
UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Lukáš Lev Červinka 

 

 

Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním 

systému České republiky 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 

Katedra: Katedra ústavního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 23. 3. 2018 



 

 

 
 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 271 655 znaků 

včetně mezer.  

 

Rád bych na tomto místě rovněž využil příležitosti a poděkoval JUDr. Jindřišce Syllové, CSc. 

za její nikdy nekončící trpělivost a shovívavý a vstřícný přístup při vedení mé diplomové 

práce. 

 

Poděkování též patří Ludmile Machátové za její podporu, dobré rady a motivaci k finalisaci 

mé práce. 

 

V Praze dne 23. března 2018 

 

        

 

       diplomant 

 

 

 

  



 

Obsah 

Úvod - 4 - 

1. Teoretická východiska - 7 - 

1.1. Co je to parlamentní klub - 7 - 

1.2. Vznik a původ parlamentních klubů a politických stran - 8 - 

1.3. Faktory ovlivňující rozhodovací proces v poslaneckém klubu - 9 - 

1.3.1. Systémové faktory - 10 - 

1.3.2. Stranické faktory - 15 - 

1.4. Prosazování stranické jednoty - 17 - 

1.4.1. Princip všeobecného příslibu - 18 - 

1.4.2. Procedurální nástroje - 19 - 

2. Poslanecké kluby a Parlament - 22 - 

2.1. Postavení poslaneckých klubů ve Sněmovně - 22 - 

2.1.1. Poslanecký klub jakožto orgán Sněmovny - 22 - 

2.1.2. Poslanecký klub jako orgán politické strany - 24 - 

2.1.3. Právní subjektivita poslaneckých klubů - 28 - 

2.1.4. Institucionálně-funkční hledisko při posuzování podstaty poslaneckých 

klubů - 29 - 

2.2. Náležitosti poslaneckých klubů a jejich ustavování dle JŘ Sněmovny - 30 - 

2.2.1. Náležitosti poslaneckých klubů - 30 - 

2.2.2. Ustavování poslaneckých klubů dle JŘ Sněmovny - 35 - 

2.3. Poslanecké kluby a organisační struktura Sněmovny - 36 - 

2.3.1. Předseda a místopředsedové Sněmovny - 37 - 

2.3.2. Výbory Sněmovny - 39 - 

2.3.3. Politické grémium Sněmovny - 41 - 



 

2.4. Role poslaneckých klubů v legislativním procesu - 42 - 

2.5. Financování poslaneckých klubů - 46 - 

2.5.1. Zdroje z veřejných rozpočtů - 46 - 

2.5.2. Jiné zdroje - 48 - 

3. Vztah poslaneckých klubů a politických stran - 49 - 

3.1. Obecný základ pro studium vztahů poslaneckých klubů a politických stran - 50 - 

3.1.1. Dělení Heidar-Kooleho dle provázanosti stran a poslaneckých klubů - 50 - 

3.1.2. Alternativní kategorisování vztahů politických stran a poslaneckých klubů - 53 - 

3.2. Poslanecký klub a strana ve vládě - 56 - 

3.2.1. Důvěra vládě - 56 - 

3.2.2. Prosazování vládních návrhů/zajišťování akceschopnosti vlády - 66 - 

3.2.3. Kontrola vlády - 72 - 

3.3. Poslanecké kluby a mimoparlamentní struktury politických stran - 75 - 

3.3.1. Institucionální propojení klubu se stranou a jejich vzájemná interakce 

v orgánech strany - 75 - 

3.3.2. Personální propojení vedení - 83 - 

3.3.3. Výběr kandidátů do Poslanecké sněmovny - 88 - 

3.3.4. Vyloučení člena strany - 91 - 

3.4. Shrnutí - 93 - 

4. Poslanecké kluby - 99 - 

4.1. Vnitřní organisace klubů - 99 - 

4.1.1. Členové - 99 - 

4.1.2. Specialisované skupiny - 100 - 

4.1.3. Předsednictvo klubu - 103 - 

4.1.4. Sekretariát - 105 - 



 

4.1.5. Externí spolupracovníci - 106 - 

4.2. Jednání klubu - 107 - 

4.2.1. Svolávání schůze klubu - 107 - 

4.2.2. Schůze klubu - 108 - 

4.3. Transparentnost - 109 - 

Závěr - 113 - 

Seznam použitých zdrojů - 119 - 

Seznam příloh - 125 - 

Příloha č. 1 Dotazník pro zástupce poslaneckých klubů - 126 - 

Příloha č. 2 Usnesení o ustavení klubu Úsvit přímé demokracie - 133 - 

Příloha č. 3 Kodex pirátského poslance a teze poslaneckého klubu - 135 - 

Příloha č. 4 Správní žaloba na KPS k Městskému soudu v Praze - 139 - 

Abstrakt - 144 - 

Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky - 144 - 

Abstract - 145 - 

Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the 

Czech Republic - 145 - 

Klíčová slova - 146 - 

Key words - 146 - 

 

 

 

  



- 4 - 
 

Úvod 

Pokud bychom udělali průzkum cílený na širokou veřejnost, který by se ptal po 

nejvýznamnějších aktérech české politické scény, poslanecké kluby bychom mezi 

odpověďmi dost pravděpodobně hledali marně. Stejně tak bychom je marně hledali v 

Ústavě ČR. Přesto však každý, kdo se o politické dění zajímá do hloubky, ví, či alespoň 

intuitivně tuší, že poslanecké kluby důležité jsou a svou roli v našem ústavním systému 

mají. Otázkou však zůstává, jak důležitými aktéry jsou a jakou roli v ústavním systému 

České republiky hrají. 

Poslanecké kluby jsou v samotném ohnisku politického života, působí ve sféře, kde se 

stýkají politické strany, vláda, zástupci různých odborných sdružení, zájmových skupin či 

státní správy, kde se rozhoduje o vládní politice domácí i zahraniční, o činnosti Poslanecké 

sněmovny a kde probíhá každodenní politický boj mezi jednotlivými aktéry veřejného života. 

Přesto se jim stále daří zůstávat v jakémsi polostínu, téměř nepovšimnutými ze strany 

široké i odborné veřejnosti. A když jednou za čas vystoupí na světlo a my si jich všimneme, 

zjistíme, jak málo o nich víme a že v ústavním systému České republiky, zdánlivě již skrz 

naskrz probádaném, stále zůstávají ona pověstná bílá místa, ona terra incognita. 

Knut Heidar a Ruud Koole vymezili pět důvodů, proč je důležité a nezbytné zabývat se 

studiem poslaneckých klubů, s kterými nelze jinak než se ztotožnit: 1) politické strany se 

ucházejí o podporu voličů předložením svého politického programu a jsou politicky 

odpovědné voličům za jeho plnění, přičemž poslanecké kluby jsou spojujícím článkem mezi 

stranou a parlamentem, kde dochází z velké části k realisaci tohoto programu; 2) 

poslanecké kluby mají zásadní vliv na vytváření vládní koalice a tvorbu vládní politiky; 3) z 

hlediska systémového lze konstatovat, že poslanecké kluby poskytují legitimitu vládě (ježto 

jsou spojnicí mezi voliči a vládou), zajišťují stabilitu vlády (díky konsistentní parlamentní 

podpoře vlády) a zvyšují efektivitu parlamentu; 4) demokratická legitimita je závislá na 

transparentnosti vládnutí, přičemž poslanecké kluby jsou nejuzavřenějšími a nejméně 

transparentními subjekty, které se na vládnutí podílí; 5) pro pochopení demokratického 

procesu, a parlamentarismu jako takového, je nezbytné chápat vzájemný vliv, jaký na sebe 
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má parlament a politické strany, přičemž poslanecké kluby jsou v tomto vztahu 

prostředníkem.1  

Těchto pět bodů pro mne sloužilo rovněž jakožto východisko pro mou práci a do značné 

míry ovlivnilo i její strukturu. Poslanecké kluby jsou totiž, jak je patrno i z výše uvedených 

argumentů Heidara a Kooleho, primárně vnímány prizmatem vztahů k jiným subjektům, 

jmenovitě parlamentu a politickým stranám, a až poté jako svébytní a samostatní aktéři. 

Tento přístup jsem ve své práci reflektoval a postupně se s ním vypořádával i já, když se 

nejprve, po nezbytném oddílu věnovanému teoretickým východiskům práce, věnuji 

poslaneckým klubům uvnitř Parlamentu, následně vztahům poslaneckých klubů s 

politickými stranami a až v poslední části se zaměřuji na samotné poslanecké kluby. 

Mým záměrem bylo obsáhnout problematiku postavení poslaneckých klubů v ústavním 

systému České republiky a jejich úlohu v něm komplexně, což vzhledem k rozsahu tohoto 

tématu vylučovalo zahrnutí komparace s obdobnými uskupeními v jiných zemích. Z tohoto 

důvodu bylo rovněž nezbytné téma omezit na kratší zkoumaný časový úsek, přičemž z 

důvodů aktuálnosti informací a větší pravděpodobnosti jejich dostupnosti, jsem se rozhodl 

zaměřit se na poslanecké kluby v VII. a VIII. volebním období Poslanecké sněmovny. 

Předešlá volební období, resp. údaje z nich, jsem zahrnul jen tehdy, bylo-li to vzhledem k 

okolnostem nezbytné.    

Z hlediska dostupných zdrojů informací je základním kamenem mé práce právní úprava 

politických stran, poslaneckých klubů a fungování Poslanecké sněmovny, následována 

stanovami jednotlivých politických stran (případně dalšími dokumenty upravujícími 

fungování stran a klubů, měl-li jsem je k disposici).2 Zásadní informace o vnitřním fungování 

poslaneckých klubů a jejich vztahu k politickým stranám zůstávají však veřejnosti 

                                                 
1
 HEIDAR, Knut, KOOLE, Ruut A.. Approaches to the study of parliamentary party groups.  in Parliamentary 

party groups in European democracies: political parties behind closed doors. New York: Routledge, 2000, s. 4. 

ISBN 978-0415223362. 
2
 Linek a Rakušanová ve své práci o poslaneckých klubech v České republice odkazují v otázce zdrojů studia 

poslaneckých klubů a politických stran na Klause von Beymeho, jenž uvádí čtveřici takových zdrojů: 1) statuta 
politických stran; 2) dotazníkový průzkum poslanců; 3) analysa hlasování; 4) chování stran při formování vlády 
a při jejím rozpadu. - BEYME, Klaus von. Governments, Parliaments and the Structure of Power in Political 
Parties.  in DAALDER, Hans, MAIR, Peter, ed. Western European Party Systems. Continuity and Change. 
Beverly Hills, CA: Sage, 1983, s. 345 in LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra. Parties in the Parliament. 
Why, when and how do parties act in unity?: Parliamentary Party Groups in the Chamber of Deputies in the 
years 1998-2002. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. Sociological papers, s. 31. 
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povětšinou skryty, a tak mi mnohdy nezbývalo jiného přístupu, nežli své závěry opřít o teorii 

ústavněprávní (a částečně též politologickou). Tento nedostatek jsem se pokusil odstranit 

dotazníkovým průzkumem u předsedů poslaneckých klubů. Jeho výsledky jsem však mohl 

použít jen podpůrně, jelikož odpovědí se mi dostalo jen od nemnoha klubů a nevypovídaly 

tak o celkové situaci.  

Připouštím, že na některých místech jsem si dovolil k výše zmíněným závěrům připojit i 

vlastní úvahu či odhad situace, u nichž si však nekladu žádných nároků na neomylnost a 

není mou snahou vydávati je za fakta, nýbrž spíše podnítit diskusi o tomto tématu a 

vyzdvihnout důležitost jeho dalšího akademického výzkumu. 
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1. Teoretická východiska 

1.1. Co je to parlamentní klub 

Nežli budeme moci pokračovat dále, je nutné si zodpovědět otázku, co je to vlastně onen 

parlamentní klub. Heidar a Koole definují parlamentní klub jako „organisované uskupení 

členů zastupitelského orgánu patřících k téže politické straně.“3 Přestože se tato definice 

jeví na první pohled jakožto naprosto dostačující, postrádám v ní, z níže uvedených důvodů, 

požadavek demokratičnosti organisace takového sdružení. Lze jistě namítnout, že 

parlamenty existují i v nedemokratických režimech a rovněž tak i politické strany, a tedy i 

parlamentní kluby by, ze své definice, nemusely být pouze demokratické.  

Já jsem však přesvědčen, že právě parlamentní kluby jsou inherentní pouze demokratickým 

režimům. Parlamentní uskupení v nedemokratickém režimu se ve svých funkcích naprosto 

odlišuje od parlamentních klubů v režimech demokratických. 

V nedemokratických režimech neslouží parlamentní uskupení jako článek mezi politikou 

strany vykonávanou v parlamentu či ve vládě a voliči, jelikož zde není žádná politická 

odpovědnost voličům ve volbách, nepodílí se na tvorbě politického programu strany ani na 

procesu tvorby vlády, neslouží ani při zajišťování stability vlády skrze hlasování v 

parlamentu, ježto zde není skutečná oposice a vláda svou moc neopírá o parlament. 

Existuje-li parlamentní uskupení v takových režimech, jedná se pouze o fasádní uskupení 

bez skutečného smyslu své existence. 

Oproti tomu v demokraciích jsou parlamentní kluby nezbytné a nenahraditelné a jejich 

existence vychází ze způsobu rozhodování v demokratické společnosti - svobodným 

hlasováním (ať již ve volbách nebo při hlasování v parlamentu). 

Přesto však, proč by parlamentní klub musel být založen na demokratických principech? 

Nebude se snad stále jednat o parlamentní klub, i když takové demokratické základy bude 

postrádat? Striktně formalisticky vzato ano, nicméně zahrneme-li do obecné definici 

Heidara a Kooleho hodnotový rozměr, pak nikoliv. Tento hodnotový rozměr, jak ukáži dále 

ve své práci, je prvkem zásadním, předně proto, že tak nedochází k ohrožení rovnosti 

mandátů jednotlivých poslanců nedemokratickým způsobem rozhodování uvnitř klubu, dále 

                                                 
3
 „An organised group of members of a representative body who belong to the same political party.” (Vlastní 

překlad autora.): HEIDAR, Knut, KOOLE, Ruut A., op. cit., s. 8.  



- 8 - 
 

proto, že demokraticky vedená politická strana nemůže bez konfliktů být na neparlamentní 

půdě representována nedemokraticky organisovaným klubem a neméně důležitá je i 

skutečnost, že parlamentní klub demokratický umožňuje kontrolu své činnosti ze strany 

veřejnosti, čímž je posilován vztah mezi občany a jejich volenými zástupci posilována 

legitimita těchto zástupců. 

Proto jsem se rozhodl Heidar-Kooleho definici rozšířit a parlamentní kluby vymezit jakožto 

organisovaná uskupení členů zastupitelského orgánu patřící k téže politické straně, která 

jsou založena na principech vnitřní demokracie a transparentnosti. 

1.2. Vznik a původ parlamentních klubů a politických stran 

Základní otázkou jakéhokoli organisovaného vedení společnosti, jakéhokoli modelu vládnutí 

je, jakým způsobem budou řešeny konflikty mezi zájmy jednotlivých skupin ve společnosti. 

V evropském prostoru bylo násilné řešení postupně nahrazeno řešením nenásilným a 

autokratické rozhodování o těchto konfliktech ustoupilo demokratickým principům, podle 

nichž rozhoduje zájem většiny s ohledem na práva a zájmy menšiny. Tento vývoj byl 

završen pravidelně konanými svobodnými volbami s všeobecným hlasovacím právem. 

Nicméně nejsou to volby, kterými dochází k řešení výše zmíněných konfliktů, volby jsou 

pouze artikulací těchto zájmů. Je to až parlament, kde dochází ke střetu těchto zájmů a k 

nalézání řešení. 

Ústřední a nezastupitelnou roli v parlamentu pak hrají politické strany, resp. jejich 

parlamentní uskupení. Parlamentní kluby, či nějakou formu parlamentního uskupení, 

bychom mohli nalézt již v antickém Římě, kde nejznámějšími byli frakce optimates a 

populares z období pozdní republiky. Nicméně jak upozorňuje Duverger, zatímco současné 

parlamentní kluby jsou tvořeny na ideologickém, doktrinálním, základě, „prvotním podnětem 

(k vytváření parlamentních klubů) bylo geografické sousedství nebo snaha o obranu 

profesionálních zájmů"4 a jako příklad uvádí parlamentní uskupení vzniklé ve francouzském 

Ústavodárném shromáždění v roce 1789.5 

                                                 
4
 DUVERGER, Maurice. Politické strany. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 

25. 
5
 „V dubnu tohoto roku poslanci provincií vyslaní na zasedání Generálních stavů začínají přijíždět do Versailles, 

kde se cítí poněkud ztraceni. Poslanci zvolení za stejný kraj se přirozeně snaží scházet, aby unikli pocitu 
izolovanosti, který se jich zmocňuje, a zároveň aby připravovali obranu svých místních zájmů (...)." - loc. cit. 
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S rozšiřováním volebního práva na další subjekty rovněž vznikla potřeba po vytvoření 

orgánů, které budou vybírat kandidáty a představovat je voličům - volebních výborů.6 

Vzhledem k tomu, že první volební výbory byly vytvářeny na popud samotných kandidátů, 

resp. členů parlamentů, kteří se ucházeli o znovuzvolení, bylo jen logické, že tyto volební 

výbory spolupracovaly s již existujícími parlamentními kluby. Institucionalisací takové 

spolupráce pak byl dán zárodek moderním, z parlamentu vzestoupivším, politickým 

stranám. 

Zdaleka ne všechny politické strany však vznikaly touto parlamentní cestou. Mnoho 

politických stran vděčí za svou existenci činnosti mimoparlamentních uskupení - Duverger v 

tomto bodě zdůrazňuje především význam odborů při vzniku socialistických a sociálně 

demokratických stran a církví při vzniku různých stran křesťansko-demokratických.7 

Problematiku vzniku politických stran zde zmiňuji nikoli bezdůvodně. Způsob, jakým 

politická strana vznikla, má totiž bezprostřední vliv na její další fungování. Vztah mezi 

parlamentním klubem a stranou nevyjímaje. Politické strany vzniklé parlamentní cestou, z 

parlamentního prostředí, se v zásadě vyznačují daleko větším vlivem, který má parlamentní 

klub na její fungování, než je tomu u stran vzniklých externě8. Na fakt, jestli tato hypothesa 

platí i v případě českých politických stran, se zaměřím v části třetí této práce. 

1.3. Faktory ovlivňující rozhodovací proces v poslaneckém klubu 

Když jsme si ujasnili, co že parlamentní klub je, můžeme se nyní zaměřit konkrétně na 

samotné kluby poslanecké, resp. na faktory ovlivňující rozhodování uvnitř těchto klubů. 

Linek a Rakušanová dělí takové faktory do tří skupin, a to sice na faktory na systémové 

úrovni (např. ústavní systém, volební systém, financování politických stran či jednací řád), 

systémové charakteristiky politického režimu (jako např. politická kultura, systém 

politických stran, charakter soutěže politických stran atp.) a na organisační aspekty 

politických stran (tj. zvláště vztah mezi poslaneckým klubem a mimoparlamentní stranickou 

                                                 
6
 Limitované volební právo zajišťuje malý okruh voličů, kteří byli obvykle o politickém systému a aktuální 

situaci dobře informováni a navzájem se znali. Z tohoto okruhu se pak rovněž rekrutovali i kandidáti, které tak 
nebylo nutno voličům nikterak představovat. - DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 27. 
7
 DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 30-35. 

8
 DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 35. 
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strukturou, stanovy strany a vnitřní pravidla fungování poslaneckého klubu, vnitřní 

organisace politické strany atd.).9  

Pro účely této práce jsem se rozhodl spojit první dvě skupiny do jedné. Prvním důvodem pro 

tento krok bylo menší zaměření mé práce na socio-politologické faktory v porovnání s prací 

Linka a Rakušanové, druhým pak blízkost těchto dvou skupin.  Na základě právě řečeného 

můžeme tedy konstatovat, že v obou případech se jedná o faktory, které jsou v České 

republice společné všem politickým stranám a jejich poslaneckým klubům, zatímco u 

poslední skupiny můžeme pozorovat odlišnost mezi jednotlivými stranami a kluby. Dále se 

proto zaměříme na nejdůležitější faktory systémové a faktory stranické. 

1.3.1. Systémové faktory 

Jak již bylo řečeno výše, systémové faktory jsou takové vlivy na rozhodovací proces v 

poslaneckém klubu, které vycházejí jednak ze samotných základů daného politického 

systému země, jednak z vnitřní úpravy fungování Poslanecké sněmovny, přičemž jak 

v prvém, tak druhém případě jsou tyto aspekty společné a stejné pro všechny poslanecké 

kluby.10 

Ústavní systém 

Česká republika patří beze sporu do rodiny parlamentních demokracií a její ústavní systém 

naplňuje většinu základních charakteristik parlamentního systému - odpovědnost vlády 

parlamentu, rozpustitelnost parlamentu, slučitelnost funkcí člena vlády a člena parlamentu, 

rekrutování členů vlády především z členů parlamentu či z vrcholných představitelů 

politických stran majících v parlamentu většinu etc.11 

Dle Sartoriho je výchozím principem jakéhokoli parlamentního systému svrchovanost 

parlamentu. „To znamená, že systémy, které nazýváme parlamentními, vyžadují, aby vláda 

byla jmenována, měla podporu a případně byla rozpuštěna na základě hlasování 

                                                 
9
 LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra, op. cit. s. 12. 

10
 Výjimkou z této zásady je rozdíl v některých právech poslaneckých klubů vzniklých na počátku volebního 

období Sněmovny a klubů vzniklých až v jeho průběhu. Těmto rozdílům se věnuji později v částech 
zaměřených na příslušné oblasti (v části zaměřené na materiální zabezpečení klubů atp.). 
11

 Na konkrétním výčtu znaků parlamentního systému se jednotliví politologové neshodují (viz Kysela v 
KOLÁŘ, Petr, KYSELA, Jan, SYLLOVÁ, Jindřiška, GEORGIEV, Jiří, PECHÁČEK, Štěpán. Parlament České 
republiky. 3. přepracované a aktualisované vydání. Praha: Leges, 2013, s. 26-27. 
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parlamentu.“12 Tato základní definice jakéhokoli parlamentního systému pak předpokládá 

existenci stranického systému s vysokou mírou stranické disciplíny a vnitřní koherence 

politických stran. Vezmeme-li totiž v potaz počet členů parlamentu, resp. komory, na jejíž 

důvěře je vláda závislá, který se obvykle pohybuje v rozmezí 100-650 členů13, lze si jen těžko 

představit, že by vláda mohla mít důvěru parlamentu stojící na většině složené z jednotlivců, 

bez integračně-koncentrační funkce politických stran. Chceme-li pak navíc uvažovat o 

efektivním parlamentním systému, musí se tato premisa stranického systému, jak jsem ji 

nastínil výše, vztahovat nejen na pouhou existenci vlády, ale i na její fungování, tj. vláda 

musí mít většinu při prosazování klíčových návrhů zákonů a při prosazování základních 

pilířů svého vládního programu.  

Již ze zběžného pohledu na samotné základy ústavního systému České republiky je tedy 

patrné, že Parlament i vláda jsou při svém fungování závislí na existenci parlamentně 

způsobilých politických stran.14 Parlament by se totiž bez jejich vlivu změnil na 

shromáždění 281 jednotlivců, zastupujících své partikulární zájmy a nemajících žádnou 

šanci individuálně se vypořádat s obrovským množstvím agendy, kterou je parlament 

zahlcen, a vláda by se stala rukojmím každého jednoho poslance, její veškerá politická moc 

by byla vyčerpána neustálým vyjednáváním si podpory nejen pro své zákony, ale i pro svou 

samotnou existenci. Na druhou stranu je třeba připomenout, že jsou to pouze orgány státu, 

tj. především orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní, které jsou Ústavou nadány 

výkonem státní moci15 a nikdo jiný, tj. ani žádná politická strana či její uskupení, je v tomto 

jejich postavení nemůže nahradit. Politické strany se tak, prostřednictvím svých klubů v 

jednotlivých komorách parlamentu, podílí na výkonu státní moci, ba dokonce je jejich 

zapojení pro tento výkon ve své podstatě podmiňující, není však možné, aby došlo k 

přenosu státní moci z parlamentu, právě prostřednictví klubů v jednotlivých komorách, na 

politické strany a k faktickému vyprázdnění posice parlamentu a jeho přetvoření na místo, 

                                                 
12

 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vydání. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. Studijní texty, s. 110. Sartori pak dále dělí parlamentní systémy dle 
míry převahy exekutivy nad parlamentem od premiérského (kabinetního) systému, přes stranicky kontrolovaný 
parlamentarismus až k vládě zákonodárného sboru. 
13

 Výjimkou jsou především ostrovní státy v Karibiku a Tichomoří a dále některé státy s menším počtem 
obyvatel, jako je Island, Lucembursko či Andorra. 
14

 Sartori užívá tohoto termínu u stran, které jsou schopny konsistentní podpory vlády, kterou utvořily, a v 
širším smyslu slova pak u všech stran, které „při hlasování na půdě sněmoven nepřekračují stranické linie". 
SARTORI, Giovanni, op. cit. s. 111. 
15

 Čl. 2 odst. 1 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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kde budou pouze formálně „prohlasovány“ záležitosti předem rozhodnuté mimo půdu 

parlamentu.16 

Úhelný kámen parlamentního systému, odpovědnost vlády Poslanecké sněmovně, je 

zároveň zásadním faktorem pro rozhodování jednotlivých poslaneckých klubů. Dělení na 

vládní a oposiční poslance je však do značné míry oslabeno koaličním charakterem českých 

vlád. Do rozhodování poslaneckých klubů se nám tak vedle dichotomie vláda – oposice 

přidává ještě rozměr stranický, kdy některé z vládních stran mohou hlasovat spolu s oposicí 

či její částí, aby prosadili body na vzdory svým koaličním partnerům.17  

Volební systém 

Dalším ze systémových faktorů ovlivňujících rozhodování uvnitř poslaneckých klubů je 

volební systém do Poslanecké sněmovny. Ve své diplomové práci se zaměřím na ty 

aspekty, které nám pomohou určit, jakou moc mají politické strany nad jednotlivými 

kandidáty, což, jak uvidíme později, je zásadní při prosazování jednotné stranické linie. 

Mansfledová a Linek upozorňují na dva pohledy na volební systém – na pohled zespodu 

vzhůru (tj. od voličů k politické reprezentaci), který se věnuje výběru politiků či ovlivňování 

politického programu politických stran, a na pohled seshora dolů (tj. od politické 

reprezentace k voličům), jenž zahrnuje posilování politických elit (skrze omezení oposice na 

ústavou předvídané formy), ovlivňování veřejného mínění a vytváření (utvrzování) legitimity 

systému.18 K posouzení, jestli jsou kandidáti spíše nezávislí na straně, či pod její kontrolou, 

nám napomůže bližší zaměření se na pohled zespodu, tj. na otázku, kdo vybírá politiky a má 

určující slovo při utváření a ovlivňování politických programů jednotlivých stran. Mají voliči 

možnost výběru kandidátů (skrze individuální kandidatury nezávislých jednotlivců, 

panašování atp.) nebo je vybírají strany a voliči tak již volí předschválené kandidáty? Mohou 

voliči ovlivňovat politický program, např. skrze výběr kandidátů, kteří mají 

„individualizovanou kampaň“, či preferenčním hlasováním pro takové kandidáty, nebo jsou 

voliči spíše v pozici „ber nebo nech být“? V obou těchto případech totiž platí, že čím menší 

                                                 
16

 Tomuto problému a otázce, zdali jsou poslanecké kluby pouze nositelem vůle politických stran, nebo se na 
rozhodování rovněž podílí, se budu podrobněji věnovat v části 3. 
17

 Takovému jevu byli vystaveni koaliční partneři ČSSD v Paroubkově vládě, když se velká část zákonů z dílny 
sociální demokracie ke konci volebního období prosazovala s podporou KSČM. 
18

 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed. Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, 2009, s. 39. 
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prostor je dán voličům, tím slabší vazba mezi voliči a kandidátem vznikne a tím silnější je 

posice strany zprostředkovávající tuto vazbu. 

Při volbách do Poslanecké sněmovny, organisovaných dle systému poměrného zastoupení, 

mohou kandidáti kandidovat pouze na kandidátkách politických stran (a hnutí) či jejich 

koalic.19 To nejenže eliminuje možnost individuálních kandidatur, jak je známe např. z voleb 

do Senátu, ale zároveň ponechává výběr jednotlivých kandidátů (tj. sestavování kandidátek) 

na politických stranách.20 

S výše zmíněným způsobem kandidatury výlučně prostřednictvím stranických kandidátek 

souvisí i povaha těchto kandidátních listin – tj. jejich vázanost. Ve volbách do Sněmovny 

jsou voliči vázáni sestavenou kandidátkou a pořadím kandidátů na ní. Jejich jediná možnost 

změny pořadí jednotlivých kandidátů, a tudíž zvolení jimi upřednostňovaného kandidáta, je 

institut preferenčních hlasů. I přes možnost preferenčního hlasování je však dominantní vliv 

stran na pořadí kandidátů evidentní, což oslabuje pozici jednotlivých kandidátů, kteří jsou 

v tomto směru závislí na své politické straně. 

Dalším významným aspektem spojeným s volebním systémem je povaha volební kampaně. 

V případě všech politických stran vždy dominuje celostátní rozměr kampaně s malým, či 

mizivým, rozměrem místním. Lídr politické strany, někdy doplněný o volebního lídra daného 

volebního kraje, se stává tváří kampaně a jednotliví kandidáti nedostávají téměř žádný 

prostor. Jak navíc poukazuje Mansfeldová a Linek, nejenže strany zaměřují své kampaně 

pouze na svého celostátního lídra, jemuž občas sekundují lídři volebních krajů či nějaký 

mediálně známý kandidát, ale samostatné volební kampaně jednotlivých kandidátů limitují 

či přímo zapovídají.21 

Z výše uvedeného je zřejmé, že volební systém užívaný při volbách do Sněmovny, tak jak je 

v současné době nastaven, dává velkou převahu politickým stranám nad kandidáty. To má 

samozřejmě následně obrovský význam pro jednotlivé poslance při výkonu jejich mandátu, 

a tedy i na fungování jednotlivých poslaneckých klubů. 

Jednací řád 

                                                 
19

 § 31 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
20

 O vnitrostranickém procesu sestavování kandidátek se krátce zmíním později v rámci tématu poslaneckých 
klubů a jejich vztahu k mimoparlamentním stranickým strukturám v části 3. 
21

 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 41. 
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Je zcela evidentní, že Jednací řád Poslanecké sněmovny, jakožto dokument upravující 

nejen legislativní proces (resp. tu část, na které se Sněmovna podílí), ale rovněž i organisaci 

a fungování Sněmovny jako takové, bude mít zcela eminentní vliv na poslanecké kluby – 

skupiny působící na půdě Sněmovny.  

Jednací řád nejenže umožňuje sdružování poslanců v poslaneckých klubech, ale s existencí 

těchto klubů i počítá při ustavování některých orgánů Sněmovny, při fungování Sněmovny, 

zvláště pak při sestavování programu jednotlivých schůzí a samozřejmě rovněž při 

projednávání jednotlivých návrhů zákonů, kdy mají poslanecké kluby svou nezastupitelnou 

úlohu, kterou Jednací řád ve svých ustanoveních opakovaně podtrhává.  

Obecně vzato lze říci, že Jednací řád na jedné straně chrání práva a postavení jednotlivých 

poslanců a na straně druhé posiluje postavení poslaneckých klubů a prakticky uznává jejich 

nezbytnost pro zajištění efektivního fungování Sněmovny. 

Jelikož jak jsem uvedl výše, je vliv Jednacího řádu na poslanecké kluby skutečně enormní, 

budu se mu podrobněji věnovat v části druhé. 

Financování poslaneckých klubů 

Financování poslaneckých klubů jsem zařadil mezi systémové faktory proto, že velká 

většina financí (u některých klubů finance veškeré) je poskytována ze strany Sněmovny 

klubům dle pravidel společných pro všechny poslanecké kluby.22  

Faktor financování ze strany Sněmovny je důležitý především proto, že ukazuje původ 

financování poslaneckých klubů, tj. zdali nejsou ve své činnosti závislé na svých politických 

stranách. Dalším rozměrem je pak vztah poslaneckého klubu a jeho poslanců, kdy finanční 

příspěvky mohou být poskytovány buď jednotlivým poslancům následně podílejícím se na 

činnosti svého klubu; v tomto případě by byla posílena autonomie jednotlivých poslanců, 

nebo tak, jak je tomu v současné době ve Sněmovně, mohou být přiděleny přímo klubům, 

což dává vedení klubu větší vliv nad takovými prostředky. 

Podrobněji se financování poslaneckých klubů budu věnovat v kapitole 2.5. s přihlédnutím i 

k mimosněmovním zdrojům financování a dalšímu materiálnímu zabezpečení klubů. 

Systém politických stran 

                                                 
22

 A to na základě Jednacího řádu Sněmovny a každoročního usnesení Sněmovny o financování poslaneckých 
klubů. 
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Tento faktor zahrnuje větší množství různých politologických (či politologicko-

sociologických) aspektů majících vliv na rozhodování v poslaneckých klubech.  Ovšem 

vzhledem k tomu, že na ně tato práce není primárně zaměřena, zmíním je tu tak jen pro 

úplnost. 

Pravděpodobně nejvýraznějším faktorem je ideologické rozdělení společnosti, resp. 

politických stran, jelikož pokud jsou ideologické rozdíly mezi jednotlivými stranami setřeny, 

je vyšší míra organisovanosti poslaneckých klubů nasnadě. Pokud by totiž v takovém 

prostředí poslanec hlasoval s jiným klubem, či dokonce přešel do jiného klubu, který je 

ideologicky blízký jeho původnímu klubu a straně, pak se dá očekávat, že voliči takový čin 

nebudou vnímat jako tak odsouzeníhodný, jako by jej vnímali v prostředí, v němž jsou 

politické strany ideologicky rozděleny. Poslanecké kluby jsou tak nuceny být více vnitřně 

organisovány a vynucovat si větší míru stranické disciplíny. 

Další faktor přímo souvisí s problematikou nedisciplinovanosti poslanců, resp. s tím, jak 

voliči na takové počínání daného poslance nahlížejí, tj. jestli je odpor proti doporučení 

poslaneckého klubu, případně dokonce tzv. přeběhlictví, viděno jako nemorální akt, jakožto 

zrada na voličích, a nebo jestli je na takový počin pohlíženo jako na morální akt vzdoru proti 

„stranickému politikaření“. 

1.3.2. Stranické faktory 

Stranické faktory – organisační struktura strany, vzájemný vztah mezi poslaneckým klubem 

a stranou či struktura poslaneckého klubu, jsou specifické pro každou politickou stranu, 

resp. každý poslanecký klub. Podrobněji se jimi tak budu zabývat v dalších částech své 

práce, kde se detailně zaměřím na jednotlivé faktory a jednotlivé politické strany i jejich 

poslanecké kluby, nicméně z obecného hlediska o nich řeknu alespoň pár vět již zde. 

Vzájemný vztah poslaneckého klubu a příslušné politické strany může být charakterisován 

jakožto vztah, v němž má klub na politické straně autonomní postavení, dále jakožto vztah 

vzájemné spolupráce klubu a strany či jako vztah závislosti klubu na straně.23 

Sestavování kandidátek 

V rámci organisace politické strany je jedním z aspektů s rozhodujícím vlivem na 

poslanecký klub způsob výběru kandidátů do Sněmovních voleb. Takový vliv je dvojí: „(1) ex 

                                                 
23

 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 15. 
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post vliv na názory vybraných kandidátů, resp. zvolených poslanců (stranická kohese) a (2) 

předběžný vliv, kdy si poslanci snaží zajistit výhodnější posici při výběru kandidátů, vědomi 

si vlivu strany na tento výběrový proces (stranická disciplína).“24 Jde tedy především o to, 

nakolik je výběr kandidátů ponechán v rukou nižších organisačních složek strany nebo 

nakolik je pod kontrolou stranické centrály - větší vliv centra znamená i větší vliv nad 

poslanci, resp. vyšší míru stranické kohese a efektivnější prosazování stranické disciplíny, 

zatímco větší vliv místních organisací může zvyšovat pravděpodobnost poslaneckého 

disentu vůči straně opírajícího se o podporu těchto lokálních stranických struktur25. 

Organisační vztah klubu a strany 

Z organisačního hlediska je podstatné jak postavení poslaneckého klubu uvnitř struktur 

politické strany (např. jestli jsou členové vedení klubu z titulu svých funkcí členy vedení 

strany a jestli vedení strany může zasahovat do činnosti klubu), tak vnitřní organisace a 

úprava fungování samotného poslaneckého klubu. Způsob, jakým dochází k projednávání 

daného tématu na půdě klubu, zdali je hlasování tajné, či veřejné, zdali je vyžadována 

jednomyslnost atp., ovlivňuje nejen rozhodnutí, k jakému klub dojde, ale rovněž i to, jak 

bude takové rozhodnutí respektováno a dodržováno jednotlivými poslanci tohoto klubu. 

Aktuální politické prostředí 

Neopominutelný vliv na vztah poslaneckého klubu a strany má samozřejmě i aktuální 

politické prostředí v dané straně, tj. zdali se např. nejedná o novou politickou stranu, která 

ještě není úzce politicky vyprofilovaná a od níž se tedy postupně mohou oddělovat okrajové 

politické myšlenkové proudy, zdali se nejedná o stranu procházející nějakou významnější 

krizí (krizí voličské podpory, nedůvěrou členské základny ve vedení strany atp.), což vše 

                                                 
24

 Loc. cit. 

25
 Skutečným problémem může být, pokud vedení strany nemá nad výběrem kandidátů místními organisacemi 

žádnou moc, jelikož pak jednotliví poslanci mohou dlouhodobě vzdorovat politické linii strany i v rozhodujících 

hlasováních, což pro stranu jako celek může být značně destruktivní. Dobrým příkladem byl dlouholetý rozpor 

uvnitř britských politických stran ohledně EU, resp. Evropských společenství, který se táhne již od 70. let: 

„žádnému z 20 rebelů Konzervativní strany z 2. čtení návrhu zákona o Evropských společenstvích z roku 1972 

nebyla odepřena (znovu)nominace jeho místním sdružením. Stejně tak byli znovu nominováni všichni rebelové 

z labouristické strany, s výjimkou Dicka Taverna z Lincolnu." (Vlastní překlad autora; „none of the Conservative 

Party´s 20 rebels on the second reading of the European Communities Bill in 1972 were denied renomination 

by their constituency assosiations. Similarly, all the Labour rebels in the same bill were renominated, with 

exception of Dick Taverne in Lincoln.") - BOWLER, Shaun, FARRELL, David M., KATZ, Richard S. Party 

discipline and parliamentary government. Columbus: Ohio State University Press, 1999, s. 56.  
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hluboce ovlivňuje chování poslanců a poslaneckého klubu. Takové vlivy však obvykle nemají 

dlouhého trvání a jsou značně proměnlivé (ač v některých případech mohou trvat i několik 

let, než se např. odštěpí frakce nějaké strany a tím se vyřeší problém vnitřní nejednoty), což 

je důvod, proč k nim nebudeme při zkoumání jednotlivých poslaneckých klubů příliš 

přihlížet. 

Jedinou výjimku z těchto proměnlivých faktorů, o které se několikrát v průběhu své práce 

ještě zmíním, tvoří aktuální velikost poslaneckého klubu. Je samozřejmě očividné, že 

velikost poslaneckého klubu přímo ovlivňuje jeho mocenské postavení ve Sněmovně, a 

tudíž i to, jak úspěšně se mu podaří obsadit funkce ve vedení Sněmovny, jaké zastoupení 

bude mít v jednotlivých výborech či mezi předsedy těchto výborů. Co však možná není na 

první pohled tak patrné, je, nakolik velikost klubu ovlivňuje jeho vnitřní poměry. Menší kluby 

mají tendenci se vyznačovat větší kohesí, nicméně na druhou stranu v okamžiku, kdy je 

kohese narušena, má vedení takového klubu slabší nástroje k vynucení stranické disciplíny 

(klub je mnohdy tak malý, že téměř každý jeho člen má nějakou funkci, ať již ve vedení klubu 

či jakožto předseda nějakého výboru atp., či postrádá jakoukoli vnitřní organisační 

strukturu, která by takovéto motivační funkce vytvářela). Početně větší kluby jsou naproti 

tomu typické svou vnitřní hierarchisací a organisovaností, což umožňuje např. specialisaci 

jednotlivých členů na konkrétní témata (typicky dle výborů Sněmovny).  

1.4. Prosazování stranické jednoty 

Výše jsem se věnoval faktorům, které ovlivňují poslanecké kluby a rozhodování v nich. Zde 

se zaměříme na způsoby, jakými dochází k udržování stranické jednoty, tj. prosazování 

takových rozhodnutí.  

Původ stranické jednoty lze rozdělit do dvou skupin - na stranickou kohesi a stranickou 

disciplínu.26 Stranickou kohesí myslíme všechny ty vlivy vedoucí poslance k tomu, aby 

dobrovolně a sám od sebe sledoval stranickou linii. Jedná se o nějaký jednotný zájem a z 

něho vycházející spolupráci (tj. „míra, do jaké (...) členové skupiny spolupracují v jejím 

společném zájmu“27). Oproti tomu stranická disciplína vychází z hierarchisace strany a 

                                                 
26

 (Vlastní překlad autora; „the extent to which (...) the group members can be observed to work together for 
the groups goals“) O  ZBUDUN, Ergun. Party cohesion in western democracies: a causal analysis. Beverly Hills, 
CA: Sage Publications, 1970, s. 305. 
27

 Loc. cit. 
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klubu a spočívá v přijímání pokynů a doporučení od vedení jednotlivými poslanci, jednání v 

souladu s těmito pokyny a doporučeními a v možnosti vedení si takové jednání vynutit. 

Stranická kohese a disciplína jsou navzájem propojeny a jedna ovlivňuje druhou a žádná 

politická strana nemůže efektivně fungovat, jestliže jeden z těchto dvou pilířů jednoty 

postrádá. Nyní se však zaměřme na stranickou disciplínu, jelikož kohese strany je odvislá 

především od její ideologie, resp. světonázorového nastavení jejích členů, zatímco disciplína 

vychází především z vnitřní organisace strany, její organisační struktury, zásad jednání, 

voleb atp., v čemž poslanecké kluby hrají zásadní úlohu. 

Mluvíme-li o stranické disciplíně jakožto možnosti vedení strany vynutit si respektování jeho 

rozhodnutí členskou základnou, resp. v našem případě poslanci, pak nelze začít ničím jiným 

nežli povahou poslaneckého mandátu. Poslanec při výkonu svého mandátu není dle Ústavy 

vázán žádnými příkazy.28 Princip volného mandátu tedy zapovídá jakoukoli (ústavně)právní 

vázanost poslance rozhodnutím klubu či strany. To je na jedné straně standardem 

moderních parlamentních demokracií, kdy je zdůrazňován osobní rozměr mandátu a vztah 

volič – poslanec – parlament, na druhou stranu to samozřejmě značně ztěžuje vynucování 

stranické disciplíny, jelikož poslance nelze odvolat, tj. zbavit mandátu, pro jeho stranickou 

neposlušnost. Jaké jsou tedy nástroje, které vedení strany a klubu mají k disposici? 

1.4.1. Princip všeobecného příslibu 

Vedení sice nemůže zbavit poslance mandátu, ale přesto je schopno nemálo ovlivnit jeho 

politickou kariéru. Kroky s tím související jsou první skupinou nástrojů vedení k prosazení 

stranické disciplíny. Můžeme je nazvat principem všeobecného příslibu. Jedná se o širokou 

škálu odměn, příslibů odměn, či dokonce vidiny takových příslibů a odměn, ať již na 

stranické úrovni, parlamentní či vládní. Vidina funkce ve straně, v poslaneckém klubu, ve 

vedení Sněmovny či členství ve vlivném výboru, nebo dokonce ve vládě je významným 

motivačním faktorem pro každého poslance. Dále jsou tu samozřejmě odměny v podobě 

členství v dozorčích orgánech státem ovládaných podniků, v podobě postů velvyslanců, 

členů orgánů mezinárodních organisací či účasti na poznávacích zájezdech členů některých 

výborů a komisí do rozličných exotických destinací. A samozřejmě jak motivuje poslance 

                                                 
28

 Čl. 26 Ústavy ČR. 



- 19 - 
 

vidina získání těchto odměn, stejně tak, ne-li více, děsí poslance vidina ztráty těch již 

získaných. 

V neposlední řadě se jedná o vyhlídku o znovuzvolení, resp. nebezpečí, že poslanec buď 

vůbec na kandidátní listinu strany zařazen nebude, a nebo mu bude přiděleno nevolitelné 

místo (tj. takové, na kterém by mu eventualitu zvolení mohlo zajistit jen dostatečné 

množství preferenčních hlasů). Přestože jsou i poslanci, kteří se již o znovuzvolení ucházet 

nechtějí, pro velkou většinu poslanců představuje výše uvedené nebezpečí Damoklův meč, 

jenž může kdykoliv ukončit jejich politickou kariéru.  

Takovéto prosazování stranické disciplíny tedy funguje na příslibu odměny za loajalitu, který 

má každý poslanec neustále na paměti a jenž lze poslanci v případě potřeby kdykoliv 

připomenout. V tomto ohledu si musíme uvědomit, že různé formy regulace (vnitrostranické 

demokracie, právo poslance být členem alespoň jednoho výboru, tajné hlasování při 

volbách vedení Sněmovny atp.) mohou zmenšit vliv politických stran v této oblasti. Někde, 

jako např. u výběru velvyslanců, je to bezesporu žádoucí. Plně tyto nástroje však politickým 

stranám odejmout nelze a nemělo by to být ani naším cílem. Tyto přísliby a odměny pro 

poslance, ač je mnozí mohou považovat za neetické, či za určitý druh korupce29 nebo 

nátlaku na rozhodování poslanců, tvoří nezbytný pilíř stranického systému disciplinovaných 

parlamentních stran. 

1.4.2. Procedurální nástroje 

Druhou možností vedení politických stran a poslaneckých klubů jsou procedurální nástroje. 

Jedná se o rozličné způsoby, jakými může vedení podpořit stranickou disciplínu při 

hlasování a ovlivnit jeho výsledek. Oproti principu všeobecného příslibu jde o nástroje ad 

hoc, mající ovlivnit konkrétní hlasování, resp. projednávání konkrétní otázky, přičemž ne 

vždy tyto nástroje musí mít nutně za cíl přijetí či odmítnutí daného návrhu v hlasování. 

                                                 
29

 V tomto ohledu je třeba připomenout kauzu okolo resignací poslanců Petra Tluchoře, Ivana Fuksy a Marka 
Šnajdra na jejich mandáty v listopadu 2012, ke kterým došlo pravděpodobně výměnou za posice v dozorčích 
radách státních podniků. Tato kauza, kdy tři vládní poslanci resignovali na svůj mandát, aby mohli být 
nahrazeni náhradníky, kteří již budou ochotni hlasovat pro vládní daňový balíček, vzbudila velkou kontroversi 
poté, co vyšlo najevo, že těmto třem poslancům po jejich resignaci byla přidělena místa v dozorčích radách 
významných státních podniků. Tento fakt dokonce následně vedl k jejich trestnímu stíhání pro korupci, jež 
bylo zastaveno s ohledem na poslaneckou imunitu, kterou požívali v době, kdy mělo k dohodě o vzdání se 
mandátů dojít. 
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Cílem procedurálních nástrojů může být i zabránit jakémukoli výsledku hlasování, jenž by 

byl v rozporu s posicí vedení, nebo předejít vnitřnímu rozkolu ve straně či klubu. 

Nejtypičtějším procedurálním nástrojem, jenž je úzce spojen s principem všeobecného 

příslibu, je veřejné hlasování, v němž lze monitorovat, jak který poslanec hlasoval. Při tajném 

hlasování nelze zjistit, kdo nerespektoval doporučení, jak hlasovat a koho tedy potrestat za 

neloajalitu. U veřejného hlasování takovýto problém nevyvstává. 

Další možností je spojit dané hlasování s hlasováním o důvěře vlády a donutit tak vládní 

poslance, aby buď podpořili návrh, a nebo se veřejně přidali na stranu oposice a byli 

zodpovědní za pád vlády. Tímto krokem ovšem vláda samozřejmě velmi riskuje, jelikož 

nejenže je zde bezprostřední nebezpečí pádu vlády, ale rovněž tím vláda připouští hluboký 

rozkol uvnitř koalice či strany, který není vedení schopno zvládnout konvenčními prostředky. 

Na druhou stranu se jedná o velice efektivní způsob protlačení nějakého návrhu navzdory 

oposici uvnitř koalice či strany, poněvadž pád vlády znamená (v drtivé většině případů) 

předčasné volby a pro jednotlivé poslance konec jejich mandátů, přičemž pro rebelujícího 

poslance způsobivšího pád své vlády s mizivou vyhlídkou na znovuzvolení. 

Následující dva nástroje nesměřují bezprostředně ani tak k prosazení nějakého návrhu 

jakožto k minimalisaci škod způsobených nedostatečnou disciplinovaností či k předejití 

vzniku vnitřního rozkolu. Jde o vyhnutí se hlasování či projednání a označení dané otázky 

jako tématu s volným hlasováním (v České republice obvykle formou opačnou, tj. nepřijetím 

doporučujícího stanoviska).  

Jestliže je pro vedení očividné, že se jeho rozhodnutí nedostává dostatečné podpory, je 

mnohdy efektivnější vyhnout se hlasování úplně, nežli se snažit za každou cenu vynutit 

stranickou linii. V mnohých případech, kdy je třeba positivního rozhodnutí, navíc stačí, aby 

takové rozhodnutí přijato nebylo a vyhnutí se hlasování tak znamená totéž jako zamítnutí 

návrhu (což je pro vedení výhodné samozřejmě jen v tom případě, že jeho cílem bylo návrh 

zamítnout). Tento postup je zvláště účinný v okamžiku poklesu disciplinovanosti z nějakého 

dočasného důvodu (krátkodobý rozkol ve straně před blížícím se stranickým volebním 

sjezdem, kauza, které je věnována velká mediální pozornost a jež se hlasování nějak dotýká, 

období před volbami, kdy nikdo nechce přijímat nepopulární opatření atp.).  

Oproti tomu ponechat poslancům možnost volného hlasování, tj. ať už explicitně či 

nepřijetím žádného doporučení, je vhodné u otázek, které dlouhodobě rozdělují politickou 
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stranu a u kterých by zaujetí striktního stanoviska ze strany vedení vedlo k vnitřnímu 

rozkolu, a nebo u otázek, kde se dá očekávat, že by poslanci měli nějaké větší morální či 

náboženské dilema svědomí30. 

Vynucování stranické disciplíny je tedy značně limitováno volným mandátem poslanců, 

nicméně i přesto zde existují nástroje, jimiž vedení politických stran a poslaneckých klubů 

může prosazovat stranickou jednotu. Mohlo by se snad zdát, že se tak vytváří nerovnováha 

mezi poslancem a poslaneckým klubem a stranou, která odporuje principu volného 

mandátu, když dává klubům nástroje k ovlivňování až formování rozhodování jednotlivých 

poslanců. Nesmíme však zapomínat, že parlamentní systém, tak jak jej známe, stojí na 

parlamentně způsobilých stranách vyznačujících se, mimo jiné, právě svou vnitřní 

jednotností a schopností v klíčových otázkách zaujmout jednotné stanovisko, což by bez 

nástrojů, kterými jsme se výše zabývali, nebylo možné. 

  

                                                 
30

 „Příklad takové praxe můžeme najít v irském parlamentu, jehož členům je dovoleno hlasovat o 
kontroverzních otázkách veřejné morálky dle jejich svědomí (...) a rovněž v britské Dolní komoře během 
pravidelných hlasováních o znovuzavedení trestu smrti oběšením" (Vlastní překlad; "An example of this 
practise is offered by the Irish Parliament in which, on controversial matters relating to public morality, MPs 
are permitted to vote according to their individual "conscience" (...)  and also by the British House of 
commons during its regular votes on whether to reintroduce hanging.") - BOWLER, Shaun, FARRELL, David M., 
KATZ, Richard S., op. cit. s. 11.  
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2. Poslanecké kluby a Parlament 

V této části se podíváme na poslanecké kluby jako součást Sněmovny. Již sice budeme 

brát na zřetel odlišnosti mezi jednotlivými kluby, přesto však bude stále ještě do značné 

míry dominovat obecný pohled na poslanecké kluby jako takové. Budeme se tedy zabývat 

podstatou poslaneckých klubů, resp. jak kluby vidí český právní řád, s důrazem na Jednací 

řád Poslanecké Sněmovny31, podíváme se, jakou úlohu ve Sněmovně vlastně plní a jak je 

jejich existence a působení ve Sněmovně vymezena, přičemž zvláštní zřetel bude 

samozřejmě kladen na jejich roli v legislativním procesu.  

2.1. Postavení poslaneckých klubů ve Sněmovně 

V části první jsme se pokusili zodpovědět základní otázku „co jsou to parlamentní kluby?“, 

přičemž jsme se zaměřili obecně na parlamentní kluby, a to více z hlediska politologického 

než právního. Zde tomu bude naopak - zaměříme se konkrétně na poslanecké kluby v 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to především z pohledu práva, 

přičemž nejprve se zde pokusíme o jejich charakterisování z hlediska jejich formy a 

následně z hlediska materiálního. 

2.1.1. Poslanecký klub jakožto orgán Sněmovny 

Z obecné definice poslaneckých klubů32 vyplývá, že jejich povaha je definována jejich 

činností ve Sněmovně a je tedy jen logické pátrat po nějakém způsobu jejich právního 

vymezení právě ve vztahu ke Sněmovně. Nabízí se tedy otázka, zdali poslanecké kluby 

nejsou orgány Sněmovny.  

Ústava ve svém čl. 31 odst. 1 stanoví, že „komory zřizují jako své orgány výbory a komise.“, 

přičemž dle Syllové33, je tento výčet zcela jasně taxativní34 a poslanecké kluby tedy jako 

orgány chápat nelze. Opačný názor má ale Bahýľová, když tvrdí, že „kluby je možné v 

materiálním smyslu řadit mezi orgány Parlamentu, přestože takto nejsou Ústavou ČR ani 

                                                 
31

 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „JŘ 
Sněmovny". 
32

 Tj. tak, jak ji definoval Heidar a Koole, viz pozn. č. 3. 
33

 KOLÁŘ, Petr, KYSELA, Jan, SYLLOVÁ, Jindřiška, GEORGIEV, Jiří, PECHÁČEK, Štěpán, op. cit. s. 130. 
34

 Další typ orgánu Ústava zmiňuje v čl. 10b odst.3, kde umožňuje zřízení společného orgánu Sněmovny a 
Senátu ve věci vyjadřování se k připravovaným rozhodnutím mezinárodní organisace či instituce uvedené v čl. 
10a Ústavy, tj. takové, na kterou Česká republika přenesla některé pravomoci svých orgánů. Tento orgán by 
mohl být chápán jako odlišný od orgánu dle čl. 31 odst. 1, jelikož jej nezřizují jednotlivé komory, ale obě 
komory společně. 
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jednacími řády komor Parlamentu označeny.“35 Vyvstává nám tedy otázka, zdali je výčet 

orgánů v čl. 31 odst. 1 Ústavy taxativní, a pokud nikoli, lze-li se přiklonit k názoru, že v 

materiálním smyslu poslanecké kluby mají povahu orgánů Sněmovny. 

Taxativnost čl. 31 odst. 1 Ústavy 

K taxativnosti čl. 31 odst. 1 Ústavy se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v kauze poslance Víta Bárty, 

když zkoumal, je-li možno trestně stíhat poslance za projevy učiněné na půdě poslaneckého 

klubu. Ve svém rozsudku dospěl k názoru, že „článek 31 odst. 1 Ústavy není formulován tak, 

že by z něj vyplýval zřejmý záměr ústavodárce stanovit zde taxativní výčet orgánů komor. 

Ústavodárce zde chtěl zřejmě spíše stanovit, jaké orgány komory mohou nebo musejí 

zřizovat, vznikne-li potřeba nebo ukládá-li jim to zákon.“36 Tuto svou argumentaci dále 

podpořil konstatováním, že v době, kdy byla Ústava sepisována, a i v době, kdy vstupovala v 

účinnost, byl v účinnosti zákon č. 35/1989 Sb. o Jednacím řádu České národní rady, ve 

znění zk. č. 280/1991 Sb. (dále jen „JŘ ČNR“), kde poslanecké kluby byly v §29 explicitně 

zařazeny mezi orgány ČNR a tímto zákonem se měla, dle čl. 106 odst. 4 Ústavy, řídit i 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, dokud nebude přijat nový jednací řád 

(což se stalo až v roce 1995). S touto argumentací se lze ztotožnit, jelikož skutečně není 

žádný důvod, proč by se ústavodárce rozhodl omezit vnitřní autonomii komor Parlamentu 

pouze na tyto dva druhy orgánů, zvláště, byl-li dle účinné legislativy okruh orgánů ČNR, resp. 

Poslanecké sněmovny, mnohem širší.37 

Mají poslanecké kluby povahu orgánů Sněmovny? 

Nejvyšší soud se sice ve výše zmíněném případu zabýval i otázkou, zdali je možné 

poslanecké kluby chápat jako orgány Poslanecké sněmovny, avšak pouze pro účely imunity. 

Proto na jeho závěr, že na poslanecké kluby je nutno hledět jako na orgány Sněmovny při 

                                                 
35

 ŠIMÍČEK, Vojtěch, FILIP, Jan, MOLEK, Pavel, BAHÝĽOVÁ, Lenka, PODHRÁZKÝ, Milan, SUCHÁNEK, Radovan, 
VYHNÁNEK, Ladislav. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010, s. 423.  
36

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 10. 2012 sp. zn. 11 Tcu 135/2012.  
37

 Dle §29 JŘ ČNR: 
„Orgány České národní rady jsou: 
1. předsednictvo České národní rady, 
2. předseda České národní rady a místopředsedové České národní rady, 
3. výbory České národní rady, 
4. ověřovatelé České národní rady, 
5. vyšetřovací komise České národní rady 
6. poslanecké kluby." 
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posuzování, zdali je poslanec chráněn dle čl. 27 Ústavy, nebo není, nelze brát v našem 

případě příliš zřetel.38  

Mnohem nápomocnější nám v tomto ohledu bude fakt, na který upozorňuje Syllová, a to 

sice, že orgánem míníme entitu, „která za určitých podmínek může reprezentovat osobu, k 

níž patří“39, o čemž v případě jednotlivých poslaneckých klubů, reprezentujících příslušné 

politické strany, nelze vůbec hovořit. Dalším pomocným faktorem může být již výše 

zmiňovaný čl. 31 odst. 1 Ústavy, jenž sice není taxativní povahy, leč obsahuje v sobě 

důležitý aspekt orgánů komor Parlamentu – musí být zřízeny příslušnou komorou. 

Poslanecké kluby ovšem nejsou zřizovány Sněmovnou, nýbrž jsou ustavovány samotnými 

poslanci.40 Nad ustavováním poslaneckých klubů tak nemá Sněmovna žádnou kontrolu. 

V tomto ohledu zůstává tak sice nesporné, že poslanecké kluby mají ve Sněmovně důležitou 

roli a nemalý význam, který snad i předčí význam výborů či komisí, přesto však orgány 

Sněmovny nejsou. Ústava sice, dle mého názoru, tuto možnost nevylučuje, jak ukazuje i 

situace do roku 1995, ale zároveň poslanecké kluby ani jako orgány nejmenuje. Stejně tak je 

nenalezneme ani mezi výčtem orgánů v JŘ Sněmovny, což vzhledem k tomu, že v JŘ ČNR 

byly mezi orgány zahrnuty, nemůžeme vidět jinak než jako vůli Sněmovny, aby poslanecké 

kluby již jako její orgány chápány nebyly. Neztotožňuji se ani s názorem, že by poslanecké 

kluby byly svou povahou orgány Sněmovny, jelikož nejsou Sněmovnou ani zřizovány, ani za 

ni nejsou oprávněny jednat.41 

2.1.2. Poslanecký klub jako orgán politické strany 

Nejsou-li poslanecké kluby orgány Sněmovny, pak je tedy na místě se ptát, jestli nejsou 

součástí jednotlivých politických stran, tj. jestli nejsou specifickými organisačními složkami 

či orgány stran ustavovanými na půdě Sněmovny pro lepší koordinaci práce svých členů 

                                                 
38

 Nejvyšší soud dospěl konkrétně k závěru, že „výklad ustanovení čl. 27 odst. 2 Ústavy, podle kterého by 
členové Parlamentu byli imunitou chráněni pouze na jednáních komor, výborů a komisí, by byl příliš restriktivní 
a formalistický a nekorespondoval by s účelem této právní úpravy, neboť není logické, aby ústavodárce chtěl 
omezit rozsah imunity pouze na některé vybrané orgány, přičemž poslanecké a senátorské kluby by z této 
ochrany vyloučil, ačkoli jejich postavení, úloha v legislativním procesu, pravomoci a úkoly jsou srovnatelně 
významné s těmi, které přísluší výborům a komisím." - Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 10. 2012 sp. 
zn. 11 Tcu 135/2012. 
39

 KOLÁŘ, Petr, KYSELA, Jan, SYLLOVÁ, Jindřiška, GEORGIEV, Jiří, PECHÁČEK, Štěpán, op. cit. s. 131. 
40

 §77 odst. 2 a odst. 5 JŘ Sněmovny. 
41

 Podobný pohled na orgány právnických osob má i občanské právo, kdy v §151 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanském zákoníku (dále jen „občanský zákoník") můžeme nalézt právě způsobilost orgánů, resp. jeho 
členů, jednat za právnickou osobu a v §152 odst. 1 téhož zákona pak konstatování, že právnické osoby si tvoří 
své orgány. 
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těchto stran, kteří jsou zároveň členy Sněmovny.42 Pro tuto teorii by vyzníval především 

fakt, že se poslanci sdružují na základě příslušnosti k politické straně či hnutí, za které byli 

zvoleni ve volbách, a také, že poslanci příslušející k jedné straně mohou založit pouze jeden 

poslanecký klub.43 I zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 

politických hnutích (dále jen „zákon o politických stranách“) v §1 odst. 1 praví, že „výkon 

tohoto práva (tj. sdružovat se v politických stranách a hnutích) slouží občanům k jejich 

účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů (...).“ 

Na druhou stranu je však otázkou, zdali by bylo možné, aby poslanecké kluby, jakožto 

fakticky nedílná součást Sněmovny, které JŘ Sněmovny přikládá značnou úlohu, byly 

stranickými orgány, aniž by toto odporovalo oddělení politických stran od orgánů státu.44 

Podíváme-li se blíže na zákon o politických stranách, zjistíme, že zákon jasně stanoví v § 5 

odst. 3, že strany mohou být organisovány výhradně na principu územním, což vylučuje 

poslanecké kluby jako organisační složky politických stran. Dále zde nalezneme obsahové 

náležitosti, jež musí splňovat stanovy každé politické strany či politického hnutí, mezi které 

patří rovněž uvedení všech orgánů strany45, z čehož by vyplývalo, že určení, je-li poslanecký 

klub orgánem strany, či nikoliv by záleželo na každé konkrétní politické straně a zdali ta má 

tento fakt uveden ve stanovách. Takovýto závěr se však jeví jako značně neuspokojivý. 

Jednak proto, že by to vytvářelo nerovnost v podstatě jednotlivých poslaneckých klubů, a 

jednak proto, že se tím neřeší otázka těch klubů, které by strany za své orgány nestanovily. 

S tímto problémem nám může pomoci poněkud jiný pohled na problematiku orgánu jako 

takového. 

Stejně jako výše, když jsme posuzovali, zdali nejsou poslanecké kluby orgány Sněmovny, i 

zde se můžeme opřít o dva aspekty orgánu, tj. že je zřízen entitou, jejíž je součástí, a 

zároveň ji, alespoň v určitých situacích, representuje a jedná za ni. 

Jak již bylo uvedeno dříve, poslanecký klub ustavují sami poslanci zvolení na kandidátní 

listině téže politické strany. Formálně klub tedy neustavuje politická strana, nicméně 

                                                 
42

 Zastáncem tohoto názoru je např. Filip, když tvrdí, že „je nutno zdůraznit, že kluby nejsou orgány 
parlamentu, nýbrž organizačními jednotkami politických stran v Parlamentu a projevem práva sdružovacího 
(čl. 20 odst. 1 Listiny) poslanců a senátorů na půdě svých sněmoven." - FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu 
ústavního práva. Dotisk 2. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Brno: Václav Klemm, 2011, s. 184.  
43

 § 77 odst. 1 JŘ Sněmovny. 
44

 Viz čl. 20 odst. 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod a § 5 odst. 1 zákona o 
politických stranách. Dále jen "Listina". 
45

 § 6 odst. 2 písm. b) bod 6 zákona o politických stranách. 
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personální překryv (členů strany a poslanců) zde beze sporu je. Tím se však nesmíme 

nechat zmást, jelikož poslanci při ustavování klubu nejednají primárně jako členové strany, 

ale jako vykonavatelé poslaneckého mandátu, přestože jejich stranictví má na jejich konání 

bezesporu zásadní vliv. Čin ustavení kluby tak v žádném případě nelze z čistě formálního 

hlediska chápat jakožto čin politické strany, potažmo jejích zástupců, ale jako výkon 

mandátu poslance, zvláště když právo poslanců sdružovat se v poslaneckých klubech není 

vázáno na jejich členství v nějaké politické straně. (Poslanci zvolení za nějakou politickou 

stranu nemusí být jejími členy.) 

Filipova teze, že poslanecký klub je organisační jednotkou strany v parlamentu46, je 

problematická i v tom ohledu, že zcela opomíjí různorodost politické příslušnosti 

jednotlivých členů klubu, tj. že na kandidátní listině jedné politické strany mohou být i 

kandidáti bez politické příslušnosti, či dokonce kandidáti, jež jsou členy jiných politických 

subjektů. Příkladem takového klubu je poslanecký klub TOP 09 a Starostové. Těžko si tedy 

představit, že by poslanecký klub mohl být organisační jednotkou politické strany, která 

sestavovala kandidátku do voleb do Poslanecké sněmovny (v tomto případě TOP 09), 

jestliže je složen ze zástupců různých politických subjektů, tj. že by organisační jednotka 

strany, potažmo orgán strany byl složen z nečlenů strany, či dokonce členů jiné politické 

strany, když politické strany jsou entity existující striktně na členském principu. Druhou 

možností by byla konstrukce poslaneckého klubu jako orgánu více politických subjektů 

zároveň, což by se však nejenže opět neslučovalo s členským principem stran, ale také by 

to znamenalo, že by různé politické subjekty měly sdílenou část své organizační struktury, 

což je nejen něco, s čím zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích 

nepočítá, ale zároveň je to jen těžko představitelná eventualita vzhledem ke konkurenční 

povaze politických stran a politického boje jako takového. Tato druhá možnost by se však 

stala nevyhnutelnou v případě volebních koalic, kdy kandidátní listinu formálně sestavuje 

více politických stran. Kluby jsou totiž ustavovány na základě příslušnosti k politické straně 

či hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách,47 což, jak objasním v další kapitole, by mělo 

                                                 
46

 Viz pozn. 42. 
47

 § 77 odst. 1 JŘ Sněmovny. 



- 27 - 
 

znamenat, že politické strany a politická hnutí, společně kandidující ve volební koalici, by 

měli sestavovat společný poslanecký klub.48  

Takové řešení, kdy je poslanecký klub orgánem politické strany a representuje stranu 

sestavivší kandidátní listinu bez ohledu na politickou příslušnost všech jeho členů, by ale 

narušovalo rovnost mandátů jednotlivých poslanců, jelikož by se takoví poslanci stali 

členem orgánu strany, jejíž nejsou sami členy, a jen těžko si představit, že by dostali 

stejného prostoru a příležitosti jako členové strany, zvláště vezmeme-li v potaz, že jako 

orgán strany by poslanecký klub byl rovněž součástí stranické hierarchie, která by 

samozřejmě logicky preferovala své spolustraníky.49  

Ani otázka representace strany poslaneckým klubem příliš nenasvědčuje povaze klubu 

jakožto orgánu strany. Vystupuje-li klub ve Sněmovně jako representant strany, pak se tak 

děje zprostředkovaně skrze vedení strany. Sám o sobě klub representuje výhradně poslance 

v něm sdružené a nemá žádné autority k zastupování celé členské základny jakékoli strany. 

Je však nesporné, že klub mnohdy representuje stranu jako celek, alespoň jde-li o 

prosazování programu a idejí strany v konkrétních otázkách, což se však děje díky 

spolupráci s vedením strany, které jej k tomu legitimuje. V tomto ohledu nelze opomenout 

ani skutečnost, že všechny politické strany jsou (či by měly být) založeny na principech 

vnitrostranické demokracie, kdy vedení strany representuje členskou základnu a její 

politické postoje, je jí voleno a také jí může být odvoláváno. Poslanci jsou sice, ještě jakožto 

kandidáti, vybíráni členskou základnou dané politické strany, či zprostředkovaně vedením 

strany či některým orgánem pověřeným takovým výběrem, ale v okamžiku zvolení se 

z kandidátů-representantů strany stávají primárně členové Sněmovny. Jako takoví pak 

nerepresentují jen své voliče, tím spíše ne jen členy své strany, ale všechny občany České 

republiky a v žádném případě tak nejsou při výkonu svého mandátu odpovědni své straně. 

Principy vnitrostranické demokracie tedy ve své podstatě vylučují, aby poslanecký klub byl 

representantem strany.  

Poslanecký kluby tak nelze, z výše uvedených důvodů, chápat jako orgán ani jako 

organisační složku strany, poněvadž není ani stranou ustaven ani za ni není oprávněn 
                                                 
48

 Problémy s tím spojené vysvětlím v další kapitole. 
49

 Je rovněž otázkou, ačkoli spíše spekulativní, zdali by se poslanci patřící do politické strany, která 
nesestavovala kandidátní listinu, nestali fakticky členy dvou politických stran, kdyby byli členy orgánu jiné 
politické strany, což je v zásadě vyhrazeno pouze členům strany. Přičemž členství v politických stranách je 
exklusivní, a tedy není možné býti členem vícero politických stran. 
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jednat. Jeho zařazení do vnitrostranické organisační struktury by se rovněž dostalo do 

kolize s členským principem politických stran a principem exklusivního členství v politických 

stranách.  

2.1.3. Právní subjektivita poslaneckých klubů 

Doposud jsme o poslaneckých klubech uvažovali jako o součásti jiných entit – nejdříve 

Sněmovny a následně politických stran. V obou případech se ukázalo, že alespoň 

z formálního hlediska, kluby nelze chápat ani jako orgány Sněmovny, ani jednotlivých stran. 

Je proto jen logickým krokem ke zjištění jejich podstaty se ptát, jestli na poslanecké kluby 

nelze nahlížet samostatně, tj. nezávisle jak na Sněmovně, tak na stranách, a je pak jen 

logické přitom uvažovat, zdali jsou nadány právní subjektivitou, či nikoliv. 

V občanském zákoníku je právnická osoba definována jakožto „organisovaný útvar, o 

kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.“50 

Poslanecké kluby jistě jsou organisovanými útvary, nicméně jediný zákon, který se klubům 

věnuje, Jednací řád Sněmovny, jim rozhodně právní subjektivitu nepřiznává. Naopak bych 

na tomto místě rád upozornil na každoroční usnesení Sněmovny o Pravidlech hospodaření 

poslaneckých klubů51, kde se explicitně v bodu III.3 praví, že poslanecké kluby právní 

subjektivitu nemají. Usnesení sice nemají povahu zákona, nicméně jasně nám ukazují 

konsistentní názor Sněmovny na otázku právní subjektivitu poslaneckých klubů, a to již od 

přijetí současného Jednacího řádu Sněmovny, který přijímala Poslanecké sněmovna v roce 

1995 sama bez Senátu.52 Těžko si tedy představit, na jakém právním základě by bylo 

možno právní subjektivitu poslaneckých klubů konstruovat, zvláště vezmeme-li v potaz, že 

jejich existence není neodvislá od existence Poslanecké sněmovny a mimo půdu Sněmovny 

kluby nepůsobí.53 

Na poslanecké kluby je třeba se dívat z hlediska čl. 20 odst. 1 Listiny jakožto na realisaci 

práva poslanců svobodně se sdružovat, přičemž toto jejich právo je dále konkretisováno 

                                                 
50

 § 20 občanského zákoníku. 
51

 Pro rok 2017 – usnesení Poslanecké sněmovny č. 1535 z 54. schůze VII. volebního období ze dne 31. ledna 
2017 k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017 /sněmovní dokument 5582/. 
52

 První volby do Senátu proběhly až v roce 1996. 
53

 Stranou v tuto chvíli ponechávám provázanost klubů a stran a z ní vyplývající činnost členů poslaneckých 
klubů v orgánech příslušných politických stran, jelikož veškerá taková činnost je sekundární a má povahu 
spíše pomocnou k působení klubu na půdě Sněmovny. 
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právě v JŘ Sněmovny. Lze tedy říci, že poslanecké kluby jsou svou formou sdružení bez 

právní subjektivity, nicméně to samo o sobě by bylo nedostačující. Těžko by totiž bylo 

možno podřadit poslanecké kluby pod obecnou úpravu v občanském zákoníku, nicméně, jak 

uvidíme dále (v částech věnovaných ustavování a náležitostem klubů, vnitřní organisaci 

etc.), úprava poslaneckých klubů v Jednacím řádu Sněmovny je, nebojím se říci, 

nedostačující. Narážím na zjevný nepoměr, kdy postavení a fungování politických stran 

upravuje zákonodárce, vědom si významného postavení stran v parlamentním systému 

vlády, zvláštním zákonem, který se snaží o zakotvení alespoň základních principů, na nichž 

by politické strany měly stát a fungovat (demokratické stanovy, vnitrostranická demokracie, 

transparentní hospodaření, veřejnost základních dokumentů atp.), zatímco u poslaneckých 

klubů obdobná úprava chybí, přestože vliv poslaneckých klubů v našem ústavním systému 

je nepřehlédnutelný a v mnohém se politickým stranám vyrovnává. 

Z hlediska formy tedy poslanecké kluby nelze chápat jinak, než jako politická sdružení bez 

právní subjektivity sui generis, což nám však samo o sobě o povaze klubů říká jen 

nemnoho, a proto bude třeba se na ně zaměřit rovněž z hlediska institucionálně-funkčního. 

2.1.4. Institucionálně-funkční hledisko při posuzování podstaty poslaneckých klubů 

Jak patrno výše, čistě formalistický pohled na poslanecké kluby nám na otázku „čím jsou 

poslanecké kluby v České republice?“ odpověď nepřinesl. Přesto však odhalil základní rysy 

poslaneckých klubů – jejich formální samostatnost jak na Sněmovně, tak především na 

politických stranách. Z institucionálně-funkčního hlediska je třeba se zaměřit na úlohu 

klubů, na jejich roli a na případné vztahy s jinými entitami, které se při plnění této úlohy 

utvářejí či které její plnění umožňují. 

Role poslaneckých klubů ve Sněmovně by se dala rozřadit do tří skupin: 1) jedná se o 

způsob, jak racionalisovat fungování Sněmovny (sdružováním poslanců do klubů dochází 

k zefektivnění jednání Sněmovny, např. v případě sestavování programu schůze, při volbách 

jednotlivých orgánů atd.); 2) jde o nástroj polických stran k prosazování jejich stranické 

linie, tj. poslanecké kluby jsou nástrojem tzv. stranické vlády v Parlamentu54; 3) poslanecké 

kluby jsou fórem pro poslance, jehož prostřednictví mohou zvětšit váhu svého jednoho 

                                                 
54

 KUTA, Martin. Mezi stranou a parlamentem: o českých poslaneckých klubech. Acta politologica. Vol. 9 
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hlasu ve Sněmovně a ovlivňovat stranickou politiku díky propojení klubu a strany mnohem 

více nežli řadový člen strany. Všechny tyto úlohy se navzájem prolínají a svým způsobem i 

doplňují, ačkoli jak uvidíme dále, záleží primárně na vztahu poslanecký klub – politická 

strana, který definuje, jakou budou mít body 2) a 3) podobu, tj. jaké je rozložení sil mezi 

stranou a klubem, nakolik je klub autonomní či nakolik má nad ním strana mocenskou 

převahu, nakolik jsou poslanci (či vedení klubu) integrováni do vedení strany nebo jejích 

orgánů a mohou tak ovlivňovat vnitrostranickou diskusi. Z tohoto, i všeho doposud 

řečeného, jasně vyplývá, nakolik je významný vztah mezi poslaneckým klubem a příslušnou 

stranou, jelikož kluby sice působí na půdě Sněmovny, ale k její organisační struktuře 

nepřísluší. Zatímco Sněmovna, její orgány a samotní poslanci, stojí na principu 

representace celé společnosti, poslanecké kluby vnášejí do parlamentarismu silný prvek 

stranickosti. To je přibližuje k jednotlivým politickým stranám a u mnohých to vede 

k vzájemnému propojení ve formě, kterou Helms označuje jako integrované vedení, tj. 

propojení vedení strany a vedení klubu55. 

Poslanecké kluby, ačkoli formálně od politických stran odděleny, se fakticky se stranami 

propojují a politické strany tak mají nad „svými“ kluby nemalý vliv, mnohdy však vyvažovaný 

zapojením členů klubu či jeho vedení, do vnitrostranické politiky. Kluby bychom tak mohli 

z institucionálně-funkčního pohledu označit za autonomní orgány politických stran.  

2.2. Náležitosti poslaneckých klubů a jejich ustavování dle JŘ Sněmovny 

2.2.1. Náležitosti poslaneckých klubů 

Jednací řád Poslanecké sněmovny stanoví dvě náležitosti – kvantitativní a kvalitativní – 

které kluby musí splňovat pro své ustavení, resp. trvání. Kvantitativní náležitostí se rozumí 

stanovení minimálního počtu členů klubu a kvalitativní pak jejich náležitá politická 

příslušnost. V obou z nich došlo od roku 1989 k nemalým změnám, kterým se zde budu 

také věnovat, jelikož nám ukazují, jakým směrem se úprava poslaneckých klubů ubírala 

v posledních dekádách, a vysvětlují mnohé z úpravy současné. 

Minimální počet členů 

Stanovení minimálního počtu poslanců vychází principiálně ze stejného základu jako 

zavedení uzavírací klauzule ve volbách, tj. eliminovat přílišnou roztříštěnost zvoleného 
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sboru. V případě poslaneckých klubů jde o snahu zabránit vzniku víceméně 

neakceschopných klubů, které budou mít příležitost procesně blokovat jednání Sněmovny a 

nebo které vznikly odštěpením malé frakce z nějakého již existujícího klubu. 

Dle JŘ ČNR bylo zapotřebí minimálně 5 poslanců pro ustavení poslaneckého klubu, a to 

nezávisle na době jeho ustavení (tj. zdali k němu došlo na začátku či v průběhu volebního 

období Sněmovny) 56. Nový JŘ Sněmovny v roce 1995 však přinesl pro poslanecké kluby 

nemalé změny, přičemž jednou z nich bylo i navýšení minimálního počtu členů na 10. Tento 

krok byl zdůvodňován 5% uzavírací klauzulí ve volbách do Poslanecké sněmovny, jemuž 

mělo korespondovat právě minimálně 10 poslaneckých mandátů ve Sněmovně pro každou 

politickou stranu překročivší uzavírací klauzuli. V případě, že by počet členů klubu v průběhu 

volebního období Sněmovny poklesl pod tuto stanovenou hranici, byl by klub rozpuštěn. 

Nutno dodat, že tato změna měla zároveň stabilisovat prostředí ve Sněmovně, do značné 

míry ovlivněné živelným vznikem politických stran po roce 1989, jejich následným 

slučováním a rozpadem, což se na půdě Sněmovny projevovalo především ve štěpení 

poslaneckých klubů a přeskupování jednotlivých poslanců. Tato úprava pak vydržela až do 

roku 2006, kdy byla, na návrh skupiny poslanců za Stranu zelených, přijata novela JŘ 

Sněmovny57 snižující minimální počet poslanců nutných k ustavení poslaneckého klubu na 

počátku volebního období Sněmovny na 3.58 Toto snížení bylo zdůvodněno změnami ve 

volebním zákonodárství, které umožnily, aby strana, jež ve volbách do Poslanecké 

sněmovny přesáhne uzavírací klauzuli 5 %, obdržela méně než 10 poslaneckých mandátů.59 

Na tomto místě je třeba říci, že původní návrh poslanců za Stranu zelených byl, aby 

v případě ustavování klubu na počátku volebního období Sněmovny nebyl žádný minimální 

počet stanoven, což bylo nakonec na základě projednávání ve výborech změněno na 

minimální počet 3 poslanců. Tento pozměňovací návrh byl poněkud nešťastný, ježto došlo 

pouze ke změně minimálního počtu, nikoli však zároveň k upravení také těch bodů, které se 

na tento minimální počet pojily. Jeden z nich souvisí s politickou příslušností poslanců, jak 

si ukážeme dále, a druhý s rozpuštěním poslaneckého klubu, klesne-li počet jeho členů pod 

stanovenou hranici. Vzhledem k tomu, že původní návrh nepočítal s žádnou minimální 
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 § 55b odst. 2 JŘ ČNR. 
57

 Zákon. č. 573/2006 Sb. 
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 § 77 odst. 5 JŘ Sněmovny. 
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 Strana zelených toho sama byla důkazem, ježto získala přes 6 % hlasů ve volbách, ale pouze 6 
poslaneckých mandátů. 
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hranicí pro kluby ustavované na počátku volebního období, přesunul pouze část upravující 

rozpuštění klubů do § 77 odst. 2 JŘ Sněmovny pojednávajícího výhradně o klubech 

ustavených v průběhu volebního období Sněmovny. Pozměňovací návrh tento fakt opomněl 

reflektovat a neupravil stejný následek při poklesu pod stanovenou hranici, tj. minimální 

počet 3 poslanců, i pro kluby ustavené dle § 77 odst. 5, které tak z tohoto důvodu 

rozpuštěny být nemohou. Touto novelou JŘ Sněmovny tak nejenže došlo k zakotvení 

rozdílných hranic minimálního počtu členů pro kluby ustavené na počátku volebního období 

a pro kluby ustavené až v jeho průběhu, ale i k zavedení rozdílného následku pro případ 

poklesu počtu členů pod tuto hranici.  

Politická příslušnost 

Druhá z náležitostí, již musí splňovat každý poslanecký klub, se týká politické příslušnosti 

jeho členů. Dle JŘ ČNR se poslanci sdružovali na základě politického zaměření60, což 

reflektovalo stav ke konci 80. a na počátku 90. let, kdy politické strany nebyly ještě 

v českém (československém) prostředí příliš zavedeny a ukotveny jakožto plnohodnotní 

aktéři demokratického parlamentarismu. Jednací řád ČNR tedy zdůrazňoval ideovou 

základnu každého jednoho poslance, která se měla stát pojítkem mezi členy ČNR. To se 

změnilo s novým jednacím řádem v roce 1995, jenž již plně počítal se stranickým principem 

sdružování, tj. poslanecké kluby se měly pro příště tvořit na základě politické příslušnosti 

jednotlivých poslanců.61  

Problematika příslušnosti poslanců má dvě roviny. Jednu obecnou, společnou pro všechny 

kluby, a jednu, odrážející rozdíly mezi poslaneckými kluby ustavenými na počátku volebního 

období Sněmovny a kluby ustavenými v jeho průběhu. 

Obecný princip, společný všem poslaneckým klubům, nalezneme v § 77 odst. 1 JŘ 

Sněmovny, který praví, že se poslanci sdružují v poslaneckých klubech „podle příslušnosti 

k politickým stranám a politickým hnutím (dále jen „politická strana“), za něž kandidovali ve 

volbách.“ Jak patrno, má tento princip, na jehož základě se poslanci sdružují, dva 

kumulativní aspekty – příslušnost ke straně a aspekt kandidatury. Příslušností k politické 

straně se obvykle míní členství v takové straně, nicméně na tomto místě tomu takto 

rozumět ve světle druhého aspektu nelze. Příslušnost k politické straně se zde chápe jako 
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účast na kandidátní listině, kterou tato strana sestavovala a jde tedy o příslušnost 

kandidátní.62 Je zde však ještě jeden rozměr, jenž si je třeba uvědomit. Nejedná se totiž o 

příslušnost k jakékoli politické straně, ale pouze té, která se, zcela logicky, účastnila voleb. 

Přičemž formálně může strana kandidovat ve volbách samostatně či ve volební koalici. 

Rozhodující je tedy příslušnost poslance k volební straně, z čehož vyplývá, že volební 

koalice tvoří jeden celek a následně i jeden poslanecký klub, jelikož poslanec nekandiduje 

v takovém případě za samostatnou stranu, která je součástí koalice, ale právě za volební 

koalici jako celek.63 

§ 77 odst. 5 JŘ Sněmovny se věnuje náležitostem, které musí splnit poslanecké kluby 

ustavované na počátku volebního období. Je zde jak minimální počet členů takového klubu, 

o kterém jsem mluvil výše, tak další podmínka týkající se politické příslušnosti poslanců. 

Tento odstavec stanoví, že „k ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního 

období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou 

stranu. (…)“. Je tak zcela zřejmé, že tato dikce vylučuje možnost, aby byl poslanecký klub na 

počátku volebního období ustaven poslanci zvolenými za volební koalici.64 Jsem si vědom, 
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 V opačném případě by poslanci, kteří jsou členy jiných politických stran než té, která sestavovala 
kandidátku, či poslanci, kteří nejsou členy žádné politické strany, nemohli ustavit žádný poslanecký klub, 
jelikož by buď k žádné politické straně nepříslušeli, a nebo by příslušeli ke straně, za kterou však 
nekandidovali, tj. která se formálně neúčastnila voleb a neregistrovala kandidátní listiny. 
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 Ustavení dvou poslaneckých lubů, jak jsme mohli vidět po volbách v roce 2002 v případě volební koalice 
KDU-CŠL a US-DEU, považuji za nanejvýš nešťastné a v rozporu s principy voleb do Poslanecké sněmovny. 
V těchto volbách občan nevolí kandidáta, nýbrž politickou stranu – v tomto případě volební koalici. 
Preferenčními hlasy sice může ovlivnit pořadí na kandidátce, nikoli však již počet mandátů, které strana 
obdrží. Tj. jeho hlas jde především za stranou a až v jejím rámci případně za kandidátem. Volič, který hlasuje 
pro volební koalici, tedy nehlasuje pro jednoho či druhého člena takové koalice, ale pro všechny zároveň, 
čemuž by měl odpovídat i spojený poslanecký klub. Preferenční hlasy, jak jsme viděli právě ve volební koalici 
KDU-ČSL a US-DEU, mohou navíc značně ovlivnit rozložení mandátů mezi členy volební koalice, což může vést 
k tomu, že jedna z nich nebude mít dost poslanců na vytvoření poslaneckého klubu (jak to hrozilo US-DEU), 
ačkoli jakožto součást volební koalice překonala uzavírací klauzuli. V extrémním případě to může vést až 
k situaci, kdy jeden člen volební koalice není ve Sněmovně zastoupen vůbec, přestože ve volbách dostal stejný 
počet hlasů jako všichni ostatní členové takové volební koalice, jelikož každý hlas pro volební koalici je hlasem 
pro každého jednoho člena a pro koalici jako celek a poslanecký klub volební koalice je tak jediný způsob, jak 
se může, a to nepřímo, podílet na společném prosazování programu (skrze vazby mezi členy koalice a daným 
klubem, samozřejmě nikoli přes poslance, jelikož ty by žádné v takovém případě neměl). Ustavení více 
poslaneckých klubů zároveň může znamenat rozdílný postup takových klubů, či dokonce účast jednoho klubu 
na vládě a druhého v oposici, což by již zcela odporovalo společné kandidatuře ve volbách. (I k takové situaci 
volební koalice KDU-ČSL a US-DEU spěla, když klub US-DEU hlasoval 1. dubna 2005 s oposicí pro vyslovení 
nedůvěry vládě ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU, jejíž ministři byli v té době již v demisi.)  
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 Zákon. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky v § 31 odst. 1 jasně stanoví, že 
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hnutí (..)a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně 
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že toto znění odst. 5 bylo do Jednacího řádu vtěleno novelou v roce 2006, o které již byla 

řeč dříve a která byla tak nešťastně ovlivněna pozměňovacím návrhem ústavněprávního 

výboru. Nutno nicméně říci, že toto znění, tj. jeho část o samostatně kandidujících 

politických stranách, byla v něm obsažena již v návrhu původním. Zarážejícím na tomto 

však je, že toto znění zůstává v JŘ Sněmovny i nadále, a to po více než dekádě od zmíněné 

novely, přestože je to znění zcela evidentně odporující Ústavě – především pak totiž 

narušuje rovnost mandátů jednotlivých poslanců a dále nelegitimně zasahuje do práva 

poslanců sdružovati se v poslaneckých klubech, když vylučuje z výkonu tohoto práva 

poslance zvolené na kandidátních listinách volebních koalic. 

Jde-li o poslanecké kluby ustavené v průběhu volebního období, věnuje se jim především § 

77 odst. 2 JŘ Sněmovny, kde ve vztahu k politické příslušnosti poslanců nalezneme dvě 

konkurenční podmínky – buď musí na straně poslance dojít ke změně politické strany, či se 

musí stát poslancem nezávislým. Zde však narážíme na rozpor s předchozí naší 

interpretací příslušnosti k politické straně. Zatímco výše bylo nutno chápat příslušnost ve 

smyslu účasti na kandidátní listině, tj. jakožto příslušnost kandidátní, na tomto místě je to 

mnohem komplikovanější. Příslušností v tomto ohledu nemůže být účast na kandidátní 

listině, jelikož jinak příslušnost k jiné politické straně by byla účast na kandidátní listině jiné 

strany, což není, s výjimkou období těsně před volbami, možné. V tomto okamžiku nelze 

použít jiného faktoru nežli členství v politické straně, kdy příslušnost v tomto odstavci má 

smíšený charakter kandidátně-členský, přičemž výchozí stav je určen kandidátní 

příslušností, ale změna je kvalifikována na základě příslušnosti členské.65 U nezávislých 

poslanců je to pak podobné s tím rozdílem, že zde není žádná nová příslušnost.66 Tím však 

                                                                                                                                               
kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo 
je členem koalice, a stanoví její název.“ 
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 Nutno upozornit, že problematika příslušnosti se týká ustavování klubů. Ukončení členství poslance 
v konkrétním klubu, např. právě z důvodu vystoupení z politické strany, je plně v oblasti autonomní vnitřní 
úpravy jednotlivých poslaneckých klubů. Výjimkou by byla situace, kdy se člen jednoho poslaneckého klubu 
rozhodne stát se členem politické strany sdružené v jiném poslaneckém klubu. Pak by takový poslanec pozbyl 
svého členství v klubu pro rozpor s § 77 odst. 1 JŘ Sněmovny, který stanoví, že „poslanci příslušející k jedné 
politické straně mohou vytvořit pouze jeden poslanecký klub“. Jde-li o splňování náležitostí po dobu existence 
poslaneckého klubu – v případě klubů dle § 77 odst. 5 JŘ Sněmovny by se příslušnost posuzovala na základě 
kandidátním, zatímco u klubů dle § 77 odst. 2 JŘ Sněmovny by bylo otázkou, zdali jsou jejich poslanci stále 
příslušni k jiné politické straně (dle odst. 2, tj. na základě kandidátně-členské příslušnosti), resp. nezávislými, 
ačkoli u prvních klubů z této dvojice není žádné sankce pro nedodržení stanovené hranice poslanců splňující 
náležitost příslušnosti, jak jsme si vysvětlili dříve. 
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 Zajímavostí je situace poslanců, kteří kandidovali, aniž by byli členy jakékoli politické strany. V případě, že by 
vstoupili do politické strany odlišné od té, která sestavovala kandidátní listinu, na níž byli zvoleni, pak by měli 
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problémy tohoto odstavce nekončí. Z jazykového výkladu totiž jasně vyplývá, že poslanecký 

klub ustavený v průběhu volebního období musí být tvořen výhradně poslanci, kteří změnili 

svou příslušnost k jiné politické straně a nebo se stali nezávislými, tj. není možné, aby byl 

klub ustaven, je-li z části tvořen poslanci nezávislými a z části poslanci, kteří změnili svou 

politickou příslušnost. Dalším, dle mého ještě větším, problémem je, že ani tento odstavec 

neumožňuje volebním koalicím, resp. jejich poslancům, ustavit poslanecký klub, poněvadž 

takoví poslanci ani nezměnili svou politickou příslušnost, ani se nestali nezávislými. 

2.2.2. Ustavování poslaneckých klubů dle JŘ Sněmovny 

JŘ Sněmovny se vyjadřuje k ustavování klubů dosti minimalisticky, což však odráží 

autonomní postavení klubů a zvláště pak jejich vnitřního uspořádání. Nově ustavivším 

poslaneckým klubům je uložena pouze oznamovací povinnost vůči předsedovi Sněmovny, 

resp. kanceláři předsedy Sněmovny. O ustavení každého poslaneckého klubu musí být 

sepsán zápis, který podepíší všichni jeho členové (§ 77 odst. 6 JŘ Sněmovny) a tento zápis 

musí být následně zaslán sekretariátu předsedy Sněmovny spolu s formálním oznámením o 

ustavení klubu, ve kterém je uveden jeho název, jméno a příjmení předsedy a 

místopředsedů klubu, a pořadí v jakém předsedu zastupují, a úplný seznam členů klubu (§ 

77 odst. 7 JŘ Sněmovny). Takováto oznamovací povinnost odpovídá nutnosti, aby 

předseda Sněmovny byl obeznámen s tím, jaké poslanecké kluby na půdě Sněmovny 

existují a který poslanec je za ně oprávněn vystupovat, zároveň však také zdůrazňuje 

absenci jakékoli kontroly orgánů Sněmovny nad ustavováním poslaneckých klubů.  

Ustavující schůze poslaneckých klubů jsou zpravidla svolávány do několika dní po vyhlášení 

výsledků voleb, tj. před ustavující schůzí nové Sněmovny.67 Tato praxe vychází ze 

skutečnosti, že poslanecké kluby hrají zhruba první měsíc po volbách, tj. do ustavující 

schůze Sněmovny, jak si ukážeme podrobněji v další kapitole, klíčovou úlohu. Jsou to totiž 

                                                                                                                                               
jistě příslušnost k „jiné politické straně“ dle § 77 odst. 2 JŘ Sněmovny. I v případě, že by chtěli sestavit klub 
nezávislých poslanců, uplatnilo by se kritérium kandidátně-členské příslušnosti, tj. že za nezávislé by byli 
považováni takoví poslanci až v okamžiku vystoupení z původního poslaneckého klubu. 
67

 V VII. volebním období byl po volbách, které se konaly 25. – 26. 10. 2013, svolán nejprve klub KSČM (27. 
10.), následován kluby ČSSD (29. 10.), ODS (30. 10.), ANO 2011 (30. 10.), TOP 09 a Starostové (31. 10.), KDU-
ČSL (31. 10.) a poslední pak klub Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (5. 11.). Ustavující schůze 
Poslanecké sněmovny byla svolána na 25. 11. 2013. 
V VIII. volebním období byly ustavující schůze klubů svolány po volbách, které se konaly 20. - 21. 10. 2017, 
v tomto pořadí: Piráti (22. 10.), STAN (23. 10.), ANO (24. 10.), KDU-ČSL (24. 10.), KSČM (24. 10.), ODS (24. 
10.), SPD (26. 10.), ČSSD (27. 10.) a TOP 09 (31. 10.).  
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny v VIII. volebním období byla svolána na 20. 11. 2017.   
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právě předsednictva jednotlivých klubů, která spolu s vedením svých politických stran 

vedou vyjednávání se svými protějšky z jiných klubů a stran o složení vedení Sněmovny, 

počtu výborů a obsazení předsednických křesel v nich a samozřejmě jednání o budoucí 

vládě. 

Jak již bylo řečeno výše, JŘ Sněmovny v otázce ustavování klubů řeší pouze oznamovací 

povinnost vůči kanceláři předsedy Sněmovny a obsahu ustavující schůze se nevěnuje 

vůbec. I ta tak spadá plně do rozhodování jednotlivých klubů. Ustavující schůzi 

poslaneckého klubu svolává předseda klubu z minulého období, či není-li poslancem, 

členové vedení klubu v pořadí dle svých funkcí (ODS), tajemník klubu (KDU-ČSL) nebo 

předseda politické strany, na jejíž kandidátní listině byli poslanci zvoleni (KSČM). Je sice 

ustálenou praxí, že na první schůzi poslaneckého klubu dojde ke zvolení vedení klubu, tj. 

jeho předsedy a místopředsedů, nicméně ani to není Jednacím řádem vyžadováno.68 Na 

první schůzi klubu rovněž zpravidla dochází k přijetí vnitroklubových dokumentů 

upravujících jeho fungování (jednací a volební řád, etický kodex atp.), které bývají buď 

převzaty z předešlého volebního období klubu, nebo jsou již předpřipraveny politickou 

stranou. 

2.3. Poslanecké kluby a organisační struktura Sněmovny 

Přestože poslanecké kluby nejsou orgány Sněmovny, na tvorbu její organisační struktury 

mají nezanedbatelný vliv. Řeč je především o volbě vedení Sněmovny (předsedovi a 

místopředsedech), počtu a složení jednotlivých výborů a komisí. Krátce se zaměříme i na 

tzv. politické grémium Poslanecké sněmovny, jež ačkoli není orgánem Sněmovny a jedná se 

pouze o neformální uskupení, má na její chod nemalý vliv.69 

                                                 
68

 Ačkoli bychom z §77 odst. 7 JŘ Sněmovny mohli dovodit, že vedení klubu, tj. předseda a alespoň dva 
místopředsedové, musí být zvoleno na ustavující schůzi klubu, jelikož jejich jména musí figurovat v oznámení 
o ustavení klubu. V minulosti jsme byli svědky poslaneckých klubů, na jejichž ustavujících schůzích plné 
vedení zvoleno nebylo (klub Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury – zápis o ustavení poslaneckého klubu 
ze dne 5. 11. 2013, viz příloha č. 2). V úvahu tak připadá spíše podmínka, aby byl na ustavující schůzi zvolen 
alespoň předseda strany či jiná osoba, jež bude pověřena členy klubu za poslanecký klub jednat. Nicméně ani 
v případě, že by žádná taková osoba zvolena či pověřena nebyla, nebude moci kancelář předsedy Sněmovny 
jinak, nežli oznámení o ustavení takového klubu akceptovat.  
69

 Nemalý vliv mají poslanecké kluby i při výběru ověřovatelů Sněmovny, kteří jsou nominováni poslaneckými 
kluby na základě parity nebo při ustavování volební komise, která je tvořena opět poslanci nominovanými 
jednotlivými poslaneckými kluby. 
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2.3.1. Předseda a místopředsedové Sněmovny 

Předseda Poslanecké sněmovny je jedním z nejdůležitějších ústavních činitelů v České 

republice, a to jak uvnitř Sněmovny (je předsedou organisačního výboru, svolává a řídí 

schůze Sněmovny, má rozsáhlé pravomoci v oblasti programu jednotlivých schůzí atp.), 

v oblasti representativní (např. v oblasti meziparlamentní diplomacie), tak při sestavování 

vlády.70 Není proto divu, že obsazení tohoto postu patří k prioritám každé vítězné strany, 

resp. těch stran, umístivších se na předních místech ve volbách. Vyjednávání o předsedovi 

Poslanecké sněmovny je tedy jedním z prvních kroků nových poslaneckých klubů již 

v prvních dnech po volbách, a jak jsme mohli vidět zvláště po volbách v roce 2006 a znovu 

nyní v roce 2017, mnohdy předcházejí i samotnému vyjednávání o vládní koalici či jsou jeho 

integrální součástí.  Z tabulky 2.1. je navíc patrné, že z předešlých volebních období nelze 

vysledovat žádnou ustálenou praxi, že by tento post byl obsazován pokaždé poslancem 

vládní koalice či vždy poslancem oposice. Můžeme snad jen konstatovat tolik, že v situaci, 

kdy kluby vládní koalice měly jasnou a stabilní většinu nad oposicí, bylo pravděpodobnější, 

že prosadí i svého zástupce do čela dolní komory Parlamentu, naopak v době, kdy byly síly 

mezi vládou a oposicí víceméně vyrovnané, byl tento post mnohdy přenecháván oposici. 

V obecné rovině se domnívám, že obsazení předsedy Sněmovny by mělo reflektovat 

rozložení sil mezi vládou a oposicí ve Sněmovně, tj. v případě, že vláda, ať již koaliční či 

nikoli, disponuje jasnou a konsistentní většinou ve Sněmovně, pak by odrazem takové 

většiny mělo být i obsazení postu předsedy Sněmovny vládním kandidátem, naopak vládne-

li vláda menšinová a většinou tedy ve Sněmovně disponuje ve své podstatě oposice, měl by 

tento post připadnout zástupci oposice. Tuto svou úvahu opírám jednak o fakt, že 

v takovém případě předseda Sněmovny odráží rozložení sil ve Sněmovně, což odpovídá 

většinovému způsobu volby, jak si ukážeme níže, a jednak reflektuje legitimní právo oposice 

na předsedu Sněmovny v situaci, kdy se vláda neopírá o vládní většinu. 

Při sestavování vedení Sněmovny je na dohodě poslaneckých klubů, kolik místopředsedů 

bude v daném volebním období voleno. V minulosti tento počet kolísal mezi 4 a 6 

                                                 
70

 Přestože v historii samostatné České republiky doposud nikdy nedošlo na tzv. třetí pokus při sestavování 
vlády, tj. na situaci, kdy by předsedu vlády vybíral předseda Poslanecké sněmovny, tuto jeho úlohu nelze brát 
na lehkou váhu, zvláště vzhledem k povaze koaličního stylu vládnutí v ČR, kdy vlády mívají jen těsnou většinu 
několika málo hlasů. Osoba předsedy Sněmovny, a vidina jeho výběru předsedy vlády, může mít navíc i značný 
vliv na průběh vyjednávání o vládě při prvním a zvláště pak při druhém pokusu, kdy jednotlivé politické strany 
ví, nakolik výhodný či nevýhodný by pro ně případný třetí pokus byl. 
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místopředsedy, v závislosti na počtu politických stran, které se dostaly do Sněmovny a 

počtu stran, jež tvořily vládní koalici. I zde, jde-li o rozdělení postů místopředsedů mezi 

jednotlivé strany, platí, že „distribuce posic mezi strany povětšinou vyjadřuje poměr sil mezi 

vládou a oposicí. V situacích, kdy mají vládní strany pohodlnou většinu, jsou tyto posty 

rozděleny především mezi vládní strany; naopak je-li vládní většina těsná, je rozdělení posic 

mezi strany mnohem konsensuálnější.“71 

Nezastupitelnou roli poslaneckých klubů při volbě vedení Sněmovny reflektuje i Volební řád, 

který je přílohou Jednacího řádu Sněmovny72. Ten v čl. 3 odst. 1 stanoví, že pouze a jen 

poslanecké kluby mohou navrhovat kandidáty na předsedu a místopředsedy Poslanecké 

sněmovny. Volby samotné poté probíhají většinovým způsobem, tj. předsedou, resp. 

místopředsedou je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet přítomných 

poslanců.73 V případě, že nedojde ke zvolení v prvém kole, dojde ke kolu druhému, do něhož 

postupují v případě volby předsedy dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a v případě 

volby místopředsedů postupují do druhého kola nezvolení kandidáti, kteří získali nejvyšší 

počet hlasů, přičemž počet těchto kandidátů nesmí být vyšší než dvojnásobek počtu 

neobsazených míst místopředsedů. 

 

Tabulka 2.3.1. Politická příslušnost předsedů a místopředsedů Poslanecké sněmovny74 

Volební období předseda místopředsedové Podíl oposice 

1992 – 1996 ODS KDS, KDU-ČSL, ODA, ODS 0 % 

1996 – 1998 ČSSD ČSSD, KDU-ČSL, ODA, 2x ODS 33 % 

1998 – 2002 ODS 2x ČSSD, ODS 50 % 

2002 – 2006 ČSSD ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, 2x ODS, 

US-DEU 

50 % 

2006 – 2010 ČSSD ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, 2x ODS 50 % 

2010 – 2013 ODS 2x ČSSD, 2x TOP 09, VV, ODS 28 % 

                                                 
71

 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 29. 
72

 Příloha č. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a 
pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny. 
73

 Čl. 3 odst. 14, resp. odst. 19 Volebního řádu JŘ Sněmovny. 
74

 Jedná se o aktualisovanou tabulku z MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 30.  
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2013 – 2017 ČSSD 2x ANO, KSČM, TOP 09 a 

Starostové, 2x KDU-ČSL 

28 % 

2017 – 201875  ANO ODS76, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD 83 %77 

Pozn.: Tučně jsou označeny strany vládní. 
Zdroj doplněných informací: PSP ČR, vlastní výpočty. 

2.3.2. Výbory Sněmovny 

Sněmovní výbory jsou jádrem legislativního procesu v Dolní komoře. Je to právě na půdě 

jednotlivých výborů, kde je možno zabývati se jednotlivými sněmovními tisky detailněji a 

v méně politicky vyhrocené situaci, nežli je tomu na plénu. Je tomu tak především proto, že 

poslanci zasedající ve výborech, se postupem času odborně vyprofilují a mají tak větší 

přehled o dané problematice, je zde více prostoru a času zabývat se každým tiskem do 

hloubky a nemalou úlohu hraje i absence televizních kamer, díky čemuž členové výboru 

necítí potřebu pronášet nesmiřitelná prohlášení cílená na voliče a jsou více nakloněni věcné 

diskusi a kompromisu. 

Až na několik výborů, jejichž zřízení Jednací řád Sněmovny vyžaduje78, je otázka počtu 

výborů, jejich agend a velikost na dohodě poslaneckých klubů po volbách. Mnohem 

důležitější je však otázka obsazení postů předsedů jednotlivých výborů. Od roku 1992 byl 

totiž počet výborů poměrně stabilní a stalo se zvykem přebírat strukturu výborů 

z předešlého volebního období.79 Tento zvyk nejenže znamenal kontinuitu práce mnohých 

poslanců v rámci určité agendy, ale stal se i svým způsobem nutností, jelikož zvyšování 

počtu výborů by vedlo k nemalým těžkostem při hledání jejich členů, a to zvláště u stran 

vládních, jelikož členům vlády není dovoleno být členy žádného výboru a předsedovi a 

místopředsedům Sněmovny je dovoleno být členem pouze výboru organisačního. 

                                                 
75

 Práce byla uzavřena k 23. březnu 2018. 
76

 Zvolen jakožto zástupce volební koalice poslaneckých klubů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN Demokratický 
blok. 
77

 Předseda a místopředsedové Sněmovny v roce 2017 byli zvoleni dle zásady poměrného zastoupení bez 
souvislosti s vyjednáváním o vládě a ANO nakonec sestavilo menšinovou vládu. 
78

 Jedná se o výbor mandátový a imunitní, petiční, rozpočtový, kontrolní, organisační, volební a výbor pro 
evropské záležitosti - § 32 JŘ Sněmovny. 
79

 Od roku 1992 do roku 1998 bylo ve Sněmovně 12 výborů, přičemž v roce 1998 byl ustaven Výbor pro 
evropskou integraci (současný Výbor pro evropské záležitosti), což souviselo s přípravou na členství v EU a 
Výbor volební. Další nárůst počtu výborů nastal až po volbách v roce 2006, kdy bylo rozděleno několik výborů, 
konkrétně Výbor pro obranu a bezpečnost na Výbor pro obranu a Výbor pro bezpečnost, Výbor pro sociální 
politiku a zdravotnictví na Výbor pro sociální politiku a Výbor pro zdravotnictví a konečně Výbor pro veřejnou 
správu, regionální rozvoj a životní prostředí na Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Výbor pro 
zdravotnictví. Tím došlo ke zvýšení počtu výborů na 18.    
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Vezmeme-li v potaz, že každému poslanci je dovoleno zasedat pouze ve dvou výborech 

(nepočítaje v to výbor mandátový a imunitní, výbor organisační a výbor petiční), zmenšuje 

se počet poslanců pro jednotlivé výbory rasantně a vláda tak v nich může mít problém 

udržet většinu. Jak podotýká Mansfeldová a Linek: „Ne náhodou je ustavování výborů 

z hlediska zastoupení vládních a oposičních poslanců jednou z klíčových záležitostí prvních 

měsíců činnosti parlamentů; v českém případě někdy bývá obsazení postů předsedů výborů 

předmětem koaliční dohody vládních stran.“80 Je to totiž právě otázka rozdělení 

předsednických postů mezi jednotlivé kluby, která je spolu s otázkou vedení Sněmovny a 

samozřejmě vládní koalice, tou zásadní na počátku každého volebního období.81 A opět 

jsou to poslanecké kluby, hrající zásadní úlohu, když nejdříve dojednávají mezi sebou počty 

předsedů výborů pro jednotlivé kluby a početní rozložení členů klubů82, a následně, když 

sami navrhují ze svých řad poslance do jednotlivých výborů.83 Toto je právě jeden 

z okamžiků, kdy je poslanec zcela závislý na svém klubu, jelikož výbor, do kterého bude 

navržen a zvolen, bude mít rozhodující vliv na jeho působení ve Sněmovně i na okruh 

otázek, jimiž se bude přednostně na půdě Sněmovny věnovat.84   

                                                 
80

 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 32. 
81

 Anomálií v tomto jinak klasickém koloběhu opakujícím se po každých volbách jsou svým způsobem 
předsednictví výboru mandátového a imunitního, výboru petičního a výboru kontrolního, které jsou od roku 
1998, resp. od roku 2006, kdy byl Výbor kontrolní prvně ustaven, ponechávány zástupcům poslaneckých klubů 
oposičních. Tato sněmovní zvyklost byla porušena až po volbách v roce 2017, když vládní hnutí ANO obsadilo 
posty předsedů kontrolního výboru (poslanec Roman Kubíček) a výboru petičního (poslankyně Helena 
Válková).  
82

 Každý poslanecký klub, ustavený na počátku volebního období, má právo dle § 77 odst. 3 JŘ Sněmovny na 
poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny. § 77 odst. 3 JŘ Sněmovny stanovuje, že kluby ustavené 
v průběhu volebního období takové právo, pokud Sněmovna nerozhodne jinak, nemají, z čehož a contrario 
vyplývá, že ostatní kluby toto právo mají. Přesto je však standardně konkrétní rozložení v jednotlivých 
výborech na dohodě poslaneckých klubů, tj. sice odpovídá poměrnému zastoupení, nicméně výsledná čísla se 
neurčují dle příslušných ustanovení JŘ Sněmovny, ale dohodou klubů. Tak tomu bylo alespoň doposud. Nové 
VIII. volební období zatím naznačuje, že dohoda mezi jednotlivými kluby v tomto ohledu nebude příliš 
pravděpodobná. Např. již první den ustavující schůze Sněmovny, 20. 11. 2017, došlo k nemalé rozepři ohledně 
počtu členů mandátového a imunitního výboru, kdy jednotlivé kluby navrhovaly členy od 11 až k 18 členům, 
jelikož méně početné poslanecké kluby STAN a TOP 09 upozorňovaly, že by při menších počtech nemusely 
mít ve výboru žádného zástupce. Nakonec byl přijat návrh klubu KSČM na 19 členů, přičemž konkrétní početní 
rozvržení bylo určeno dle JŘ Sněmovny, a nikoli dohodou klubů. 
83

 Určité specifikum představuje Výbor organisační, který z části tvoří členové z výkonu svých funkcí předsedy 
a místopředsedů Sněmovny a z části zástupci delegováni poslaneckými kluby dle zásady poměrného 
zastoupení. 
84

 Jak upozorňuje Kuta (KUTA, Martin, op. cit. s. 24), ještě větší význam měly poslanecké kluby nad složením 
výborů v období první republiky, kdy za klub jako celek volil v otázce výborů jeho předseda. 
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2.3.3. Politické grémium Sněmovny 

Politické grémium je neformální orgán, či spíše uskupení, které pro nás bude jakýmsi 

spojovacím článkem mezi poslaneckými kluby, jakožto činiteli ovlivňujícími organisační 

strukturu Sněmovny, a rolí klubů v legislativním procesu. Politické grémium svým 

způsobem ztělesňuje samotnou esenci českých poslaneckých klubů – má obrovský vliv na 

projednávání jednotlivých bodů na půdě Sněmovny, a přesto o jeho fungování víme velmi 

málo, resp. široká veřejnost o jeho existenci nemá téměř vůbec žádné ponětí.  

Je zřejmé, že toto fórum slouží pro setkávání zástupců Sněmovny a poslaneckých klubů, 

nicméně u jeho konkrétního složení nám již vyvstávají určité otazníky. Mansfeldová a Linek 

uvádějí, že se schůzek Politického grémia účastní „předseda a místopředsedové Sněmovny, 

předsedové klubů a po jednom z místopředsedů klubu, případně jiného zástupce“ 85, oproti 

tomu zástupci poslaneckých klubů uvádějí složení poněkud odlišné, tj. předseda a 

místopředsedové Sněmovny, předsedové poslaneckých klubů, zástupce Kanceláře 

Sněmovny a zástupce legislativního odboru Sněmovny. Na první pohled by se mohlo zdát, 

že tyto rozdíly ve složení uskupení, nemající žádné formální zakotvení v Jednacím řádu 

Sněmovny, jsou nedůležité, přesto svědčí o jednom důležitém aspektu nejen tohoto 

uskupení, ale i samotných poslaneckých klubů, a to sice jak málo informací o nich máme. 

Otázce transparentnosti poslaneckých klubů se tato diplomová práce bude věnovat 

podrobněji v kapitole 4.3., ale už zde můžeme vidět, jaké překážky je třeba při jejich studiu 

překonávat a jak tyto překážky mohou, více či méně, ovlivnit výsledek jakéhokoli studia 

poslaneckých klubů v ČR.  

Co však o složení Politického grémia Sněmovny můžeme říci s jistotou je, že jsou v něm 

zastoupeni zástupci vedení všech poslaneckých klubů a vedení Sněmovny. V tomto ohledu 

se jedná o důležité propojení formálních Sněmovních organisačních struktur se stranicky 

organisovanými uskupeními poslanců. 

Ohledně činnosti Politického grémia již žádné velké rozpory nejsou, ač to může být dáno 

spíše tím, že to, co o jeho činnosti bezpečně víme, je spíše v obecné rovině a ke 

konkrétnostem má bohužel daleko. Setkávání zástupců poslaneckých klubů a vedení 

Sněmovny slouží především k projednání programu následující schůze Sněmovny, čemuž 

odpovídá i pravidelné setkávání v úterý v týdnu, kdy se koná plenární zasedání. Jeho role je 
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 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 30. 
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tak zdánlivě především organisační, nicméně nesmíme podléhat ilusi, že Grémium pouze 

zdvojuje úlohu organisačního výboru. Lze předpokládat, že během takových setkávání 

dochází, pokud ne přímo k předjednávání určitých bodů, tak alespoň sdělení stanovisek 

jednotlivých klubů k daným bodům programu, vzájemné vyjasnění si priorit a případné 

dojednání výsledného programu schůze s přihlédnutím k pravděpodobné podpoře, jaké se 

daným bodům bude na plénu dostávat. Vyjma takovýchto pravidelných setkávání se 

Politické grémium schází i k řešení nenadálých krizových situací, jak jsme mohli například 

vidět na počátku roku 2017 v případě vládní krize spojené s členstvím Andreje Babiše ve 

vládě. Jak často se takováto setkávání konají, resp. k jakému druhu krizí jsou svolávána, již 

však není možno říci. Pokud budeme usuzovat z projevů politiků v médiích, pak toto bylo 

prvně, kdy zástupci jednotlivých poslaneckých klubů (konkrétně poslaneckého klubu Úsvit – 

Národní koalice) mluvili otevřeně o budoucím setkání Politického grémia.     

2.4. Role poslaneckých klubů v legislativním procesu 

Práv poslaneckých klubů, jejich předsedů a osob, které přednášejí stanoviska klubů, je 

nemálo a jsou obsažena nejen napříč JŘ Sněmovny, ale některá z nich mají své základy 

v parlamentních zvyklostech, jakým je například délka přestávky v jednání pléna na poradu 

poslaneckého klubu, o niž může klub požádat. Avšak účelem této práce není vykládat 

jednotlivá ustanovení Jednacího řádu mající souvztažnost k poslaneckým klubům, ani 

vytvořit seznam všech práv, která poslanecké kluby v legislativním procesu mají. Proto se 

zaměříme spíše na celkovou roli poslaneckých klubů v průběhu legislativního procesu, tj. 

zvláště na jejich koordinační funkci působení jednotlivých poslanců na plénu či ve výborech 

a na důležitost jednání mezi zástupci jednotlivých klubů navzájem. Působení poslaneckých 

klubů dovnitř, jako je například odborná příprava poslaneckých návrhů atp., se budu věnovat 

v dalších kapitolách. 

Zákonodárná iniciativa. Hned na samotném počátku legislativního procesu narazíme na 

poslanecké kluby jako na jedny ze zásadních aktérů. Podle čl. 41 odst. 2 Ústavy může podat 

návrh zákona vláda, Senát, zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku, poslanec 

nebo skupina poslanců.  

Rád bych se krátce vyjádřil k možnosti, zdali poslanecký klub jako takový může být 

navrhovatelem zákona, tj. nikoli členové poslaneckého klubu, ale klub jako entita sama o 
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sobě. Ačkoli jsem nenašel žádný případ, kdy by navrhovatelem zákona byl sám poslanecký 

klub, navíc některé poslanecké kluby tuto praxi i výslovně vylučují (např. klub KDU-ČSL), 

domnívám se, že teoreticky by takový postup možný byl. Poslanecký klub je bezesporu 

skupina poslanců, a to konkrétně určená skupina poslanců, u níž je zcela jasno, kdo jsou 

jejími členy, a u které tak nemůže dojít k pochybnostem, jací poslanci za návrhem stojí. 

Jediným úskalím by mohla být skutečnost, že v poslaneckých klubech se hlasuje 

většinovým způsobem, a není tedy vyloučeno, že by některý z poslanců hlasoval proti 

takovému návrhu. V tomto bych však neviděl žádnou překážku, a to z následujících důvodů. 

Jednak se ve stejném postavení ocitá návrh od zastupitelstva vyššího územně-správního 

celku, které rovněž hlasovává většinovým způsobem, a jednak nedochází ani v žádném 

případě k omezení volného mandátu poslance, jelikož rozhodnutí poslaneckého klubu podat 

takový návrh zákona žádného člena takového klubu (ústavněprávně) nezavazuje, aby takový 

návrh ve Sněmovně podpořil. 

Je nesporné, a zcela očekávatelné, že největší měrou se na podávání návrhů zákonů podílí 

vláda. Jak však poukazuje Syllová, „podíl poslaneckých návrhů zákonů (…) v České republice 

na zákonodárné iniciativě je poměrně vysoký, pohybuje se okolo jedné třetiny všech 

podaných návrhů zákonů. (…) Procento poslaneckých návrhů zákonů ukazuje relativně silné 

postavení Poslanecké sněmovny v legislativě.“86 Takto vysoké procento poslaneckých 

návrhů jasně ukazuje i na význam poslaneckých klubů, a to přesto, že procenta, jež uvádí 

Syllová, v sobě zahrnují návrhy podané jednotlivými poslanci i celými poslaneckými kluby 

(formálně pouze některou částí jejich členů). Málokterý z poslanců by totiž podal návrh 

zákona, aniž by jej předem projednal ve svém klubu. A nejen to, některé z poslaneckých 

klubů, ne-li všechny, si i vymiňují právo, aby poslanec svůj návrh nejdříve předložil klubu 

k projednání a bez jeho kladného stanoviska jej formálně Sněmovně nepodal. Poslanec 

snažící obejít svůj poslanecký klub by nejenže riskoval postih z jeho strany, ale především 

by jeho návrh zákona byl téměř jistě odsouzen k nezdaru.  

Poslanecké kluby na počátku zákonodárného procesu však nevystupují vždy samy za sebe, 

z vlastní iniciativy. Mnohdy se na své poslanecké kluby totiž obrací členové vlády, aby 
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 KOLÁŘ, Petr, KYSELA, Jan, SYLLOVÁ, Jindřiška, GEORGIEV, Jiří, PECHÁČEK, Štěpán, op. cit. s. 238. 
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prosadili nějaký zákon navzdory svým kolegům ve vládě, či dokonce ministerští úředníci 

sami, aby si zajistili svou podobu zákona bez risika změn v připomínkovém řízení.87 

Předjednávání. Po formálním podání návrhu, tj. jeho zaslání předsedovi Poslanecké 

sněmovny, je návrh rozeslán všem poslancům a poslaneckým klubům88. Organisační výbor 

následně, mimo jiné, doporučí předsedovi Sněmovny zařadit návrh na pořad další schůze. 

Do tohoto okamžiku je postup více či méně striktně daný a značně formalistický (tj. 

organisační výbor ani předseda Sněmovny nemohou nějaký návrh odložit a na pořad schůze 

jej nezařadit jen z toho důvodu, že pro něj není ve výboru dostatečná podpora). Sestavování 

konkrétní pořadu schůze je však již něco naprosto jiného. V ideálním případě by mělo dojít 

k předjednání pořadu schůze na Politickém grémiu Sněmovny, kde by se zástupci 

jednotlivých poslaneckých klubů měli dohodnout, jak bude pořad vypadat a které body 

v něm dostanou přednost před jinými. K tomu však z rozličných důvodů nedochází.89 Wintr 

ve své knize Česká parlamentní kultura označuje českou Sněmovnu za parlament kultury 

improvisované vyznačující se menším množstvím omezení a regulace jednání Sněmovny 

(rozpravy, střídání řečníků, časového rozvržení projednávání jednotlivých bodů, možnost 

ukončit rozpravu, pevného programu schůze etc.), což sice na jedné straně dává více 

volnosti jednotlivým poslancům, nicméně to rasantně snižuje kvalitu diskuse a jednání jako 

takového.90 Tato volnost jednotlivých poslanců se pak projevuje rovněž při jednání o pořadu 

schůze, které probíhá vždy na počátku každé schůze v úterý od 14 hodin. Jak upozorňuje 

Wintr, mívá takovýto pořad i okolo dvou set bodů.91 Z tohoto důvodu není ani tak důležité, 

které body na pořadu budou, či nikoli, ale v jakém budou pořadí, jelikož na velkou část z nich 

se během jednání jednoduše vůbec nedostane. Hlasování o předřazování jednotlivých bodů, 

tj. jejich pevné zařazení, a o finální podobě pořadu každé schůze, je tak zcela zásadní 
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 „Tím vláda nebo ministři obcházeli připomínkové řízení na ministerské úrovni, legislativní radu vlády a 
vlastně i vládu jako celek.“ – KOLÁŘ, Petr, KYSELA, Jan, SYLLOVÁ, Jindřiška, GEORGIEV, Jiří, PECHÁČEK, 
Štěpán, op. cit. s. 241. 
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 Zajímavým detailem je, že návrh zákona je rozesílán vždy i jednotlivým poslaneckým klubům, avšak 
usnesení výboru k návrhu před 2. čtením a pozměňovací návrhy po 2. čtení, již nikoli. V tomto rozdílu bych 
však neviděl ani tak reflektování odlišného postavení klubů v různých fázích legislativního procesu, jako spíše 
opomenutí zákonodárce při tvorbě JŘ Sněmovny. 
89

 „Politické rozhodnutí totiž nezřídka vzniká teprve ve schůzi Sněmovny, a tak můžeme být svědky podívané, 
která nešetří náhlými zvraty, dramatickými politickými ději téměř nebo dokonce zcela v přímém přenosu.“ – 
WINTR, Jan. Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010, s. 122. 
90

 Oproti parlamentům s kulturou improvisovanou uvádí Wintr parlamenty s kulturou usměrněnou, jakými jsou 
např. Bundestag v SRN či House of Commons ve Velké Británii. -  WINTR, Jan, op. cit. s. 55an. 
91

 WINTR, Jan, op. cit. s. 197. 
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bitvou, již musí poslanecké kluby svést a v níž se naplno projevuje kontrola vedení klubů, či 

naopak její nedostatek nad svými poslanci. 

Projednávání. V průběhu projednávání návrhu zákona, tj. v průběhu všech tří čtení, zastávají 

předsedové poslaneckých klubů svým způsobem výsadní postavení. Předseda 

poslaneckého klubu má právo vystoupit, kdykoli o to požádá (tj. i mimo rozpravu), což jak 

podotýká Wintr, je hojně využíváno a má ve své podstatě dvojí účel. Jednak slouží 

k podávání procedurální návrhů (zvláště pak žádosti o přestávku na jednání klubu92), jednak 

slouží jako prostředek k bezprostřední reakci v průběhu rozpravy.93 Skrze poslanecké kluby 

pak rovněž dochází k tzv. párování poslanců, tj. že za každého absentujícího poslance vlády 

opustí jednání Sněmovny stejný počet poslanců oposice a vice versa. Tato praxe je 

praktikována především u poslanců, kteří jsou zároveň členy vlády a nemohou se tak 

zúčastnit jednání Sněmovny kvůli plnění svých vládních povinností nebo u poslanců, 

nemohoucích se jednání zúčastnit z důvodů zdravotních či z důvodů vyplývajících z výkonu 

jejich mandátu (zahraniční cesta členů výboru atp.). 

Pro poslance jsou poslanecké kluby rozhodující především v 1. čtení, resp. okamžikem, kdy 

je návrh rozeslán klubům, kdy se zformuje obecný postoj klubu k danému návrhu a ve čtení 

3., kdy se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích, kterých bývá poměrně mnoho a 

jež se navzájem kříží (materii upravenou pozměňovacím návrhem již nelze jiným 

pozměňovacím návrhem změnit), a v kterých se tedy většina poslanců během hlasování 

těžko orientuje. Z toho důvodu mají, jak Wintr správně poukazuje, poslanecké kluby 

domluvená gesta, jimiž svým členům při takových hlasováních naznačují, jak by měli 

hlasovat.94  

Nedílnou, ne-li kruciální součástí projednávání každého sněmovního tisku je samozřejmě 

rozprava, během které může veřejnost nejzřetelněji spatřit základní rysy improvisované 

parlamentní kultury české Sněmovny. Jednotlivým řečníkům je udělováno slovo dle pořadí, 

v jakém se k němu přihlásili a není při tom brán zřetel na střídání zástupců vlády a oposice 
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 Každý poslanecký klub má dle parlamentní zvyklosti nárok na přestávky v celkové délce 2 hodin denně. 
Podle JŘ Sněmovny by se mělo o takovém návrhu na přestávku hlasovat - § 54 odst. 9 JŘ Sněmovny – 
nicméně v praxi se přestávka uděluje vždy a bez hlasování. Takový postup se opírá o § 62 JŘ Sněmovny, který 
praví, že „Opustí-li předsedající předsednický stůl, je schůze přerušena.“ – WINTR, Jan, op. cit. s. 206.  
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 WINTR, Jan, op. cit. s. 172. 
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 WINTR, Jan, op. cit. s. 150. Na tomto místě si rovněž dovolím odkázat na jednu ukázku takového hlasování, 
jak ji ve své knize předkládá Wintr, jelikož naprosto krásně podtrhuje, do jakých situací se poslanci mohou 
dostat a jak zmatečné takové hlasování může ve skutečnosti být. 



- 46 - 
 

či poslanců, zastávajících kladné stanovisko k návrhu a těch, kteří jsou proti. Díky tomu 

rozprava obvykle postrádá jakékoli struktury a dynamičnosti. Přístup poslanců 

k vystupování v rozpravě je navíc víceméně neorganizovaný, tj. poslanecké kluby 

povětšinou ponechávají na svých členech, aby si sami zvolili, jestli a kdy se do rozpravy 

přihlásí. Výjimkou jsou pak jen představitelé vedení klubu a strany, případně garant daného 

tisku v klubu. Ti svůj postup koordinují s vedením klubu, resp. mezi jednotlivými členy 

vedení klubu. 

Obrácení se na Ústavní soud je mnohdy dalším, a posledním, stádiem boje poslaneckých 

klubů proti nějakému zákonu.95 Je zcela jistě legitimní, aby poslanci měli možnost obrátit se 

na Ústavní soud s návrhem na zrušení zákona, nebo jeho ustanovení, pro rozpor s ústavním 

pořádkem, mají-li pocit, že zákon odporuje ústavnímu pořádku či byl v rozporu s ním přijat. 

Vzhledem k tomu, že k takovému kroku je oprávněna, mimo jiné, skupina nejméně 41 

poslanců96 a zpracování takového návrhu mnohdy vyžaduje odborné analýzy, jsou 

poslanecké kluby v tomto ohledu zásadní. 

2.5. Financování poslaneckých klubů 

2.5.1. Zdroje z veřejných rozpočtů 

Příspěvky od Poslanecké sněmovny 

Hlavním zdrojem financování poslaneckých klubů jsou příspěvky od Poslanecké sněmovny, 

které jsou klubům rozdělovány na základě každoročního usnesení Sněmovny97 

schvalovaného na základě předjednaného návrhu vzešlého z organisačního výboru. 

Usnesení bývá obvykle z konce ledna či začátku února na daný rok a je tradičně nazýváno 

“Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok …” (dále jen “Pravidla hospodaření”). 
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 „Touto cestou, která je často využívána k pokračování politického boje právními prostředky, může oposice 
vyjádřit své ústavněprávní pochybnosti a uplatnit je v soudním řízení pomocí prostředků právního státu. Není 
to jen její dobré právo, je to dokonce její povinnost. I jen samotná tato možnost a pouhá hrozba, cestou do 
Karlsruhe´ přispívají k větší ústavní disciplíně parlamentní většiny již během legislativního procesu a k udržení 
nadřazenosti ústavy nad celým právním řádem. Takto se posiluje význam Základního zákona v každodenním 
politickém životě, což je mimořádně důležitou náležitostí demokratického právního státu.“ SCHNEIDER, Hans-
Peter, ZEH, Wolfgang (eds.): Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, s. 
1065 in WINTR, Jan, op. cit. s. 299. 
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 Čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, § 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
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 V 7. volebním období: usnesení PS PČR č. 119 pro rok 2014. usnesení č. 635 pro rok 2015, usnesení č. 1077 
pro rok 2016 a usnesení č. 1537 pro rok 2017. 
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Tato Pravidla hospodaření obsahují především výši příspěvků, jaká měsíčně náleží 

poslaneckým klubům - jedná se o pevnou částku na klub ve výši (pro rok 2017) 24.500,- Kč 

a variabilní částku na člena klubu vládní strany ve výši 5.314,- Kč a pro člena oposiční stran 

ve výši 6.908,- Kč.98 Vedle výše příspěvků stanoví některá pravidla pro poskytování 

příspěvků (kdy vzniká klubům nárok na příspěvek), zásady pro čerpání (účty klubů u ČNB, 

ustanovení odpovědné osoby v každém klubu za hospodaření s příspěvky atp.) a vedení 

účetnictví (evidence příjmů a výdajů v peněžních denících a jejich poskytování Kanceláři 

Poslanecké sněmovny).99 

Pravidla hospodaření jsou však stižena mnohými praktickými nedostatky. Předně nestanoví 

povinnost vedení transparentního účetnictví, což by se jevilo, vzhledem k povaze příspěvků 

jdoucích z veřejných rozpočtů jako samozřejmost. Kvůli tomu je nakládání s těmito 

příspěvky šedou zónou fungování poslaneckých klubů, které nejsou kontrolovány veřejností, 

jak s těmito nemalými zdroji nakládají a jestli tak činí hospodárně. KPS sice provádí roční 

kontrolu vedení účetnictví, ta má ovšem čistě formalistický rozměr, jelikož nekontroluje 

efektivitu nakládání s příspěvky, ani jestli nejsou využívány k nelegitimním cílům (např. 

sebeobohacení některých členů klubu, ovlivnění zájmových skupin atd.), avšak pouze 

sleduje, jestli vše splňuje formální požadavky pro vedení účetnictví a příjmy se shodují s 

výdaji. 

Dalším nešvarem poskytovaných příspěvků je jejich návratnost, tj. že nevyčerpané 

příspěvky se vrací Poslanecké sněmovně, což vede k plýtvání ze strany klubů, snažících se 

ke konci roku vyčerpat veškeré příspěvky, aby tak nemusely nic vracet. 

Technické a materiální zabezpečení 

Vedle příspěvků od Sněmovny jsou poslanecké kluby oprávněny bezplatně užívat prostor v 

budovách Sněmovny, kde se jim dostává značného technického, odborného a personálního 

zázemí. V tomto směru dochází k úzké spolupráci mezi poslaneckými kluby na jedné straně 

a KPS, Parlamentním institutem a Parlamentní knihovnou na straně druhé. Tyto zdroje jsou 

přitom pro fungování poslaneckého klubu zcela rozhodující, poněvadž nejenže poskytují 

klubům kanceláře k fungování, ale rovněž nezbytnou techniku (pracovní notebooky, tiskárny, 

televize atp.), a především pak odborný personál (pro zpracovávání rešerší, studií a 

                                                 
98

 Zvýšení příspěvku pro oposiční kluby koeficientem 1,3 má kompensovat nedostatek odborné, personální a 
materiální podpory ze strany vlády, která je k disposici pro kluby vládní. 
99

 Viz usnesení PS PČR č. 1537 Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017.  
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podkladů, pro rozsáhlou analytickou a vědeckou činnost, bez níž by kluby nemohly 

pracovat). 

2.5.2. Jiné zdroje 

Vedle zdrojů z veřejných rozpočtů poskytují klubům nemalé finance i samotní poslanci, a to 

buď přímo (část svého platu nebo expertovného), nebo skrze sdílení zdrojů s klubem ve 

formě spolupráce asistentů či jejich alokování pro klub. Nelze opominout ani finance 

poskytované klubům od jejich politických stran, které obvykle považují svůj poslanecký klub 

za prioritu své činnosti a investují do jeho fungování nemalé zdroje. 

Otázkou, a to poněkud nepříjemnou, zůstává externí financování klubů ze strany zájmových 

skupin, korporací nebo zainteresovaných jednotlivců. Vzhledem ke skrytému hospodaření 

poslaneckých klubů nelze říci, z jakých zdrojů pocházejí jejich finance, ani kdo je materiálně 

podporuje, což představuje nemalé risiko korupce a nepřípustného ovlivňování fungování 

klubů a nepřímo tak i samotných poslanců. 
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3. Vztah poslaneckých klubů a politických stran 

Jak jsme si vyjasnili výše, poslanecké kluby mají de facto povahu autonomních orgánů 

politických stran. Rovněž jsem výše uvedl, že jsou nástroji vlády politických stran 

v parlamentu. Ačkoli jsou tyto výroky správné, mohou vyvolat chybný dojem, že poslanecké 

kluby jsou jakousi prodlouženou rukou politických stran, které kluby úkolují a ty vykonávají 

jejich vůli. Jak se pokusím ukázat v následující části, vztah mezi poslaneckým klubem a 

příslušnou politickou stranou je mnohem komplikovanější a různorodější. Skutečně může 

mít podobu, kdy klub je čistě nástrojem strany, nicméně stejně tak může mít v tomto vztahu 

rozhodující slovo právě poslanecký klub. Z toho jasně vyplývá, že bez zhodnocení vztahů 

mezi poslaneckými kluby a jejich stranami by žádná studie o poslaneckých klubech nebyla 

úplná a je tomu třeba věnovat náležitou pozornost. 

Snažíme-li se nějak charakterisovat vzájemný vztah mezi politickou stranou a poslaneckým 

klubem, narážíme především na problém jeho komplexnosti, spletitosti a neviditelnosti, tj. 

že většina interakce probíhá za zavřenými dveřmi, stranické dokumenty či dokumenty klubu, 

které vzájemné vztahy upravují, jsou obvykle neveřejné a jednotliví aktéři informace o tomto 

poskytují velice neradi. První dvě překážky se pokusíme překonat systematisací našeho 

přístupu a zaměření se na ty nejvýznamnější interakční vazby mezi stranami a kluby. Třetí 

překážka zůstává těžkostí, s kterou nám nezbývá nežli se potýkat znovu a znovu a vždy 

získávat, doufejme, o trochu informací více, nežli při snažení předcházejícím. 

Při systematisaci jsem se rozhodl podržet se poměrně hojně používaného přístupu 

zkoumání vztahu mezi stranou a klubem v rovinách vztahu mezi poslaneckým klubem a 

stranou ve vládě a vztahu mezi poslaneckým klubem a mimoparlamentní stranickou 

organisací.100 Přičemž nejdříve se budu věnovat teoretickému východisku a 

terminologickému základu, společnému pro obě roviny a následně se zaměřím na 

poslanecké kluby v ČR prismatem tohoto rozdělení.  

                                                 
100

 Takovýto přístup volí např. Heidar a Koole (HEIDAR, Knut, KOOLE, Ruud A., ed., op. cit. s. 11) nebo částečně 
též Linek a Rakušanová (LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra., op. cit. s. 37). Ačkoli se lze často setkat 
s rozdělení roviny klubu a mimoparlamentní stranické organisace ještě na dvě, tj. na rovinu klub – vedení 
strany a rovinu klub – členská základna (činí tak např. právě Linek a Rakušanová), pro naše účely je dvojí 
rozdělení naprosto postačující. 
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3.1. Obecný základ pro studium vztahů poslaneckých klubů a politických stran 

Jak již bylo řečeno výše, vztahy mezi politickou stranou a poslaneckým klubem jsou 

extrémně komplexní a spletité, a proto, přestože jsem přistoupil pro účely této práce 

k pokusu o nějaké systematické rozdělení těchto vztahů, nelze nezdůraznit, že nedílnou 

součástí takové provázanosti je skutečnost, že to, jaké postavení ve vztahu k politické 

straně poslanecký klub ve výsledku bude mít, závisí jak na jeho vztahu k mimoparlamentní 

organisaci strany, tak na jeho vztahu ke straně ve vládě (tj. své politické straně podílející se 

na vládě), přičemž jedno zároveň ovlivňuje druhé. Nelze opominout ani skutečnost, že na 

takové výsledné postavení má zásadní vliv i úroveň vnitřní organisace klubu samotného 

(budu se jí více věnovat v další kapitole). Jinými slovy řečeno, to znamená, že klub, jenž je 

vnitřně neorganizovaný či organisovaný jen minimálně, nemůže být plně kontrolován svou 

politickou stranou, jelikož takováto kontrola je vykonávána prostřednictvím organisační 

struktury klubu. Na druhou stranu takovýto klub stejně tak nemůže nijak zvlášť ovlivňovat 

svou stranu, jestliže on sám je jen volným neorganisovaným uskupením poslanců.  

3.1.1. Dělení Heidar-Kooleho dle provázanosti stran a poslaneckých klubů 

Zde bych rád poukázal na charakterisaci vztahů mezi poslaneckým klubem a vládou a 

mimoparlamentní stranickou strukturou, kterou provedli Heidar a Koole a s níž budu dále 

v průběhu této kapitoly pracovat: 

Tabulka 3.1.1a PK dle provázanosti mezi poslaneckým klubem, vládou a mimoparlamentní 

stranickou strukturou101 

 
 

 
 

Provázanost mezi PK a mimoparlamentní stranickou 
organisací 

      slabá                                           silná 

Provázanost 
mezi PK a 

vládou 

     slabá autonomní 

Stranicky 

orientovaný 

(dominantní nebo 

ovládaný) 

     silná 
Vládně orientovaný (dominantní nebo 

ovládaný) 
integrovaný 

Pozn.: PK (poslanecký klub). 

                                                 
101

 HEIDAR, Knut, KOOLE, Ruud A., ed., op. cit. s. 12, obr. 1.2. 
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Heidar a Koole tak z tohoto hlediska dělí poslanecké kluby do čtyř skupin dle míry vzájemné 

provázanosti mezi klubem – stranou – stranou ve vládě. Toto dělení nám tak neříká, kdo 

má nad kým moc, ale zdali je mezi jednotlivými aktéry nějaká provázanost či zdali jsou na 

sobě navzájem nezávislí.  

Kluby autonomní, vyznačující se malou provázaností jak směrem ke stranické struktuře, tak 

ke straně ve vládě jsou značně nezávislé a málo disciplinované, poněvadž chybí většina 

nástrojů, které vedení může vůči jednotlivým poslancům využít, má-li takové uskupení 

vůbec nějakého stálého a pevného vedení. Takovéto kluby drží pospolu především díky 

kohesi, tj. společným zájmům jednotlivců, typicky však značně nestálým a proměnlivým, 

což zapříčiňuje vysokou nestabilitu takovýchto klubů. Klasickým příkladem z minulosti byly 

kluby ve století 19., dnes pak především kluby ustavivší se jako kluby rebelské, tj. po 

otevřené rebelii nějaké frakce strany proti vedení, jelikož v takovém případě obvykle dochází 

k odtržení od stranických struktur a povětšinou i od vlivu strany vládní. Takovéto rebelské 

kluby bývají však výlučně přechodného charakteru, buď totiž dojde k přerodu v jeden 

z ostatních 3 stabilnějších typů klubů, nebo k jeho zániku.  

Kluby stranicky či vládně orientované, ať již dominantní či ovládané, se vyznačují silnou 

vazbou na jeden z dvojice subjektů mimoparlamentní stranické struktury a vládu a vazbou 

velice slabou na ten druhý. Kluby stranicky orientované jsou především takové kluby, jež 

jsou navázány na tzv. strany věčné oposice, tj. strany bez jakéhokoli vládního (koaličního) 

potenciálu.102 Naopak kluby vládně orientované jsou ty, mající větší vládní potenciál, ale 

jejich provázanost se stranou je z nějakého důvodu narušena. Tyto kluby jsou pak zřídka 

kdy k vidění a v České republice se s nimi nesetkáváme. V obou případech je pak varianta, 

kdy je mocensky dominantní buď poslanecký klub, nebo druhý subjekt. Nelze jednoznačně 

vyjmenovat, které aspekty zračí dominanci klubu a které naopak převahu druhého subjektu. 

Je to poněkud neurčitý pojem tzv. mocenského centra, jenž je rozhodující. Pomocnými 

faktory, v případě klubů stranicky orientovaných, které jsou v České republice zastoupeny, 

by pak mohl být např. výběr kandidátů či otázka financování. V případě, že se jedná o 

poslanecké kluby, jež mají hlavní slovo při výběru kandidátů do Sněmovny, či o kluby, které 

jsou příjemcem externího financování (státní příspěvky, finanční dary třetích osob atp., tj. 

                                                 
102

 V případě České republiky se dlouhodobě jednalo pouze o KSČM. V počátcích samostatné České republiky 
pak ještě také o SPR – RSČ. 
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veškeré zdroje odlišné od členských příspěvků či zdrojů získaných hospodařením strany 

s vlastním majetkem atd.), jsou to právě kluby, jež se pak stávají silnějším mocenským 

hráčem. Dalším faktorem může být i skutečnost, že daná politická strana je spíše stranou 

tváří nežli ideologie a osobnosti do ní patřící jsou koncentrovány v poslaneckém klubu. Pak 

se samozřejmě mocenské centrum přesouvá ze stranických struktur do poslaneckého 

klubu. Podobné to může být i u vznikajících stran a hnutí, které již mají zastoupení ve 

Sněmovně, ale nemají doposud ustálenou stranickou strukturu a jejich členská základna je 

nepočetná.103     

Posledním typem klubu je pak klub integrovaný, tj. takový, jenž je silně propojen jak se 

stranickými strukturami, tak se stranou ve vládě. Dochází zde často k propojení jak 

institucionálnímu (předseda poslaneckého klubu je z titulu své funkce členem vedení strany, 

ministr má právo účastnit se jednání klubu, i když není poslancem atp.), tak personálnímu 

(ministr je zároveň poslancem a zároveň členem vedení strany). Výjimkou není ani 

koordinace činnosti všech tří subjektů na společných pravidelných schůzkách. 

Nezanedbatelnou roli při utváření integrovaných poslaneckých klubů hraje i nevolený 

personál – sekretariát – klubu. Vzhledem k úbytku finančních prostředků stran, jaký 

můžeme v posledních letech v České republice sledovat a úbytku členů jednotlivých 

politických stran, lze pozorovat trend, kdy politickým stranám ubývají dobrovolníci a jejich 

práci musí vykonávat placený aparát strany, který je však z finančních důvodů menší a 

menší, a je tudíž mnohdy, alespoň z části, nahrazován sekretariáty poslaneckých klubů. 

Díky tomu dochází k dalšímu propojování strany a klubu. Heidar a Koole pak tyto kluby dělí, 

obdobně jako u klubů stranicky či vládně orientovaných, dle rozložení mocenského vlivu 

následovně: 

  

                                                 
103

 Takovým případem by mohly být např. počátky TOP 09, kdy strana již měla zastoupení v obou komorách 
Parlamentu, ale její stranická struktura byla teprve v samotném zárodku a byla zde tak silná mocenská 
nerovnováha ve prospěch poslaneckého klubu strany, ve kterém se koncentrovaly vůdčí osobnosti nové 
strany. 
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 Tabulka 3.1.1b Integrované poslanecké kluby104 

 
 

 
dominantní nad vládou          ovládaný vládou 

dominantn

í nad 

MPSO 

vládnoucí nástroj vlády 

ovládaný 

MPSO 

nástroj strany hlasovací 

mašina 

Pozn.: MPSO (mimoparlamentní stranická organisace). 

K tomuto dělení je nutno poznamenat, že jestliže v předešlém případě nebylo možno 

vyjmenovat přesné charakteristiky jednotlivých typů klubů, zde je to přímo nemožné. Stejně 

jako výše i v tomto případě je nápomocným faktorem výběr kandidátů, resp. proces 

sestavování kandidátních listin, směr institucionálního a personálního překrytí (tj. jestli je 

poslanec z titulu své funkce členem vedení strany či zda ministr či člen vedení strany je 

naopak z titulu své funkce oprávněn se účastnit schůzí poslaneckého klubu), příslušnost 

sekretariátu (zdali klub využívá více služeb stranických struktur a personálu nebo naopak), 

existence a význam stranického think-tanku (taková organisace vypracovává pro poslance 

analýzy, návrhy atp., obvykle pod silným vlivem strany) ad. Stejně tak je si třeba uvědomit, 

že zatímco předchozí rozdělení klubů dle jejich provázanosti se stranou či vládou je odvislé 

od dlouhodobého nastavení poměrů ve straně, klubu a vládě, dělení integrovaných klubů je 

mnohem více odvislé od krátkodobějších faktorů (charismatický vůdce, oslabení 

stranického vedení atp.). 

3.1.2. Alternativní kategorisování vztahů politických stran a poslaneckých klubů  

Rád bych zde ještě alespoň zmínil další dvě možná dělení poslaneckých klubů. 

Vlivové kategorie Helmsovy 

Prvním z nich je dělení, které předkládá Luger Helms, a to sice rozdělení na dominance 

poslaneckého klubu (Velká Británie), dominance strany (Francie), integrující stranické 

vedení (Německo), funkční autonomie (USA), vláda frakcí (Japonsko).105 Toto dělení se 

částečně překrývá s tím od Heidara a Kooleho s tím rozdílem, že reflektuje poněkud 

                                                 
104

 HEIDAR, Knut, KOOLE, Ruud A., ed., op. cit. s. 14, obr. 1.3. 
105

 Parliamentary party dominance, party organisation dominance, integrative party leadership, functional 
autonomy, factiocracy - vlastní překlad autora. LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra, op. cit. s. 30. 
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specifické situace ve Spojených státech a v Japonsku, které se evropským měřítkům 

vymykají. 

Klasifikace Duvergerova 

Druhým dělením klubů, o kterém se ještě alespoň krátce zmíním, je klasifikace Duvergerova 

rozlišující vztahy mezi klubem a stranou podle rozložení moci: „Ve vývoji stran tak můžeme 

rozeznávat tři fáze: nadvládu členů parlamentu nad stranou; relativní rovnováhu mezi členy 

parlamentu a předáky strany; a nakonec nadvládu strany nad členy parlamentu.“106 

Převaha členů parlamentu je dle Duvergera typická u stran decentralisovaných, jejichž kluby 

jsou neorganisovány a postrádají disciplinovanost.107 Jako příklad uvádí francouzskou 

Radikální socialistickou stranu před rokem 1955, v jejímž výkonném výboru zasedali z titulu 

své funkce všichni senátoři a poslanci (spolu se všemi generálními rady a radními z měst 

s více než 50 tisíci obyvateli) a kvorum tohoto orgánu bylo nastaveno na pouhých 150 osob 

(z celkového počtu bezmála 1.800), což vedlo k naprosté dominanci členů parlamentu nad 

volenými zástupci krajských organisací, zvláště za situací, kdy na mnohá jednání poslední 

jmenovaní nebyli vůbec zváni.108  

Výjimku pro Duvergera pak tvořily především britské parlamentní kluby v 19. století, jež 

kontrolovaly své strany a samy byly značně organisované a disciplinované, a Lidové 

republikánské hnutí ve Francii, které bylo velmi centralisovanou a organisovanou stranou 

zakotvivší nadvládu svých členů parlamentu ve stranických strukturách ve stanovách (např. 

ve výkonné komisy – vedení strany – drželi většinu členové parlamentu, ministři a 

funkcionáři, kteří většinou bývali členy parlamentu).109 Jak je možno vidět, tato fáze stran 

se značně překrývá s autonomním typem klubu s přesahy do vládnoucího integrovaného 

klubu.  

Rovnováha mezi členy parlamentu a předáky strany je dalším přirozeným vývojovým stádiem 

stran a klubů v souvislosti s růstem významu politických stran a jejich struktur, které se 

dostávaly do konfliktu s kluby členů parlamentů. „Členové parlamentů jsou v nich oficiálně 

podřízeni předákům. V praxi mají ještě dost výsad. Je to stav napětí, případně rovnováhy 

mezi vnitřními předáky a členy parlamentu. Nelze mluvit ani o nadvládě strany nad členy 

                                                 
106

 DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 208. 
107

 Loc. cit. 
108

 DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 209. 
109

 DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 211. 
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parlamentu, ani o nadvládě členů parlamentu nad stranou. Ve skutečnosti jde spíše o 

oddělení mocí mezi vnitřním vedením a vedením parlamentním a o neustálou rivalitu mezi 

nimi.“110 Členské základny stran se tak snažily omezit vnitrostranický vliv členů parlamentu 

tím, že regulovaly členství členů parlamentu ve vedení strany z titulu jejich funkce, zřizovaly 

think-tanky, které byly pod kontrolou strany a na nichž začali být členové parlamentu 

odborně závislí, nebo třeba pořádaly společné schůzky vedení parlamentních klubů a vedení 

strany, ať již pravidelných či ad hoc před důležitým hlasováním.  

Převaha strany nad členy parlamentu je dle Duvergera posledním vývojovým stádiem vztahů 

strany a parlamentního klubu, s nímž je možno setkat se pouze u stran komunistických a 

fašistických. Tato převaha znamená absolutní kontrolu strany nad svými členy parlamentu, 

jejichž úkolem je pouze působit na tomto fóru jako hlasatelé stranické politiky. Strany 

k získání takovéto kontroly nad členy parlamentu budují étos stranictví, kdy stranická 

funkce je chápana jakožto prestižní, zatímco být členem parlamentu, či dokonce vlády 

jakožto něco dehonestujícího. Strany nutí členy parlamentu, aby odevzdávali část svého 

platu do stranické kasy, např. na úhradu asistentů a odborných poradců, jejichž služby jsou 

členům parlamentu poskytovány centrálně prostřednictvím parlamentních klubů, což dává 

klubům a straně kontrolu nad činností členů parlamentu a tokem informací k nim 

směřujícím. Dochází k tzv. přesazování členů parlamentu, v rámci něhož nedochází ke 

kandidatuře v domovském regionu a v žádném regionu opakovaně, aby se zabránilo vzniku 

nežádoucích vazeb mezi členem parlamentu a místní organisací, případně voliči.  

Důvod, proč se dále budeme držet dělení Heidar-Kooleho, a nikoli Duvergerova, je dvojí. 

Jednak Duverger podle mého názoru nahlíží na nadvládu jakožto na pojem absolutní, kdy 

nadvláda parlamentního klubu znamená určování programu strany a její směřování, zatímco 

nadvlády strany představuje pro něho absolutní kontrolu nad hlasováním člena parlamentu 

a jeho oddanost straně ve všech politických rovinách. Ignoruje tak jemné nuance politiky a 

rozložení sil mezi stranou a klubem.111 Druhý důvod je pak ten, že Duvergerovo dělení je ve 

své podstatě lineárně evoluční a předpokládá, že strany a kluby směřují od nadvlády členů 

                                                 
110

 DUVERGER, Maurice, op. cit. s. 215. 
111

 Nutno poznamenat, že do druhé vývojové fáze by spadala velká většina poslaneckých klubů v České 

republice, snad s výjimkou SPD, jak zjistíme později, až budeme rozebírat kluby jednotlivých parlamentních 

stran, a to přesto, že některé kluby jsou zcela jistě svými stranami dominovány a některé naopak mají nad 

nimi alespoň částečnou převahu.  
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parlamentu k nadvládě strany. To však, jak se domnívám, odporuje zkušenosti některých 

stran, které byly ve vztahu ke svým klubům dominantní, ale postupem času u nich klub 

posílil natolik, že se posice otočila. 

3.2. Poslanecký klub a strana ve vládě 

Cílem každé politické strany je uchopení moci, tj. sestavení vlády, a prosazení svého 

politického programu. Vítězství ve volbách do Sněmovny je však pouze první krok a s jistou 

mírou nadsázky možno říci, že snad i krok nejsnadnější. Vždyť jak praví Bowler: „Jakmile je 

Parlament zvolen, nastává problém, jak donutit zákonodárce postupovat jednotně (...) 

někdy je třeba je povzbuzovat, aby se zúčastnili jednání, nemluvě vůbec o hlasování nebo 

jiném aktivním zapojení.“112  Jak jsem již dříve uvedl, sestavení stabilního kabinetu, zvláště 

pak v systému, který předpokládá koaliční uspořádání vlády, by bylo bez poslaneckých 

klubů nemožné. „Britská vláda je závislá na organisovaných stranách. Disciplinovaná 

podpora parlamentní většiny je sine qua non vládního kabinetu, jak jej známe.”113 Jestliže 

tedy prvořadým úkolem strany je uspět ve volbách a sestavit vládu, pak prvořadým úkolem 

jejího poslaneckého klubu, jakožto autonomního orgánu politické strany v parlamentu, musí 

nutně být právě a jedině umožnění sestavení vlády a zajištění její podpory při zrodu i jejím 

fungování. Tomu odpovídají i tři funkce poslaneckého klubu ve vztahu ke straně ve vládě, 

jak je uvádí Linek a Rakušanová – důvěra vládě, prosazování vládních návrhů a kontrola 

vlády, a jimž se budu nyní podrobněji věnovat.114  

3.2.1. Důvěra vládě 

Legitimita každé vlády v parlamentní demokracii spočívá na podpoře, dostávající se jí 

v Parlamentu, resp. v příslušné komoře parlamentu. Nejinak je tomu samozřejmě i v České 

republice, kde každá vláda musí požívat důvěry Poslanecké sněmovny, o kterou požádá do 

30 dnů od svého jmenování presidentem republiky, a pokud ji získá, presumuje se, že ji 

požívá i nadále, dokud nenastane některá z Ústavou předpokládaných skutečností (vláda 

                                                 
112

 Vlastní překlad autora; „Once a legislature has been elected, the problem remains of getting legislators to 
act in concert (...) they may need to be encouraged even to attend roll calls a meetings, let alone to vote or 
participate in other recpects.”  - BOWLER, Shaun, FARRELL, David M., KATZ, Richard S., op. cit. s. 9. 
113

 Vlastní překlad autora; „The Government of Britain depends upon party organisation. The disciplined 
support of a parliamentary majority is a sine qua non of cabinet government as we know it.” - ROSE, Richard. 
The problem of Party Government. New York: Macmillan, 1975. In BOWLER, Shaun, FARRELL, David M., KATZ, 
Richard S., op. cit. s. 83. 
114

 LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra, op. cit. s. 37. 
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podá demisi, Sněmovna jí vysloví nedůvěru či jí odmítne vyslovit důvěru). Je tedy zcela 

evidentní, že takovéto hlasování o bytí a nebytí vlády je z hlediska vztahů mezi poslaneckým 

klubem a stranou ve vládě naprosto zásadní. Otázky, jež tu před námi leží k zodpovězení, 

tedy jsou: Jak si vedení stran formujících vládní koalici zajišťuje podporu svých 

poslaneckých klubů? A konečně, nakolik jsou poslanecké kluby v České republice úspěšné 

při plnění své funkce zajišťování stabilní a životaschopné vlády? 

Jak si vedení strany zajišťuje podporu svého poslaneckého klubu? 

Mohli bychom bez dalšího předpokládat, že jestliže je základním smyslem politické strany 

uchopit moc, tj. ve zkratce řečeno být ve vládě, pak každý poslanec, zvolený za jakoukoli 

politickou stranu, a tedy i poslanecký klub jako celek, bude podporovat svou stranu, která se 

účastní vyjednávání o vládě, případně se na vládní spolupráci podílí. V takovém případě 

bychom se však dopustili obrovského zjednodušení, jež zcela opomíjí komplexnost 

politického uvažování poslance a poslaneckého klubu, a naprosto chybně bychom 

považovali politické strany za homogenní subjekty mající jeden společný zájem a jednu 

společnou vůli. Uvnitř jednotlivých politických stran můžeme najít různorodé myšlenkové 

proudy a zájmové skupiny, které musí být při sestavování vlády brány v potaz.  

V předchozích kapitolách jsme rozebírali některé nástroje, jež má vedení strany a klubu 

k disposici, aby si vynutilo disciplínu uvnitř poslaneckého klubu. Tyto nástroje se 

samozřejmě nabízejí i tehdy, jde-li o podporu vlády, a to tím spíše, že v takových chvílích je 

stranická disciplína brána jako něco samozřejmého. Je možné nesouhlasit s jednotlivým 

zákonem, je snad i dokonce možné postavit se proti názoru vedení klubu a vzdor jemu 

hlasovat s oposicí, nicméně nepodpořit svou stranu ve vládě při hlasování o její další 

existenci, je otevřená rebelie, která málokdy končí jinak nežli vyloučením daného poslance 

z klubu i strany115. Strana ve vládě či strana v budoucí vládě, disponuje navíc obrovskou 

výhodou spočívající právě ve sněmovní většině, díky níž rozhoduje o rozložení sil ve vedení 

Sněmovny i ve vedení jednotlivých výborů a komisí, což neznamená nic jiného než možnost 
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 Vzorovým příkladem by nám zde mohli posloužit poslanci ČSSD Miloš Melčák a Michal Pohanka, kteří od 
roku 2006 podporovali středo-pravicovou vládu ODS, KDU-ČSL a SZ a za tuto svou podporu vlády byli z ČSSD 
vyloučeni, resp. Michal Pohanka sociálnědemokratický klub i stranu opustil sám dříve, nežli mohl být 
vyloučen.  
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nabídnout tato místa svému poslaneckému klubu. Není tedy náhodou, že jednání o vládě 

bývají pravidelně spojena s jednáním o obsazení výše uvedených pozic ve Sněmovně.116  

Co se však z hlediska vztahů poslaneckého klubu a strany ve vládě ukazuje jakožto 

mnohem podstatnější, je zapojování zástupců poslaneckého klubu přímo do vyjednávání o 

vládní spolupráci. Poslanecký klub, obvykle prostřednictvím svého předsedy, má tak nejen 

veškeré informace o postupu vyjednávání a jeho směřování, ale především má příležitost 

tato vyjednávání ovlivnit – v první řadě má příležitost ovlivnit vedení své vlastní strany ve 

vládě (ohledně toho, který partner by byl pro klub a jeho členy akceptovatelný pro vládní 

spolupráci, jakou podobu by taková spolupráce měla mít, tj. jestli klasický koaliční půdorys 

či podpora menšinové vlády atd.), ale díky účasti přímo na jednáních s potenciálními 

koaličními partnery je možnost ovlivnit i je. Určitým potvrzením růstu významu 

poslaneckých klubů při vyjednávání koaliční spolupráce může být např. i skutečnost, které 

osoby podepisují koaliční smlouvu.  

Zatímco koaliční smlouvu mezi ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU v roce 2002, tvořící základ vlády 

Vladimíra Špidly, podepisovali předsedové a místopředsedové politických stran, koaliční 

smlouvu vlády Mirka Topolánka mezi ODS, KDU-ČSL a SZ v roce 2006 a koaliční smlouvu 

vlády Petra Nečase mezi ODS, TOP 09 a VV v roce 2009 podepisovali předsedové a 

místopředsedové politických stran a předsedové poslaneckých klubů117 a koaliční smlouvu 

vlády Bohuslava Sobotky mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL v roce 2013 již podepisovali pouze 

předsedové stran a poslaneckých klubů.118 

Podíváme-li se na vlády předstoupivší před Sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry, pouze 

dvě z třinácti neuspěly. Historicky prvním takovým případem v historii České republiky byla 

1. vláda Mirka Topolánka v roce 2006, která byla koncipována jakožto vláda menšinová a 

neměla předem vyjednanou jasnou podporu poslaneckých klubů s dostatečnou většinou. 

Vláda tvořená pouze zástupci ODS, jejíž poslanecký klub měl 81 poslanců, dostala při 

hlasování o důvěře 96 hlasů a proti bylo hlasů 99. Nutno dodat, že situace byla v V. 
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 Výjimku z tohoto pravidla představuje povolební vyjednávání v VIII. volebním období, kdy jednání o vládě a 
o uspořádání Sněmovny bylo striktně odděleno. ANO, které vyhrálo volby, pověřilo vyjednáváním o vládě svého 
předsedu Andreje Babiše, zatímco vyjednávání o vedení Sněmovny a o jednotlivých výborech vedl předseda 
poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Toto oddělení, jak se později ukázalo, bylo pravděpodobně jedním 
z důvodů naprostého selhání předjednání rozdělení vedení výborů mezi jednotlivé kluby, jež se domlouvalo 
někdy až těsně před jednáním daného výboru (jako tomu bylo např. u mandátového a imunitního výboru).  
117

 Za SZ nepodepisoval předseda jejího poslaneckého klubu, jelikož ten v té době ještě nebyl ustaven. 
118

 Viz příslušné koaliční smlouvy - všechny dostupné online na www.vlada.cz (viz seznam zdrojů). 
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volebním období Sněmovny poněkud specifická, jelikož levice a pravice měla každá po 

jednom stu poslanců. Přesto se však Mirku Topolánkovi podařilo na druhý pokus vládu 

sestavit, tentokrát již koaliční, spolu s KDU-ČSL a SZ, když při hlasování o důvěře opustili 

jednací sál poslanci za ČSSD Miloš Melčák a Michal Pohanka a poslanec Petr Wolf, rovněž 

za ČSSD, se zdržel.119 Druhou vládou, jež nedostala důvěru Sněmovny, byla vláda Jiřího 

Rusnoka v roce 2013. Při hlasování ji podpořilo 93 poslanců, oproti 100, kteří byli proti. 

Specifikem této vlády je, že byla jmenována presidentem Zemanem navzdory parlamentní 

representaci120, avšak i přesto, že se proti její existenci stavěly všechny parlamentní 

politické strany, nakonec jí k získání důvěry chybělo jen několik málo hlasů.121 Další 

zvláštností této vlády bylo, že ačkoli nezískala nikdy důvěru Sněmovny, vládla zhruba 7 

měsíců.122 

Opačným příkladem, tentokráte úspěšného vyjednání podpory mezi poslaneckými kluby, 

jsou příklady dvou menšinových vlád – 2. vlády Václava Klause v roce 1996 a vlády Miloše 

Zemana v roce 1998. 2. vláda Václava Klause sice byla vládou koaliční (ODS, KDU-ČSL a 

ODA), ale disponovala pouze 99 poslanci. Po vyjednávání s ČSSD byla nakonec dojednána 

tolerance této vlády ze strany sociální demokracie výměnou za křeslo předsedy Poslanecké 

sněmovny pro Miloše Zemana.123 Naopak po volbách v roce 1998 se Miloš Zeman rozhodl 

sestavit jednobarevnou menšinovou vládu ČSSD s tolerancí oposiční ODS, a to výměnou za 

post předsedy Sněmovny pro předsedu ODS Václava Klause a rozdělení zejména vedení 

Sněmovny, výborů, komisí, dozorčích a správních rad mezi tyto dvě strany, pro což se vžilo 

označení oposiční smlouva.124  

Posledně jmenovaný příklad neuvádím jako úspěšný proto, že bych tzv. oposiční smlouvu 

snad považoval za přínosnou pro společenské prostředí a politickou kulturu v České 
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 Petr Wolf při hlasování řekl „jsem proti návrhu“ místo předepsaného „proti návrhu“, což předseda Sněmovny 
Miloslav Vlček zaznamenal jakožto zdržení se. Zdali toto zdržení se bylo záměrné, či nikoli samozřejmě nelze 
s jistotou říci. Viz. Stenoprotokol 9. Schůze Poslanecké sněmovny V. volebního období ze dne 19. 1. 2007, 
[online] [cit. 2017-12-20] dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/009schuz/s009053.htm. 
120

 Strany vládní koalice ODS, TOP 09 a LIDEM chtěly pokračovat pod vedením jiného předsedy vlády, a to sice 
Miroslavy Němcové z ODS. 
121

 Rusnokovu vládu podpořily při hlasování poslanecké kluby ČSSD, KSČM a VV. Proti naopak byly kluby ODS, 
TOP 09 a LIDEM. Tj. získala, při účasti 193 poslanců, 93 hlasů z 96 nutných. 
122

 Jmenována byla 10. července 2013, 7. srpna se konalo hlasování o důvěře a 13. srpna podala demisi. Nová 
vláda byla jmenována 29. ledna 2014.  
123

 Při hlasování o důvěře 2. Klausovy vlády poslanci ČSSD opustili sál. 
124

 Oficiální název zněl Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi 
ČSSD a ODS. 

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/009schuz/s009053.htm
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republice – to nikoli. V obou případech se však jedná o ukázku dobře fungujícího vztahu 

mezi stranou ve vládě a poslaneckým klubem (a stejně tak stranickým vedením oposiční 

strany a jejím poslaneckým klubem), v níž má strana jasnou převahu a je schopna 

přesvědčit svůj poslanecký klub, aby podpořila vznik vlády svého úhlavního politického 

rivala. 

Poslanecké kluby a životaschopnost vlád 

Jak bylo řečeno v úvodu mé práce, smyslem poslaneckého klubu je udržování 

životaschopné a akceschopné vlády. Na akceschopnost se zaměříme za okamžik, zde 

rozebereme, jakou roli hrají poslanecké kluby při udržování životaschopné vlády a jakou to 

má souvislost s jejich vztahy ke straně ve vládě.  

Životaschopnost českých vlád přitom můžeme z velké míry posoudit podle rozhodujících 

momentů, které znamenají její předčasný skon, a dle hlasování, jež mají za cíl takový konec 

přivodit. Prvořadým úkolem vedení poslaneckého klubu strany ve vládě je samozřejmě 

předcházet takovýmto krizovým situacím, a pokud již přeci jen nastanou, pak musí být 

vedení schopno se s nimi úspěšně vypořádat. V České republice bychom našli 4 druhy 

takovýchto krizových situací: 1) vyvolání hlasování o nedůvěře vládě; 2) žádost vlády, 

požívající důvěru Sněmovny, aby jí byla vyslovena důvěra (obvykle po výrazných 

personálních obměnách ve vládě, změně programového směřování vlády či po nějaké 

vnitřní vládní krizi); 3) návrh vlády, aby byla s projednáním jejího návrhu zákona spojena 

žádost o důvěru; 4) demise vlády. 

Poslanecká sněmovna může vyjádřit vládě nedůvěru, tj. hlasovat o nedůvěře vládě, na návrh 

nejméně 50 poslanců.125 V historii samostatné České republiky k tomu došlo celkem 13krát, 

přičemž pouze jednou byl takový návrh schválen.  

 

Tabulka 3.2.1. Hlasování o nedůvěře vládě 

vol. 
období 

vláda na návrh datum 
poměr 

(pro/ proti) 
schválen 

IV. V. Špidla (ČSSD, KDU- ODS 26. 9. 2003 98/100 NE 

                                                 
125

 Čl. 72 odst. 2 Ústavy. 
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ČSL, US-DEU) 

S. Gross (ČSSD, KDU-

ČSL, US-DEU) 

ODS 1. 4. 2005 78/74 NE 

V. 

 

M. Topolánek (ODS, 

KDU-ČSL, SZ) 

ČSSD 20. 6. 2007 97/101 NE 

ČSSD 5. 12. 2007 97/101 NE 

ČSSD 30. 4. 2008 98/101 NE 

ČSSD 22. 10. 2008 96/97 NE 

ČSSD 24. 3. 2009 101/96 ANO 

VI. P. Nečas (ODS, TOP 

09, VV/ LIDEM) 

ČSSD 21. 12. 2010 80/113 NE 

ČSSD 26. 4. 2011 84/114 NE 

ČSSD 20. 3. 2012 85/113 NE 

ČSSD 18. 7. 2012 89/89 NE 

ČSSD 7. 1. 2013 92/97 NE 

VII. B. Sobotka (ČSSD, 

ANO, KDU-ČSL) 

TOP 09, 

ODS, Úsvit 

26. 5. 2015 47/105 NE 

Zdroj: PSP ČR. 

Není přitom bez zajímavosti, že za první dekádu existence České republiky nedošlo ani 

k jednomu hlasování o nedůvěře vládě, zatímco v dekádě druhé k plným dvanácti. V 90. 

letech jsme přitom mohli být svědky poslaneckých klubů značně nestabilních, které by 

s velkou pravděpodobností mnohem hůře takovým hlasováním čelily, nicméně na druhou 

stranu ani oposiční kluby nebyly tohoto ušetřeny. Absenci byť i jediného hlasování o 

nedůvěře v období, kdy v České republice vládly dva menšinové kabinety (Klausův 1996 – 

98 a Zemanův 1998 – 2002), však nelze přičíst na vrub jen a pouze nestabilitě politického 

prostředí uvnitř oposičních klubů a jejich stran. Toto období bylo charakterisováno buď 

absencí oposice (ať již kvůli její roztříštěnosti v I. nebo kvůli její disfunkčnosti v III. volebním 

období), a nebo dlouhodobým tolerováním menšinové vlády oposiční ČSSD výměnou za 

postoupení některých funkcí, přičemž ani v prvním ani v druhém případě nelze tedy 

přikládat nehlasování o nedůvěře vládě jakožto úspěch poslaneckých klubů.  
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Naproti tomu ve IV. volebním období můžeme vidět první náznaky pokusů oposice o využití 

tohoto nástroje, když vyvolala hlasování o nedůvěře dvakrát, poprvé v roce 2003 a podruhé 

v roce 2005 – toto druhé hlasování je zvláště zajímavé proto, že je to nejen první hlasování 

o nedůvěře, kde oposice získala pro návrh více hlasů nežli vláda proti (ačkoli nikoli 

potřebnou absolutní většinu 101 hlasů), ale rovněž poprvé, kdy se jeden z klubů vládního 

tábora rozhodl podpořit oposici.126  

Naprosté smršti hlasování pak musely čelit vlády Mirka Topolánka (2006 – 09) a Petra 

Nečase (2010 – 13). Vláda Mirka Topolánka, tj. jeho druhá vláda, disponovala ve Sněmovně 

pouze 100 hlasy a její existence se od počátku opírala o dva bývalé poslance ČSSD Miloše 

Melčáka a Michala Pohanku. To samozřejmě byla obrovská rána pro sociálnědemokratický 

klub, který se snažil toto selhání napravit vyčerpávající taktikou opakujícího se hlasování o 

nedůvěře, jež vyvolával zhruba 2x ročně a u kterého doufal, že poslanecké kluby vládní 

koalice nebudou schopny uhlídat některého ze svých poslanců. Tato taktika znamenala pro 

vládní kluby potřebu neustálé absolutní disciplinovanosti, což se ukázalo, zvláště po 

vnitřních rozporech ve Straně zelených a ideovému rozkolu uvnitř ODS, jako neudržitelné. 5. 

hlasování o nedůvěře se tak ukázalo pro vládu tím fatálním, když 24. 3. 2009 hlasovalo pro 

návrh 101 poslanců.127 Na jednu stranu je nutno přiznat, že vládní poslanecké kluby byly po 

celou dobu existence Topolánkovy vlády pod obrovským tlakem, který způsobovalo nejen 

patové rozložení ve Sněmovně, ale rovněž nestabilita uvnitř všech tří koaličních stran128, a i 

přesto byly schopny přestát 3 roky neustávajícího tlaku oposice. Na druhou stranu však 

nelze opominout, že až na klub KDU-ČSL, nebyly schopny zabránit odchodu některých svých 

členů a zajistit dostatečnou podporu pro vládní koalici. 

Pod obdobným tlakem byla rovněž další pravicová vláda, vláda Petra Nečase, která sice 

disponovala na české poměry silnou většinou 118 poslanců, nicméně byla oslabována 

značně problematickým a nestabilním hnutím Věci veřejné. Této vnitřní nestability vlády se 
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 Poslanecký klub KDU-ČSL se rozhodl podpořit návrh, čímž tlačil na největší vládní stranu ČSSD, aby 
vyměnila osobu předsedy vlády Stanislava Grosse. To se nakonec skutečně stalo, když ministři za US-DEU 
podali v reakci na hlasování demisi (ministři za KDU-ČSL podali demisi ještě před samotným hlasováním) a 
Stanislav Gross byl tak nucen podat demisi celé vlády, což se skutečně stalo, a to 25. dubna 2005. 
127

 Poslanci Melčák a Pohanka opět podpořili vládu, nicméně dva poslanci zvolení za ODS – Vlastimil Tlustý a 
Jan Schwippel – a dvě poslankyně zvolené za SZ – Olga Zubová a Věra Jakoubková – hlasovali s oposicí. 
128

 ODS se dlouhodobě potýkala s destabilisačními vlivy silných regionů, které podporovaly různé ideové a 
mocenské frakce uvnitř strany, KDU-ČSL se rovněž potýkala s rostoucím vlivem pravicového křídla okolo 
Miroslava Kalouska, které se nakonec odtrhlo a utvořilo TOP 09 a SZ trpěla jak osobními spory ve vedení 
strany, tak ideovou neuceleností a roztříštěností.   



- 63 - 
 

samozřejmě pravidelně pokoušela využívat oposice, vyvolávající průměrně jednou ročně 

hlasování o nedůvěře vládě. Nutno však přiznat, že i přes veškeré rozepře mezi koaličními 

stranami byly jejich poslanecké kluby vždy s to zajistit dostatečné množství hlasů v těchto 

klíčových okamžicích. Velkou míru disciplinovanosti v tomto směru vykazoval především 

poslanecký klub TOP 09 / STAN, který se nemusel vypořádávat ani s ideovým rozkolem, 

jenž pokračoval v ODS ani s rozpadem strany, postihnuvší VV. 

V předchozím, VII. volebním období jsme mohli být svědky pouze jediného hlasování o 

nedůvěře, což bych na jednu stranu přikládal stabilní a jednotné vládní většině, která 

nedávala oposici žádné naděje na úspěch snažení o vyslovení nedůvěry, a především pak 

roztříštěnosti oposice, kde poprvé v historii polistopadového vývoje v naší zemi nebyla 

oposiční strana schopná sama vyvolat hlasování o nedůvěře.129 

Opačnou situací oproti hlasování o nedůvěře je žádost vlády o vyslovení důvěry v průběhu 

volebního období, kdy důvěru Sněmovny vláda požívá.130 Tato situace je, zcela 

pochopitelně, ojedinělá, jelikož se takovýmto krokem vláda dobrovolně vystavuje risiku, že jí 

Sněmovna důvěru nevysloví. Důvody, proč by vláda přistupovala k takovému rozhodnutí, 

mohou být různorodé. Obvykle se tak děje po výměně většího počtu ministrů, nahrazení 

koaličního partnera za jinou politickou stranu, zásadní změně v programovém směřování 

vlády či po nějaké politické události, která výrazněji, a to negativně, zasáhla vládu či 

některou z vládních stran. Obecně tedy tehdy, jestliže je zde buď pochybnost o tom, zdali 

vláda stále disponuje vládní většinou, nebo tehdy, jestliže vláda má za to, že v ní došlo k tak 

výrazným změnám, že je legitimní znovu Sněmovnu požádat o důvěru. V historii České 

republiky k tomuto vláda přistoupila pouze 3krát. Poprvé to byla vláda Václava Klause 

v roce 1997 po výraznějších změnách ve své hospodářské politice (vládu podpořil 101 

poslanec), podruhé pak vláda Vladimíra Špidly v roce 2003 po presidentské volbě, v níž 

neuspěl kandidát vládní koalice a byl zvolen kandidát oposiční ODS Václav Klaus (vládu 

podpořil 101 poslanec), a konečně vláda Petra Nečase v roce 2012 po odchodu VV z vlády a 

jejich nahrazení stranou LIDEM (vládu podpořilo 105 poslanců). 

Lze samozřejmě předpokládat, že vláda rozhodnuvši se žádat Sněmovnu o důvěru 

v okamžiku, kdy k tomu není povinována, je si svou vládní většinou jista a celý krok má 
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 KSČM měla 33 poslanců, TOP 09 / STAN 26, ODS 16 a Úsvit 14 poslanců. 
130

 Tento institut je nutno odlišit od situací, kdy je vláda povinna požádat o důvěru, jelikož důvěry Sněmovny 
nepožívá, tj. po svém jmenování presidentem. 
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sloužit jen a pouze k posílení její legitimity, případně posílení vnitřní jednoty mezi koaličními 

partnery či uvnitř poslaneckých klubů. Ježto jak jsem uvedl výše, málokterý poslanec, a 

stejně tak málokterá koaliční strana, je ochoten způsobit pád své vlády pro drobné 

personální či ideové rozpory. Vyslovení důvěry vládě tak následně umlčuje či umravňuje 

takovýto disent uvnitř vlády či jej alespoň skryje před veřejností a místo toho staví na odiv 

vládní jednotu a ukázněnost. 

Dalším, do jisté míry extrémním, nástrojem vlády spojeným s důvěrou od Sněmovny je 

spojení žádosti o důvěru s projednáním vládního návrhu zákona131. Dovoluji si jej označit za 

extrémní jednak proto, že vláda spojuje samotnou svou existenci s prosazením jednoho 

jediného zákona, a také z toho důvodu, že užití tohoto institutu je v zásadě krajním řešením 

vlády, která není schopná konsolidovat svou většinu ve Sněmovně ke schválení pro ni 

zásadního zákona, což ji nejen vnitřně paralysuje, ale rovněž oslabuje před oposicí a 

veřejností. Není asi nutno zmiňovat, že vlády k takovýmto krokům přistupují s největší 

nelibostí, jelikož tím otevřeně před oposicí přiznávají svou nejednotnost. Na druhou stranu 

je to však nástroj nadmíru efektivní proti vlastním poslancům, jelikož jak již bylo uvedeno 

výše, vládní poslanec bude raději hlasovat pro zákon, s nímž nesouhlasí, než aby způsobil 

pád vlastní vlády132.  V České republice bylo tohoto nástroje užito vládou jen jednou. Vláda 

Petra Nečase, poté, co nebyla schopna kvůli odporu některých členů poslaneckého klubu 

ODS prosadit tzv. stabilisační balíček, spojila s projednáním tohoto zákona žádost o 

vyslovení důvěry. Zvláštností tohoto hlasování, které proběhlo 7. prosince 2012, bylo vzdání 

se mandátu některých rebelujících poslanců ODS133, za které tak již mohli hlasovat 

náhradníci. 

Poslední situací vztahující se k životaschopnosti vlád, jíž se tu budeme věnovat, je možnost 

vlády podat demisi. Jak jsem již uvedl výše, jedná se o případy, kdy vláda není povinována 

podat demisi, ale sama se svým usnesením rozhodne tak učinit. Není možno sice říci, že 
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 Čl. 44 odst. 3 Ústavy a § 96 JŘ Sněmovny. 
132

 Jedním z nejznámějších případů je bezesporu hlasování o Maastrichtské smlouvě ve Velké Británii v roce 
1993. Tehdejší konservativní vláda trpěla hlubokým rozkolem ohledně členství Spojeného království 
v Evropských společenstvích, kterým koneckonců trpí do dnešních dní, což se vyhrotilo právě při projednávání 
Maastrichtské smlouvy. Ministerský předseda John Major byl tak nucen přistoupit k drastickému kroku, kdy 
schválení této smlouvy spojil s existencí své vlastní vlády, čímž donutil vlastní poslance, aby drželi stranickou 
linii, jelikož v opačném případě by došlo k předčasným volbám, ve kterých by dle průzkumů drtivě zvítězili 
oposiční labouristé. 
133

 Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. 
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každá demise vlády souvisí s poslaneckými kluby a jejich činností, a tedy každou demisi 

vlády v České republice dávat do souvztažnosti s poslaneckými kluby, nicméně i přesto 

nelze nezmínit, že ve třech ze čtyř případů, kdy k dobrovolné demisi vlády v České republice 

došlo, poslanecké kluby v ní hrály nemalou úlohu, tj. ať již ve smyslu jejich neschopnosti 

dlouhodobě udržet vládní většinu ve Sněmovně a tím způsobené legislativní paralysy vlády, 

a nebo ve smyslu nátlaku vládních klubů či klubu k demisi vlády za účelem jejího 

přeobsazení či jiné hlubší změny ve vládním složení. 

Jak bylo právě řečeno, v České republice došlo od roku 1993 pouze ke čtyřem dobrovolným 

demisím vlády.134  

Když Václav Klaus v roce 1998 podal demisi své vlády, bylo to kvůli jejímu totálnímu 

rozpadu. Nutno připomenout, že se jednalo o vládu menšinovou a tolerance ze strany 

oposice byla tedy samozřejmě zásadní, nicméně po kontroversích spojených 

s financováním ODS se naplno projevil rozkol nejen uvnitř vládní koalice, ale i uvnitř 

nejsilnější vládní strany, což znemožnilo jakoukoli její další existenci. Navíc se oposiční 

strany chystaly vyvolat hlasování o nedůvěře, které by koalice zcela jistě nebyla schopna 

úspěšně ustát a demise se tak jevila jako nevyhnutelná. 

Již v druhém případě však poslanecké kluby svou úlohu sehrály, konkrétně tedy klub 

největší vládní strany ČSSD. Když v roce 2004, tj. v polovině IV. volebního období Sněmovny, 

ČSSD propadla ve volbách do Evropského parlamentu135, strana a její poslanci se obávali, 

že výsledek odráží současný trend ve společnosti, který by se mohl promítnout i do 

výsledku nadcházejících komunálních, a především pak dalších sněmovních voleb.136 To 

vyvolalo pnutí nejen uvnitř strany, ale hlavně uvnitř poslaneckého klubu ČSSD, jejichž 

společný tlak nakonec vedl k demisi vlády Vladimíra Špidly, k nahrazení předsedy vlády a 

k pokračování vlády na původním koaličním půdorysu s KDU-ČSL a US-DEU. 

Ještě větší vliv měly poslanecké kluby na demisi vlády Stanislava Grosse, jenž nahradil 

Vladimíra Špidlu. Poté, co předseda vlády nebyl schopen uspokojivě vysvětlit zdroj 

financování svých nemovitostí, poslanecké kluby KDU-ČSL a poté i US-DEU vyzvaly své 
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 V roce 1998 podala demisi druhá vláda Václava Klause, v roce 2004 vláda Vladimíra Špidly, v roce 2005 
vláda Stanislava Grosse a v roce 2009 vláda Petra Nečase. 
135

 ČSSD získala pouhých 8,78 % hlasů, oproti oposiční ODS se ziskem 30,04 % a KSČM s 20,26 %. Sociální 
demokracii překonal i koaliční partner KDU-ČSL se ziskem 9,57 % a mimoparlamentní SNK ED s 11,02 %. 
136

 Tyto obavy se částečně naplnily u komunálních voleb, které proběhly 5. a 6. listopadu 2004, ve kterých 
ČSSD skončila celkově až na třetím místě (14,03 %) za ODS (36,36 %) a KSČM (19,68 %). 
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ministry k demisi a klub KDU-ČSL dokonce podpořil v hlasování o nedůvěře vládě vyvolané 

ODS oposici, čímž donutil ČSSD, aby přistoupila již podruhé v jednom volebním období 

k výměně ministerského předsedy. 

Třetím a posledním příkladem dobrovolné demise vlády v České republice je demise vlády 

Petra Nečase v roce 2013, která následovala po zásahu speciálního zásahového oddílu 

ÚOOZ na Úřadu vlády a zatčení vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády ČR Jany 

Nečasové (dříve Nagyové) a některých bývalých poslanců za ODS. Ponecháme-li stranou 

samotný zásah ÚOOZ, který až nepříjemně připomínal zásah ozbrojeného komanda 

Vojenské policie v České televizi v roce 2011, je zcela evidentní, že žádný předseda vlády by 

nemohl doufat, že se po něčem takovém stále udrží ve funkci. Představitelé všech 

koaličních stran však bezprostředně po demisi vlády prohlásili, že mají zájem na 

pokračování současné vládní koalice s Miroslavou Němcovou, tehdejší předsedkyní 

Poslanecké sněmovny, jakožto předsedkyní vlády. Vládní poslanecké kluby sice byly 

schopny získat 101 podpisů poslanců podporujících vládu, požadovaných presidentem 

Zemanem, leč toto jejich úsilí trvalo příliš dlouho, což president Zeman využil ke jmenování 

své vlády pod vedením Jiřího Rusnoka. Poslanecké kluby vládní koalice poté selhaly znovu, 

když někteří z jejich členů nehlasovali proti při hlasování o důvěře Rusnokovy vlády. Ta sice 

důvěru nedostala, leč jednota vládní koalice byla nenávratně pryč, což se potvrdilo tím, že 

její velká většina následně hlasovala pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasné 

volby. 

3.2.2. Prosazování vládních návrhů/zajišťování akceschopnosti vlády 

V předchozí podkapitole jsem se věnoval vlivu poslaneckých klubů na životaschopnost 

vlády, nyní se zaměřím na akceschopnost kabinetu. Vládnutí v parlamentní demokracii 

spočívá jednak na exekutivní činnosti vlády (která je dlouhodobě možna jen s důvěrou 

Sněmovny) a jednak na její legislativní akceschopnosti, tj. její schopnosti prosazovat své 

vlastní návrhy na plénu Sněmovny. Tato legislativní akceschopnost se opírá o schopnost 

poslaneckých klubů vládních stran prosazovat vládní návrhy, což je podle Linka a 

Rakušanové ze strany vlády usnadňováno třemi možnými způsoby – 1) předjednáváním 
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vládních návrhů s poslaneckým klubem; 2) personálním překrytím členů vlády a členů 

poslaneckého klubu; a 3) společnými schůzemi vlády a poslaneckého klubu137. 

Předjednávání vládních návrhů s poslaneckým klubem 

Předjednávání vládních návrhů s poslaneckými kluby je v České republice téměř 

nezbytností. Vezmeme-li v potaz koaliční charakter vládnutí a rozdíly, mnohdy větší než 

nepatrné, v programech, jednotlivých koaličních stran, je nemyslitelné, aby vláda poslala do 

Sněmovny návrh zákona, aniž by jej předem se svými poslaneckými kluby projednala. 

Způsoby, jakými k takovému projednávání dochází, můžeme vidět např. v koaliční smlouvě 

Sobotkovy vlády:138 

„IV.10 

(…) 

C. Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán 

legislativních prací na příslušné období. 

D. Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s 

každým koaličním klubem, který o to požádá. 

E. Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů. 

F. Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání 

Legislativní rady vlády.“ 

Z výše uvedené koaliční smlouvy je jasně patrné, že koaliční poslanecké kluby jsou nejenže 

seznámeny s legislativním plánem vlády a mohou se tak připravit na jednotlivé návrhy 

zákonů předem, ale jsou i zahrnuty do přípravy jednotlivých návrhů zákonů od samotného 

počátku, od základního zaměření, až k jednání Legislativní rady vlády. Nejen to, poslanecké 

kluby jsou zařazeny mezi připomínková místa ke každému návrhu zákona, čímž se jím 

dostává možnosti se ke každému takovému návrhu vyjádřit a příslušné ministerstvo se 

s takovým vyjádřením musí vypořádávat.  

Jednou z dalších možností předjednání návrhu zákona je skrze tzv. pracovní skupiny. 

“Předně se jedná o otázku kooperace, jelikož chytré ministerstvo (...), a pokud já vím, tak to 

dělají všechna ministerstva, každé možné trochu jiným způsobem, ale princip je stejný. Jak 

jsem řekl, chytré ministerstvo neposílá návrh zákona do Poslanecké sněmovny, aniž by jej 
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 LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra, op. cit. s. 37. 
138

 Koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL dostupná z www.vlada.cz (viz seznam zdrojů). 
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předem nějak nepředjednalo. Za tímto účelem ministerstva obvykle ustanovují ad hoc 

pracovní skupiny, a to takovým způsobem, že pozvou zástupce všech politických stran 

skrze garanční výbor a každá politická strana do této skupiny jmenuje svého zástupce 

(...).“.139 Nutno poznamenat, že výše uvedený výrok poslance za ČSSD popisuje období let 

1998 – 2002, tedy období menšinové vlády ČSSD, kdy vláda byla na podpoře oposičních 

poslaneckých klubů závislá a musela vyjednávat s oposicí o každém jednotlivém návrhu 

zákona. V dobách, kdy vládne kabinet disponující ve Sněmovně většinou poslanců, jsou 

takovéto pracovní skupiny otevřené oposici spíše výjimečné a týkají se jednak takových 

návrhů zákonů, které vyžadují kvalifikovanou většinu či návrhů zákonů, u nichž je žádoucí 

konsensus napříč politickým spektrem (otázky důchodové reformy, zahraniční politiky atp.). 

Z výše uvedeného plyne, že funkcí takovéto předjednávání není pouze získání dostatečné 

podpory pro vládní návrh zákona ve Sněmovně, ale rovněž poskytnout vládním 

poslaneckým klubům dostatečné množství informací o návrzích zákonů, které budou 

v budoucnu Sněmovnou projednávány, čímž tyto kluby získávají nemalou výhodu oproti 

svým oposičním protějškům, a nakonec je to také příležitost, jak zahrnout návrhy a 

připomínky vládních poslaneckých klubů do návrhu ještě předtím, než bude odeslán do 

Sněmovny, což nejenže snižuje množství pozměňovacích návrhů, které jsou poté podávány, 

ale rovněž se tím zmenšuje risiko disentu uvnitř vládních poslaneckých klubů. 

Personální překrytí členů vlády a členů poslaneckých klubů 

Personální propojení poslaneckého klubu a vlády je jedním z nejefektivnějších způsobů 

zajištění spolupráce mezi klubem a vládou – a plodů, které takováto spolupráce přináší. 

Typickým personálním překryvem je situace, kdy je člen vlády zároveň poslancem. 

V parlamentní demokracii je naprosto běžné a žádoucí, aby byl člen vlády rovněž členem 

Parlamentu140, ideálně pak dolní komory, jež má tradičně silnější postavení. Ministr tak má 

                                                 
139

 "Primarily, it is an issue of co-operation because a smart ministry (...) and as far as I know, all ministries do 
it, each perhaps has a different technique but the principle is the same. As I said, a smart ministry does not 
send a bill to the Chamber of Deputies without having, in some way, pre-prepared it in advance. For this 
reason, ministries usually appoint ad hoc working groups for this one purpose. And usually they do it in such a 
way that they invite deputies of all political parties through the guarantee committee, and each political party 
appoints its own deputy for this preparatory working group (...)" (Vlastní překlad autora.) Rozhovor s bývalým 
poslancem za ČSSD v LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra, op. cit. s. 37. 
140

 Např. z 18 členů vlády Bohuslava Sobotky bylo 14 poslanců, 2 senátoři (Jiří Diensbier mladší, ČSSD, ministr 
pro lidská práva a rovné příležitosti; Marcel Chládek, ČSSD, ministr školství, mládeže a tělovýchovy) a 2 
ministři z mimoparlamentního prostředí (Svatopluk Němeček, ČSSD, ministr zdravotnictví; Antonín Prachař, 
ANO, ministr dopravy). 
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možnost účastnit se všech schůzí poslaneckého klubu, lze předpokládat, že zná jednotlivé 

poslance mnohem lépe a že se ve Sněmovně, jejích zvycích a procedurách orientuje více 

nežli ministr, který přišel do vlády z mimosněmovního prostředí. Toto personální propojení 

vládní funkce a poslaneckého mandátu naráží samozřejmě i na různá úskalí. O jednom jsem 

se již zmiňoval výše, a to sice o nedostatku vládních poslanců pro zaplnění všech výborů. 

Jelikož člen vlády nemůže být členem žádného Sněmovního výboru (a s výjimkou výboru 

organisačního ani žádný člen vedení Sněmovny), ocitá se mnohdy vládní většina co do 

počtu poslanců k naplnění výborů v menšině oproti oposici141. Druhým problémem může 

být posílení posice člena vlády proti ministerskému předsedovi. Ministr totiž nejenže není 

zcela závislý pouze na své funkci ministra, ale zároveň může získávat podporu pro své 

návrhy přímo u poslanců při své pravidelné účasti na jednání klubu, výborů i pléna a nemusí 

se spoléhat pouze na vládu jako na prostředníka. To poté může oslabovat posici předsedy 

vlády, který nad svými ministry v extrémních případech zcela ztrácí kontrolu či častěji pouze 

není schopen ovlivňovat výslednou podobu jednotlivých návrhů zákonů. To pak následně 

přispívá k již tak slabé posici českých předsedů vlád, kteří v naprosto drtivé většině případů 

nevládnou celé funkční období.142   

Druhou možností personálního překryvu je souběh členství ve vládě s funkcí ve vedení 

poslaneckého klubu. Tato eventualita je však naprosto výjimečná a v České republice se s ní 

nesetkáme.143 Její důvod je nasnadě – obě funkce jsou extrémně časově náročné a výkon 

obou je zkrátka nezvládnutelný. Dalším důvodem je, že se politické kluby snaží nekumulovat 

funkce, které zajišťují přednostní právo vystoupit ve Sněmovně, do rukou jedné osoby, 

jelikož by se tím procesně oslabovaly. 

Třetí možností je široká škála eventualit, kdy je poslanec nějakým způsobem začleněn do 

chodu vlády – jako poradce člena vlády, člen jeho užšího týmu, člen poradního či 

pomocného orgánu vlády atp. Ze své podstaty může takovéto propojení vyústit v hlubší 

                                                 
141

 Platí to obzvláště u vlád se slabou většinou. Vlády Petra Nečase a Bohuslava Sobotky byly v tomto ohledu 
výjimkou. Např. u výše zmíněné vlády Bohuslava Sobotky bylo k obsazení výborů k disposici 92 vládních 
poslanců a 87 poslanců oposice. 
142

 Z 13 vlád samostatné České republiky zvládli pouze Václav Klaus (1992 – 1996), Miloš Zeman (1998 – 
2002) a Bohuslav Sobotka (2013 – 2017) dokončit svůj 4letý mandát. (Do součtu vlád ze zcela logických 
důvodů nepočítám vládu 14., vládu Andreje Babiše, jelikož je teprve na počátku svého funkčního období.) 
143

 Výjimkou jsou situace, kdy se člen vedení poslaneckého klubu stane členem vlády a na přechodné období, 
obvykle v řádu dnů až týdnů, vykonává obě funkce. Příkladem může být Marian Jurečka, který byl předsedou 
poslaneckého klubu KDU-ČSL od 3. 12. 2013 do 4. 2. 2014 a ministrem zemědělství od 29. 1. 2014 do 13. 12. 
2017.  
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spolupráci mezi poslaneckým klubem a vládou, což vede k hladšímu projednávání návrhů 

zákonů ve Sněmovně, snadnějšímu získávání podpory vlastního klubu, zapojení různých 

názorových proudů uvnitř klubu, ale například také větší možnosti realisace různých 

občanských iniciativ do činnosti vlády právě skrze jednotlivé poslance, kteří se na činnosti 

vlády podílí. 

Schůze poslaneckého klubu a vlády 

Přestože by se zdálo být nejlogičtějším způsobem zajišťování si podpory pro své návrhy ze 

strany vlády organisovat pravidelné schůze vlády a poslaneckého klubu, v České republice 

se s tímto nesetkáme. Důvodů je hned několik. Schůze vládní většiny poslanců doplněná o 

několik členů vlády, kteří poslanci nejsou, by byla značně neefektivní již kvůli samotnému 

množství zúčastněných osob. Scházela by se nám vlastně taková „malá Sněmovna“, a 

jestliže by měl být dán dostatečný prostor pro diskusi nad jednotlivými návrhy, jednání by 

byla zdlouhavá a časově náročná. To by znamenalo, že se buď budou konat jen zřídka 

(např. jednou ročně), což by jejich praktický dopad redukovalo téměř na nulu, a nebo se 

budou setkávat v kratších intervalech, což zase učiní výkon funkce člena vlády z časových 

důvodů téměř nemožným. Dalším důvodem, proč se takováto setkávání nekonají, je koaliční 

způsob vládnutí v České republice. Schůzím vlády s koaličními poslaneckými kluby by tak 

nutně předcházely schůze jednotlivých poslaneckých klubů, na kterých by byl dohodnut 

jednotný postup na schůzi společné. Na ní by tak velká většina poslanců pouze přihlížela či 

se stála delegáty, nevyjadřující postoj svůj, ale klubu. V tom okamžiku je schůze celých 

poslaneckých klubů s vládou zbytečná a plně postačují ty na úrovni vedení klubů s vládou, 

resp. s jejími představiteli. Na výsledném formátu schůzek zástupců vlády a poslaneckých 

klubů má přitom vliv nejen koaliční povaha vládnutí, z čehož vyplývá nezbytnost přítomnosti 

zástupců všech koaličních stran, ale rovněž velká míra personálního překryvu, jak jsem o 

něm psal výše, tj. že členové vlády jsou většinou i členy poslaneckých klubů, a jak ještě 

uvidíme, mnohdy i vedení jednotlivých stran. 

Podíváme-li se do koaličních smluv českých vlád, zjistíme, že upravení formy spolupráce 

mezi koaličními partnery nalezneme prvně v koaliční smlouvě vlády Stanislava Grosse144, 

z které budu vycházet i dále, a to z toho důvodu, že další vlády víceméně tuto úpravu 

                                                 
144

 VIII. 11. Koaliční smlouva ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU (viz seznam zdrojů). 
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kopírovaly. (Pro úplnost přitom alespoň zmíním i ty formáty, do nichž nebyli zástupci 

poslaneckých klubů zahrnuti.) 

Tabulka 3.2.2. Formáty spolupráce koaličních stran 

Vláda S. Grosse 
Vláda M. 

Topolánka 
Vláda P. Nečase Vláda B. Sobotky 

K3 

 (předsedové stran) 

Schází se na návrh/ Zásadní otázky koaliční spolupráce 

„K3“145  

(předsedové stran) 

Schází se 1 měsíčně/ Zásadní 
otázky koaliční spolupráce 

K9  

(za každou stranu předseda + 2 zástupci) 

Schází se 1 za 2 týdny/ Řeší otázky aktuální i střednědobé, 
výjimečně též personální 

Pravomoci převedeny na koaliční 
radu 

Koaliční rada  

(za každou stranu její předseda, 
místopředsedové a generální 

sekretář, pokud je členem 
nejužšího vedení strany, a 

předsedové parl. klubů) 

Schází se 2x ročně/otázky 
aktuální i dlouhodobé, 

perspektiva vládnutí, plnění koal. 
sml. 

Koaliční rada  

(za každou stranu její 
předseda, 

místopředsedové a 
předsedové parl. 

klubů) 

Funkce atp. jako u 
předchozích vlád. 

Koaliční rada 

 (za každou stranu její předseda a 
max. 3 další zástupci) 

Schází se 1 za 2 týdny/Řeší 
aktuální a střednědobé otázky a 

personální záležitosti. 

K6  

(za každý poslanecký klub jeho předseda a 1 další 
zástupce) 

Schází se v úterý ve výborových a plenárních týdnech/ 
Řeší aktuální úlohy související s programem schůze a 
volbami na půdě Sněmovny. Zodpovědnost za udržení 

vládní většiny při důležitých hlasováních. 

„KPK3“146  

(předsedové poslaneckých klubů – 
každý si s sebou může vzít 2 další 

zástupce klubu) 

Schází se pravidelně dle 
plánu/funkce stejná jako u K6. 

                                                 
145

 V koaliční smlouvě ČSSD, ANO a KDU-ČSL jako „schůzka předsedů koaličních stran“. 
146

 V koaliční smlouvě ČSSD, ANO a KDU-ČSL jako „schůzka předsedů poslaneckých klubů“. 
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K101/ K100/ K118/ Všichni poslanci  

(všichni poslanci koaliční stran) 

Schází se dle potřeby. Obvykle před důležitým hlasováním. 

Zdroj: Koaliční smlouvy vlád S. Grosse, M. Topolánka, P. Nečase a B. Sobotky (viz seznam zdrojů). 

Jak je patrno, nikdy se nejedná o schůze celé vlády se zástupci poslaneckých či 

senátorských klubů, případně zástupců stran. Naopak z čistě formálního hlediska není, až 

na výjimky, vláda zastoupena vůbec. Kdybychom to však vnímali takto, zavírali bychom oči 

před výše zmiňovanou skutečností, a to sice o personálním překryvu. Mimořádnou váhu má 

jistě především formát K3, který je do jisté míry neformální příležitostí pro předsedy 

koaličních stran určit další směřování koalice, nicméně v praxi je dávána přednost formátu 

K9 (v případě Sobotkovy vlády pak formátu Koaliční rady), na kterém jsou další zástupci 

politických stran a který se schází pravidelně v poměrně krátkých intervalech. Z hlediska 

poslaneckých klubů je samozřejmě zásadní setkávání v rámci K6 (resp. KPK3 u vlády B. 

Sobotky), kde dochází ke koordinaci Sněmovní politiky. Nelze však opomenout význam 

zástupců poslaneckých klubů ani v v Koaliční radě ani v K9, kde sice formálně zástupci 

poslaneckých klubů nejsou, nicméně jeden ze 2 zástupců politické strany v zásadě bývá 

právě předseda poslaneckého klubu. V tomto ohledu je zajímavá úprava spolupráce 

v koaliční smlouvě vlády Bohuslava Sobotky. Je zde patrná snaha o větší flexibilitu 

spolupráce (např. u složení Koaliční rady jsou výslovně jmenováni jen předsedové, již 

mohou být doplněni jakýmikoli zástupci, tj. nemusí to být přímo místopředsedové či přímo 

předsedové parlamentních klubů) a zároveň též snaha o faktickou koncentraci rozhodování 

na co nejmenší počet osob (u Koaliční rady jsou opět jmenováni předsedové a další 

zástupci jsou již volitelné; stejně tak u KPK3 se předpokládá schůzka předsedů klubů 

s výjimečnou účastí též dalších zástupců klubů a zástupci senátorských klubů jsou 

opominuti zcela147).  

3.2.3. Kontrola vlády 

Kontrola vlády je jedna ze základních funkcí Poslanecké sněmovny a přeneseně tak i 

samotných poslaneckých klubů, kluby vládní nevyjímaje. Kontrolních nástrojů Sněmovny či 

                                                 
147

 Kompensací v tomto ohledu může být viděno setkávání předsedů parlamentních klubů k přípravě 
legislativních a exekutivních opatření dle IV.10.B koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL. 
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jednotlivých poslanců a klubů je hned několik. Důvěra vládě zde byla již rozebírána, tím 

dalším je právo Sněmovny zřizovat vyšetřovací komise k šetření ve věci veřejného zájmu, 

povinnost člena vlády dostavit se na jednání pléna, pokud se tak Sněmovna usnese (tatáž 

povinnost platí u výborů, kde se však může nechat zastoupit), schvalování státního 

rozpočtu bezpochyby mezi kontrolní nástroje lze zařadit rovněž, stejně jako právo poslance 

požadovat informace a vysvětlení po členovi vlády. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů, dle 

Syllové po vyslovování důvěry tím nejdůležitějším148, je institut interpelace člena vlády. 

Mansfeldová a Linek jej sice nepovažují za nástroj efektivní, jde-li o ovlivňování rozhodování 

vlády149, s čímž nelze než souhlasit, nicméně přesto nelze podceňovat jeho význam 

kontrolní. Umožňuje totiž poslanci přimět člena vlády veřejně reagovat na věc, kterou daný 

poslanec považuje za důležitou, případně od něho získat odpověď a informace 

k požadované záležitosti. Je naprosto logické, že interpelací je využíváno mnohem více ze 

strany oposičních poslanců než těch ze strany vládní koalice, jak je možno vidět v grafu 

3.2.3a., který ukazuje procentuální rozložení interpelací v roce 2017 a rovněž v grafu 3.2.3b., 

který ukazuje počet poslanců, již se rozhodli interpelovat vládu v letech 1993 – 2007. 

 

Zdroj: PSP, vlastní výpočty. 
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 KOLÁŘ, Petr, KYSELA, Jan, SYLLOVÁ, Jindřiška, GEORGIEV, Jiří, PECHÁČEK, Štěpán, op. cit. s. 278. 
149

 MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 88. 
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Zdroj:Dotazníkové šetření Poslanecké sněmovny 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2007 (Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i.).150 
Pozn.: Otázka zněla: „Obrátil jste se někdy z vlastní iniciativy na vládu nebo na některého z jejich členů 
s interpelací?“ Uváděny jsou positivní odpovědi.151 
 

Odlišný je i motiv takovýchto interpelací. Zatímco oposiční poslanci se snaží upozornit na 

nějaké pochybení vlády či jejího člena, na nějakou událost ve společnosti, kterou přikládají 

vládě za vinu, či se snaží získat informace ohledně konkrétních záležitostí (často na popud 

žádosti nějakého občana nebo sdružení), poslanci vládní se buď snaží svými interpelacemi 

členy vlády chránit (tj. využít čas na ústní interpelace, aby všechen nepřipadl oposici) či mu 

nahrát na smeč, aby mohl odpovědět na zdánlivě nepříjemnou otázku, díky níž vláda získá u 

veřejnosti politické body. Zřídkakdy poslanec vládní koalice bude získávat informace přes 

interpelace, jestliže má jiné informační zdroje a kanály, jimiž by kýženého výsledku mohl 

dosáhnout snáze.  

Další oblastí z hlediska kontroly, na kterou bych rád upozornil, je oblast EU. Dle Ústavy152 je 

vláda povinna informovat Poslaneckou sněmovnu o rozhodnutích připravovaných orgány 

EU a dát možnost Sněmovně se k těmto rozhodnutím vyjádřit. Kontrola v oblasti EU je 

mimo jiné významná a zajímavá proto, že evropská politika českých vlád je dlouhodobě 

                                                 
150

 Data převzata z MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 92. 
151

 Převzato z MANSFELDOVÁ, Zdenka, Lukáš LINEK, ed., op. cit. s. 92.  
152

 Čl. 10b. 
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nejednotná a roztříštěná. Je známo, že nejen jednotlivé české vlády přistupují k EU 

s odlišným postojem a vizí, ale činí tak i jednotliví ministři jedné a té samé vlády, což u 

evropských partnerů vyvolává, velice mírně řečeno, nejistotu. Kontrola ze strany 

poslaneckých klubů, zvláště skrze výbor pro evropské záležitosti, by pak měla směřovat 

k důsledné kontrole postojů vlády a usilování o jejich jednotnost, což se, žel, prozatím 

nedaří, a vlády v tomto ohledu navíc jednají dosti svérázně. 

Poněkud specifickou kontrolu vlády ze strany poslanců představuje vzájemná kontrola 

uvnitř vládní koalice. Ta může probíhat ať na úrovni samotné vlády, tj. mezi jednotlivými 

členy vlády, na úrovni ministerstev, kdy je zvykem, aby politické strany nominovaly 

náměstky na ministerstva řízená svým koaličním partnerem, a nebo koaličními poslanci, 

kteří na výborech, skrze vedení svých klubů či výjimečně prostřednictvím interpelací 

kontrolují činnost ministrů svých koaličních partnerů.  

3.3. Poslanecké kluby a mimoparlamentní struktury politických stran 

Nyní se dostáváme k jedné ze stěžejních částí této práce – ke vztahu poslaneckého klubu a 

jeho politické strany. Jak již bylo řečeno dříve, poslanecký klub je autonomním orgánem 

politické strany v Parlamentu a slouží jako prostředek této strany k prosazování její politiky 

na půdě Sněmovny. Vztah mezi poslaneckým klubem a stranou je proto naprosto zásadní 

pro charakterisaci klubu, jak jsem ji předestřel v úvodu této části. Vzhledem k možnostem 

této práce jsem se rozhodl zabývat se pouze faktory majícími klíčový vliv na povahu vztahů 

klubu a strany – institucionální propojení a interakce, personální propojení klubu a vedení 

strany, proces výběru kandidátů do Sněmovny a proces vyloučení člena strany.153  

3.3.1. Institucionální propojení klubu se stranou a jejich vzájemná interakce v orgánech 

strany 

Zkoumání institucionálního propojení poslaneckého klubu a mimoparlamentní stranické 

organisace nám umožňuje posoudit základní systémový přístup politické strany ke svému 

poslaneckému klubu, tj. jak tento útvar chápe a jak moc se jeho členy snaží začlenit do 

svých organisačních struktur. Základním zdrojem informací pro nás budou především 

stanovy jednotlivých parlamentních politických stran a sekundárně též jednací řády 

                                                 
153

 Výběr těchto faktorů do značné míry koresponduje s těmi, které pro charakterisaci poslaneckých klubů ve 
svých pracích zvolil Kuta a též Linek a Rakušanová. (Viz seznam použitých zdrojů.) 
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jednotlivých poslaneckých klubů. U druhého zmíněného je však nutno dodat, že tyto 

dokumenty nejsou v zásadě veřejné a poslanecké kluby je poskytují jen velmi nerady a 

některé informace tak nebylo možno získat přímo z nich, ale pouze zprostředkovaně.154 

Tabulka 3.3.1. Institucionální propojení a interakce stran a klubů 

P
ar

la
m

en
tn

í 
st

ra
na

 
 In

st
itu

ci
on

ál
ní

 
pr

op
oj

en
í 

 

Vztah stranického vedení a klubu (stanovy strany) 
Vztah klubu a 

stranického vedení 
(stanovy klubu) 

ANO
155 

ano Poslanci jsou členy Krajského a Celostátního sněmu 

s poradním hlasem, jsou-li členy Hnutí (čl. 16 odst. 4 

a čl. 10 odst. 4 písm. b) stanov ANO). 

Dle čl. 20 stanov ANO: 

„(1) se poslanci sdružují v poslaneckém klubu 

s cílem účinného prosazování programu Hnutí a volí 

si své vedení.  Předseda klubu pravidelně informuje 

orgány Hnutí; 

 (3) poslanci zvolení za Hnutí mají povinnost dostavit 

se na jednání orgánu Hnutí na jeho vyžádání. Členové 

Předsednictva (a předsednictev), Výboru a Rozhodčí 

a smírčí komise mají právo zúčastnit se jednání 

klubu, předkládat mu návrhy a náměty a vystupovat v 

 diskusi.“ 

Jednací řád klubem 

neposkytnut. 

V Etickém kodexu 

poslance156 je v čl. 

2 stanovena 

povinnost každého 

poslance přispívat 

ze svých výdajů na 

asistenta 7.000,- Kč 

do stranické 

poklady na činnost 

odborných poradců 

celého klubu. 

ČSSD
157 

ano Předseda PK je členem Předsednictva a Politického 

grémia (čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 2 stanov ČSSD). 

Poslanci jsou členy ÚVV, MO, OK, OVV, KK a KVV 

s hlasem poradním, pokud byli zvoleni v příslušném 

kraji (oblasti) (čl. 31 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 a 3 

Jednací řád 

klubem 

neposkytnut. 

Kuta: 

„tvorba 

                                                 
154

 V otázce institucionálního propojení jsem se mohl opřít o práci Martina Kuty, který jednací řády jednotlivých 
poslaneckých klubů měl k disposici. (KUTA, Martin, op. cit.) 
155

 Stanovy hnutí ANO z 2. března 2013. [online] [cit. 2017-12-18] Dostupné z: 
https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/vnitrni-predpisy/ano-stanovy-2013.pdf. Dále jen "stanovy 
ANO". 
156

 Etický kodex poslance z 30. října 2013. [online] [cit. 2017-12-18] Dostupné z: 
https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/poslanecky-klub/eticky-kodex-poslance-politickeho-hnuti-
ano-2011.pdf.  
157

 Stanovy ČSSD z 2. dubna 2015. [online] [cit. 2017-12-18] Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/aktualni-stanovy.pdf. Dále jen "stanovy ČSSD". 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/vnitrni-predpisy/ano-stanovy-2013.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/poslanecky-klub/eticky-kodex-poslance-politickeho-hnuti-ano-2011.pdf.
https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/poslanecky-klub/eticky-kodex-poslance-politickeho-hnuti-ano-2011.pdf.
https://www.cssd.cz/data/files/aktualni-stanovy.pdf
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stanov ČSSD). 

Dle čl. 34 odst. 2 stanov ČSSD se poslanci sdružují 

v klubech, „aby mohli co nejúčinněji prosazovat 

program a strategii ČSSD v zákonodárných (…) 

sborech. Kluby si vytvářejí vlastní strukturu a 

schvalují si vlastní jednací a volební řády.“ 

parlamentní 

politiky ČSSD, 

doporučení 

orgánům ČSSD“158 

KDU-

ČSL
159 

ano Všichni poslanci jsou členy Celostátní konference (§ 

18 odst. 1 stanov KDU-ČSL) a díky tomu i, jakožto 

členové Celost. konf., členy Sjezdu, Krajské konf. a 

Okresní konf. (§ 14 odst. 1 písm. a , § 19 odst. 3 a § 

20 odst. 2 stanov KDU-ČSL). 

Zástupce poslaneckého klubu je rovněž členem 

Předsednictva strany (§16 odst. 1 stanov KDU-ČSL). 

Dle §9 odst. 10 stanov KDU-ČSL se mohou v rámci 

strany ustavit „profesní, zájmová či regionální 

sdružení nebo kluby,“ řídící se vlastními statuty, jež 

nesmí být v rozporu se základními dokumenty 

strany. V opačném případě může Celostátní výbor 

jejich činnost pozastavit a případně je rozpustit – 

odvolává-li se takové sdružení či klub jakéhokoli 

spojení či závislosti na KDU-ČSL. 

Sjezd strany projednává zprávu o činnosti 

poslaneckého klubu. (§15 odst. 1 písm. b) 

Předsednictvo strany koordinuje činnost klubů 

poslanců, senátorů a členů vlády. (§16 odst. 2 písm. 

b) 

Generální sekretář strany uzavírá a rozvazuje, na 

návrh poslaneckého klubu, pracovní poměr 

s pracovníky poslaneckého klubu. (§26 odst. 2 písm. 

Dle Zásad jednání 

v poslaneckém 

klubu160 se vede 

evidence o účasti 

na jednání, o které 

se jednou ročně 

informuje 

Celostátní 

konference a 

Celostátní výbor 

strany (čl. 2). 

Předseda klubu 

svolá klub vždy, 

požádá-li o to 

Předsednictvo 

KDU-ČSL (čl. 3 

zásad KDU-ČSL). 

Pravidelným 

bodem pořadu je 

informace 

předsedy (…) o 

politických 

jednáních v PSP 

ČR a o 

stanoviscích 

Předsednictva 

                                                 
158

 KUTA, Martin, op. cit. s. 32. 
159

 Stanovy KDU-ČSL z 12. června 2017. In kdu.cz [online] [cit. 2017-12-18] Dostupné z: 
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Stanovy/Stanovy-KDU-CSL_2017.pdf.aspx. Dále jen 
"stanovy KDU-ČSL". 
160

 Zásady jednání v poslaneckém klubu KDU-ČSL. In kdu.cz [online] [cit. 2017-12-18] Dostupné z: 
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Vnitrostranicke-normy/Zasady-jednani-v-
poslaneckem-klubu-KDU-CSL-2013-12-18.pdf.aspx. Dále jen "zásady KDU-ČSL". 

https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Stanovy/Stanovy-KDU-CSL_2017.pdf.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Vnitrostranicke-normy/Zasady-jednani-v-poslaneckem-klubu-KDU-CSL-2013-12-18.pdf.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Vnitrostranicke-normy/Zasady-jednani-v-poslaneckem-klubu-KDU-CSL-2013-12-18.pdf.aspx
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f) 

Dle §30 mají členové Celostátního výboru právo 

zúčastnit se zasedání klubů. 

Dle §37 odst. 2 písm. f) jsou jednou ze základních 

vnitrostranických norem též Zásady jednání 

v parlamentních klubech KDU-ČSL.   

KDU-ČSL (čl. 4 

zásad KDU-ČSL).  

KSČM
161 

ano Poslanci mají právo účastnit se stranických orgánů 

na dané úrovni s hlasem poradním a předkládat jim 

návrhy. Orgány strany poskytují poslancům potřebné 

informace a odbornou pomoc při výkonu jejich 

mandátu. (čl. 91. stanov KSČM)  

Poslanci vytvářejí kluby dle příslušných právních 

předpisů. Činnost těchto klubů je usměrňována a 

vedena příslušnými stranickými orgány na dané 

úrovni. (čl. 90. stanov KSČM) 

Poslanci poskytují straně vedle řádných členských 

příspěvků též hmotnou podporu dle dohody s orgány 

strany. (čl. 92. stanov KSČM) 

VV ÚV KSČM projednává a vyjadřuje se k návrhům na 

předsedu poslaneckého klubu (čl. 71.c stanov 

KSČM). 

ÚV KSČM:                                                         

- volí a odvolává za členy ÚV či VV ÚV předsedy 

klubů či zástupce KSČM v Parlamentu ČR. (čl. 70.b 

stanov KSČM)      

- přijímá opatření k informacím z činnosti klubů (…) 

(čl. 70.j stanov KSČM) 

OV a KV KSČM pravidelně pracují s poslanci. (čl. 

58.e a 65.d stanov KSČM). 

Sjezd projednává zprávy o činnosti poslaneckého 

Předseda ÚV 

KSČM se může 

zúčastnit jednání 

vedení PK se všemi 

právy člena vedení 

PK. (čl. 4.1162) 

Vedení PK provádí 

hodnocení činnosti 

poslanců 

v součinnosti s VV 

ÚV KSČM. (čl. 4.1 

JŘ KSČM) 

Členové VV ÚV 

KSČM se mohou 

účastnit jednání 

klubu. (čl. 5.3 JŘ 

KSČM) 

Klub zřizuje sekce, 

které jsou 

v kontaktu 

s příslušnými 

odbornými 

skupinami 

v KSČM. (čl. 7 JŘ 

KSČM) 

                                                 
161

 Stanovy KSČM z 15. května 2016. In kscm.cz [online] [cit. 2017-12-18] Dostupné z: 
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Stanovy/stanovy_kscm_2016.pdf. Dále jen "stanovy KSČM". 
162

 Jednací řád Klubu poslanců KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR z 27. 10. 2013 pro VII. volební 
období. (Dle jednacího řádu stejného znění jednal klub v VIII. volebním období.) Dále jen "JŘ KSČM". JŘ KSČM 
poskytnut poslaneckým klubem s podmínkou jeho nezveřejnění. 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Stanovy/stanovy_kscm_2016.pdf
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klubu (čl. 68.e stanov KSČM). 

Orgány KSČM vytvářejí v součinnosti s poslanci, 

senátory a členy zastupitelstev zvolenými za KSČM 

„Rady zastupitelů“ jako územní odborné a iniciativní 

orgány strany v oblasti komunální politiky a vytvářejí 

podmínky pro jejich činnost. (čl. 93. stanov KSČM) 

Vedoucí 

sekretariátu klubu 

je v pracovním 

poměru k ÚV 

KSČM. (čl. 10 JŘ 

KSČM) 

Významný je 

rovněž neveřejný 

dokument Zásady 

spolupráce mezi 

KSČM a poslanci, 

zvolenými na 

kandidátce KSČM, 

ve kterém se 

poslanci zavazují 

přispívat každý 

měsíc 15 % svého 

platu a 30 % 

z výdajů na 

asistenta do 

stranické 

pokladny.163 

ODS
164 

ano Mezi hlavní úkoly strany, dle bodu 2.2.e) stanov 

ODS, patří „být dvousměrným komunikačním 

kanálem mezi členy strany na straně jedné a mezi 

předsedou, vedením strany a parlamentními kluby 

na straně druhé.“ 

Poslanci jsou členy Kongresu, Regionálního sněmu, 

Regionální rady, Oblastního sněmu a Oblastní rady 

(bod 5.2. písm. a) 4, 16.6. písm. d) 4., 16.7. písm. d) 

4., 17.6. písm. d) 3. a bod 17.7. písm. d) 3. stanov 

ODS). 

Předseda poslaneckého klubu je členem 

Předsednictva (bod 8.2. písm.  b) stanov ODS) a 

Jednací řád 

klubem 

neposkytnut. 

Kuta: 

„Klub spoluvytváří 

politiku ODS a 

prosazuje ji v PSP 

v souladu se 

stanovami ODS a 

jejím volebním 

programem (§ 1 

jednacího řádu 

klubu); účastnit se 

                                                 
163

 Více v článku Komunistické desátky. In euro.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: 
https://www.euro.cz/byznys/komunisticke-desatky-809675. 
164

 Stanovy ODS ze 17. června 2015. Dostupné online: https://www.ods.cz/docs/stanovy-ods-2015.pdf. Dále 
jen "stanovy ODS". 

https://www.euro.cz/byznys/komunisticke-desatky-809675
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jakožto ten i člen Republikového sněmu a Výkonné 

rady. Jako člen Předsednictva je oprávněn se 

účastnit jednání regionálních, oblastních a místních 

sněmů a rad s hlasem poradním. 

Předsednictvo koordinuje činnost klubů poslanců, 

senátorů, členů vlády a poslanců v EP. (bod 8.3. 

písm.  b) stanov ODS) 

Dle bodu 12 stanov ODS se poslanci za ODS sdružují 

v poslaneckém klubu, „aby mohli co nejlépe a 

nejúčinněji prosazovat názory a postoje strany. 

(…)Předseda klubu informuje o činnosti klubu orgány 

strany na odpovídající úrovni.“ 

jednání klubů 

mohou ministři 

ODS, předseda a 

místopředseda, 

členové Výkonné 

rady (§ 1 odst. 

3)“165 

Piráti
166 

ano Stanovy Pirátů neosahují žádnou zmínku o 

poslaneckém klubu. Krátkou zmínku však můžeme 

nalézt v Organizačním řádu Pirátů, konkrétně v §24, 

který pojednává o Klubech volených zástupců. Tam 

můžeme nalézt, že poslanecký klub:167 

 „a) tvoří tým podobně jako orgán strany, 

 b) se ustavuje pokud možno bezprostředně po 

volbě ze zvolených osob, 

 c) má vyhrazenou položku v rozpočtu, ve které by 

měla být odpovídající část zdrojů z příslušného 

příspěvku na mandát,  

d) vystupuje jménem strany navenek, pokud jde o 

politiku na dané úrovni,  

e) informuje toho, kdo schválil volební program, a 

konzultuje s ním důležité sporné otázky, je-li to 

možné.“  

A dále pak, že „Schválení názvu a složení klubu 

senátorů a poslaneckého klubu s účastí Pirátů či 

Poslanecký klub 

jednací řád 

nemá.168 

                                                 
165

 KUTA, Martin, op. cit. s. 32. 
166

 Stanovy Pirátů z 31. ledna 2014. In wiki.pirati.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: 
https://wiki.pirati.cz/_media/spisovna/2014/01/stanovy_mv_31_1_2014.pdf. Dále jen "stanovy Pirátů". 
167

 Organizační řád Pirátů. In wiki.pirati.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/rules/or. 
Dále jen "organizační řád Pirátů". 
168

 Podpůrnou úpravu lze nalézt v Kodexu Pirátského poslance In wiki.pirati.cz [online] [cit. 2017-12-19] 
Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/psp2017/kodex-poslance/ a v Usnesení Republikového výboru 
obsahující Teze pro Pirátský poslanecký klub (viz příloha č.).  

https://wiki.pirati.cz/_media/spisovna/2014/01/stanovy_mv_31_1_2014.pdf
https://wiki.pirati.cz/rules/or
https://www.pirati.cz/program/psp2017/kodex-poslance/
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jejich změny si vyhrazuje republikový výbor.“ 

Z dotazníkového šetření pak plyne, že každý 

poslanec se může zúčastnit jednání Republikového 

výboru, ačkoli mu takové právo nenáleží ze Stanov. 

SPD
169 

ne V žádném z dostupných dokumentů hnutí SPD není 

zmínka o poslancích či poslaneckém klubu. 

Jednací řád 

klubem 

neposkytnut. 

STAN
170 

ano Poslanci jsou členy Krajského sněmu a Sněmu 

s hlasem rozhodujícím (čl. 18 odst. 2 a čl. 20 odst. 2 

písm. b) stanov STAN a Krajského výboru (čl. 18 

odst. 7 stanov STAN) s hlasem poradním.  

Zástupce poslaneckého klubu je členem 

Předsednictva (čl. 21 odst. 1 stanov STAN). 

V čl. 28 stanov STAN je poslanecký klub 

charakterisován jakožto poradní orgán hnutí, který je 

tvořen nejméně 3 členy hnutí. (odst. 1). Odst. 2 

článku pak stanoví, že „mají-li (kluby zastupitelů) 

více než pět členů volí i místopředsedu či 

místopředsedy klubu. Náplní jednání klubu jsou 

zejména záležitosti související s výkonem mandátu, 

návrhy a stanoviska orgánů hnutí, koordinace 

postupu svých členů a přijímání stanovisek nebo 

doporučení pro další postup klubu zastupitelů.“ 

Poslanecký klub 

jednací řád nemá. 

TOP 

09171 

ano Poslanci jsou členy Výkonného výboru (čl. 10 odst. 1 

stanov TOP 09). 

Předseda poslaneckého klubu je členem 

Předsednictva (čl. 11 odst. 2 stanov TOP 09). 

Jednací řád 

klubem 

neposkytnut. 

Úsvit-

NK172 

ano Poslanci jsou členy odborných komisí – dle členství 

v příslušném výboru Sněmovny (IV.13.6 stanov 

Jednací řád 

klubem 

                                                 
169

 Stanovy SPD z 11. července 2016. In spd.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: 
http://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/stanovy-16-8-23016.pdf.   
170

 Stanovy STAN z 25. března 2017. In starostove-nezavisli.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: 
https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/stanovy. Dále jen "stanovy STAN". 
171

 Stanovy TOP 09 z 25. listopadu 2017. In top09.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: 
https://www.top09.cz/files/soubory/stanovy-politicke-strany-top-09_38.pdf. Dále jen "stanovy TOP 09". 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/stanovy-16-8-23016.pdf
https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/stanovy
https://www.top09.cz/files/soubory/stanovy-politicke-strany-top-09_38.pdf
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Úsvit-NK).  

Poslanci jsou rovněž členy Krajské komory dle místa 

bydliště. Poslanec může být členem více Krajských 

komor jmenováním Předsednictvem. (IV.14.7 stanov 

Úsvit-NK) 

neposkytnut. 

Zdroj: Upravená a přepracovaná tabulka od Kuta. Informace o jednacích řádech ČSSD a ODS převzaty od 
Kuty173, ostatní jsou pak výsledkem vlastního zpracování uvedených stanov stran a dalších dokumentů. 
 

Jak je patrno z předchozí tabulky, téměř všechny politické strany ve svých stanovách a 

základních dokumentech vztah k svému poslaneckému klubu a jeho postavení, řeší. 

Výjimkou je pouze hnutí SPD, které se v žádném ze svých základních dokumentů 

problematice poslaneckého klubu nevěnuje, a Piráti, kteří poslanecké kluby nezmiňují ve 

svých stanovách, nicméně věnují se jim v jiných vnitrostranických předpisech (v 

Organisačním řádu a Kodexu Pirátského poslance). 4 z 10 stran (ANO, ČSSD, KSČM, ODS) 

přitom dokonce upravují i samotný vznik poslaneckého klubu a vytyčují jeho hlavní úlohu – 

koordinaci činnosti poslanců za účelem efektivního prosazování politiky strany.  

Nejčastějším způsobem institucionálního propojení strany a klubu je jednoznačně zakotvení 

členství členů poslaneckého klubu či jeho vedení, v orgánech strany z titulu jejich funkce, a 

to ať již v orgánech vedoucích či regionálních a místních (učinilo tak 8 z 10 zkoumaných 

stran; poslanci Pirátů mají právo zúčastnit se jednání Republikového výboru, avšak toto 

jejich právo nevychází ze Stanov ani jiného vnitrostranického předpisu) a právo funkcionářů 

strany účastnit se jednání poslaneckého klubu (u 4 z 10 stran – ANO, KDU-ČSL, KSČM, 

ODS). Tyto dva body jsou přitom jádrem institucionální provázanosti politické strany a 

poslaneckého klubu, jelikož členům klubu dávají stranické funkce, vázané na poslanecký 

mandát, a s nimi spolu s vnitrostranickým vlivem i respekt a stranickým funkcionářům 

umožňují účastnit se jednání klubu, zasahovat do diskuse a ovlivňovat její výsledek přímo 

na místě, aniž by oni sami museli být poslanci. 

Dalším aspektem vzájemné provázanosti jsou povinnosti uložené poslancům vůči straně či 

jejím orgánům. ANO, KDU-ČSL a KSČM tak např. ukládají svým poslancům povinnost 

                                                                                                                                               
172

 Stanovy Úsvit-NK z 19. srpna 2015. In usvitnarodnikoalice.cz [online] [cit. 2017-12-19] Dostupné z: 
http://www.usvitnarodnikoalice.cz/wp-content/uploads/2015/09/usvit-nk-stanovy.pdf. Dále jen "stanovy 
Úsvit-NK". 
173

 KUTA, Martin, op. cit. s. 31an, tabulka 2. 

http://www.usvitnarodnikoalice.cz/wp-content/uploads/2015/09/usvit-nk-stanovy.pdf
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dostavit se na jednání orgánu strany na vyzvání, téměř všechny strany pak stanovují 

povinnost v nějaké formě stranické orgány informovat o činnosti klubu a dvě strany (ANO a 

KSČM) dokonce stanovují povinnost poslanců přispívat ze svých platů nebo náhrad pro 

asistenty do stranické pokladny. Tyto povinnosti pak nejenže jednotlivé poslance více sváží 

se stranickou organisací, ale rovněž dávají možnost řadovým členům strany dostat se do 

přímého kontaktu s poslancem a přednést mu své podněty či problémy, případně získat od 

něho potřebné informace, což je privilegium, kterému se většinové společnosti dostává jen 

teoreticky. 

Nemálo významným propojením je provázanost v oblasti sekretariátu strany a klubu. U 

stanov KDU-ČSL a KSČM tak lze nalézt ustanovení, že sekretariát klubu je 

v pracovněprávním vztahu ke straně, což znamená nejen vliv strany na agendu klubu, resp. 

na informace a odborné analysy atp., ale rovněž možnost využívat tohoto aparátu ke 

stranickým úkolům, tj. outsourcovat práci strany na sekretariát klubu, který je placený 

z financí klubu, a tedy  mimo stranické transparentní hospodaření. 

3.3.2. Personální propojení vedení 

Pokoušíme-li se charakterisovat vzájemný vztah politické strany a jejího poslaneckého 

klubu, nevystačíme si pouze s pohledem na jejich institucionální provázanost. Ten nám sice 

odhaluje propojenost organisační a funkční, nicméně personální překryv nechává zcela 

nepovšimnut. Je přitom zcela evidentní, že je-li vedení strany tvořeno z výrazné většiny 

poslanci, přestože jsou do takovýchto svých stranických funkcí zvoleni a nepřipadly jim 

z titulu jejich funkcí poslanců, na vzájemné vztahy mezi stranou a klubem bude mít tato 

skutečnost dopad mimořádný. Zvláště pak, bude-li to stav ve straně běžný, a nikoli pouze 

jednorázový. 

Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na vedení jednotlivých politických stran, abych zjistil, kolik 

jeho členů jsou zároveň poslanci, přičemž jsem zohlednil i institucionální propojení (tj. kolik 

členů vedení musí být poslanci – např. je-li členem vedení strany z titulu své funkce 

předseda poslaneckého klubu). Soustředil jsem se přitom na užší vedení strany, které má 

rozhodující vliv na každodenní politiku strany a její vztah s poslaneckým klubem, a to na 

počátku září 2017, tj. v VII. volebním období před sněmovními volbami, a na 

počátku prosince 2017, tj. po volbách v VIII. volebním období, ale po proběhnuvším 
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volebním Celostátním sjezdu TOP 09, na němž bylo zvoleno nové vedení strany. Zároveň 

jsem zkoumal i to, zdali členové vedení, kteří jsou zároveň poslanci, mají i jiné volené 

veřejné funkce. Lze s velkou mírou pravděpodobnosti usuzovat, že jestliže je poslanec 

zároveň krajským či obecním zastupitelem, či dokonce hejtmanem má dostatečnou 

podporu ve straně v regionech a do vedení strany se dostal díky ní a až poté se stal 

poslancem, což by posilovalo struktury stranické. Zatímco člen vedení, který je pouze 

poslancem, se dost pravděpodobně stal nejdříve poslancem a díky vlivu, jenž získal ve 

Sněmovně, se následně stal členem vedení strany, což by naopak posilovalo vliv 

poslaneckého klubu. Samozřejmě je v tomto ohledu nutno zmínit i eventualitu, že se 

poslanec po svém zvolení jiné volené funkce vzdá, jelikož sezná, že není možno 

plnohodnotně vykonávat vícero veřejných funkcí. Tuto eventualitu nevylučuji, nicméně, jak 

je patrno z následující tabulky, nestává se tak příliš často.174   

Tabulka 3.3.2. Personální propojení poslaneckých klubů a vedení stran 

Parlamentní 
strana (orgán) 

 

Členové vedení strany 
s poslaneckým mandátem / z titulu 

své funkce175 

Členové vedení s posl. mandátem 
a další volenou veř. funkcí 

Září 2017 Prosinec 2017 Září 2017 Prosinec 2017 

ANO 

(Předsednictvo) 

8 ze 14 (57 %) / 

0 

12 ze 14 (86 %) / 

0 
4 z 12 (33 %) 8 z 12 (66 %)176 

ČSSD (Politické 

grémium) 

6 ze 13 (46 %) / 

1 
7 ze 13 (54 %) / 1 3 z 6 (50 %) 4 ze 7 (57 %)177 

KDU-ČSL 6 z 8 (75 %) / 1 5 z 8 (63 %) / 1  4 z 6 (66 %) 4 z 5 (80 %)178 

                                                 
174

 Přestože velká většina politických stran a hnutí odmítá kumulování veřejných funkcí, málokterá tuto politiku 
důsledně dodržuje. Naopak, jak je vidět z tabulky 3.3.2., není výjimkou, že mimoparlamentní funkce vykonává i 
člen vlády. 
175

 Tj. kolik členů vedení strany musí být poslanci, jelikož jim členství ve vedení náleží z titulu jejich členství 
v poslaneckém klubu či v jeho vedení. 
176

 Za povšimnutí stojí především poslanci Bělica, Kubíček a Řehounek, kteří vedle poslaneckého mandátu a 
členství ve vedení strany vykonávali každý ještě mandát zastupitele kraje a obce a rovněž buď funkci 
náměstka primátora, či radního. 
177

 Jan Birke vedle poslaneckého mandátu a členství ve vedení strany byl rovněž starostou a krajským 
zastupitelem. Předseda poslaneckého klubu Jan Chvojka pak krajským zastupitelem a Petr Dolínek 
zastupitelem hl. m. Prahy a náměstkem primátorky. 
178

 Tři z čelních představitelů KDU-ČSL s poslaneckým mandátem – Pavel Bělobrádek, Jan Bartošek a Ondřej 
Benešík – dokázali vykonávat rovněž mandát člena krajského a obecního zastupitelstva. P. Bělobrádek byl 
k tomu zároveň předsedou strany a do 13. 12. 2017 místopředsedou vlády a J. Bartošek předsedou PK. 
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(Předsednictvo) 

KSČM (VV ÚV) 5 z 20 (25 %) / 0 5 z 20 (25 %) / 0 3 z 5 (60 %) 3 z 5 (60 %)179 

ODS 

(Předsednictvo) 
2 z 8 (25 %) / 1 3 z 8 (38 %) / 1 0 z 2 (0 %) 1 z 3 (33 %)180 

Piráti 

(Republikové 

předsednictvo) 

bez poslance 5 z 5 (100 %) / 0 bez poslance 0 z 5 (0 %) 

SPD 

(Předsednictvo) 
3 z 5 (60 %) / 0 5 z 5 (100 %) / 0 1 ze 3 (33 %) 2 z 5 (40 %) 

STAN 

(Předsednictvo) 

2 z 10181 (20 %) / 

1 
3 z 10 (30 %) / 1 2 z 2 (100 %) 3 z 3 (100 %)182 

TOP 09 

(Předsednictvo) 

11 z 15 (73 %) / 

1 
3 z 15 (20 %) / 1 4 z 11 (36 %)183 1 z 3 (33 %) 

Úsvit-NK 

(Předsednictvo) 
1 z 5 (20 %) / 0 bez poslance 0 z 1 (0 %) bez poslance 

Zdroj: PSP, internetové stránky a stanovy jednotlivých pol. stran. Vlastní výpočty (% zaokrouhlena na celá 
čísla). 
 

Z tabulky výše je patrno, že se na české politické scéně vytvořily z hlediska personální 

provázanosti tři skupiny – strany silně personálně provázané, slabě personálně provázané a 

strany rovnovážně personálně provázané. Neznamená to však, že by míra personální 

provázanosti měla stejná příčiny u všech politických stran. 

Silně personálně provázané strany 

Velkou míru provázanosti můžeme vidět u ANO, KDU-ČSL, Pirátů, SPD a TOP 09, tedy u plné 

poloviny zkoumaných stran, nicméně u každé z nich z jiných důvodů. 

                                                 
179

 Mezi komunistickými poslanci vyniká pouze Zdeněk Ondráček, který byl nejen členem vedení KSČM a 
poslancem, ale rovněž krajským a obecním zastupitelem. 
180

 U ODS vyčnívá zvláště Martin Kupka, který vedle zmíněných funkcí vykonával rovněž funkci starosty a 
krajského zastupitele. 
181

 V rámci klubu TOP 09 a Starostové. Zvoleni na kandidátce TOP 09. 
182

 U STAN stojí za povšimnutí předseda hnutí Petr Gazdík, který vedle vedení hnutí a výkonu poslaneckého 
mandátu byl rovněž krajským a obecním zastupitelem, a Vít Rakušan, který byl starostou a krajským 
zastupitelem. 
183

 U TOP 09 v VII. volebním období stojí za zmínku především Leoš Heger, který byl vedle funkcí výše 
uvedených rovněž zastupitelem krajským a obecním. 
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ANO jako strana funguje notně atypicky a je řízena dle principů efektivity, proklamovaných 

jejím předsedou Andrejem Babišem, tj. řízením strany jako firmy. Tento manažerský přístup 

vede nezbytně k tomu, že se ve straně profiluje úzká skupina členů, kteří kumulují větší 

množství funkcí - stranických i veřejných, a to na komunální, krajské i parlamentní úrovni. 

To je dobře patrné právě z údajů o počtech členů vedení-poslanců, kteří vykonávají zároveň i 

další volené veřejné funkce, kdy oproti VII. volebnímu období došlo k nárůstu členů vedení-

poslanců z 8 na 12 a stejně tak stoupl o 4 členy i počet členů vedení-poslanců, 

vykonávajících další výše zmíněné funkce. Potvrzuje to tak názor, že právě onen užší okruh 

členů ANO je vybírán za kandidáty do dalších a dalších funkcí. 

KDU-ČSL se naproti tomu dlouhodobě opírá o svou silnou posici v regionech, z kterých 

přicházejí i její kandidáti do Sněmovny. Ti se však následně svých komunálních a krajských 

funkcí nevzdávají, ale naopak o ně opírají svůj vliv ve straně. Snad i kvůli dlouhodobé 

početní slabosti poslaneckého klubu KDU-ČSL, který vždy patřil mezi nejmenší ve 

Sněmovně a jehož členové tak spatřují větší dlouhodobou politickou jistotu právě ve svých 

funkcích komunálních či krajských, nežli v těch sněmovních. 

Piráti, jakožto mimoparlamentní strana s početně slabou členskou základnou184, zcela 

logicky zvolili jakožto kandidáty do Sněmovny osoby z vedení, které určovaly její 

dlouhodobé směřování a na cestu k úspěšným sněmovním volbám stranu dovedly. 

SPD oproti Pirátům jednoznačně nelze chápat jakožto sněmovního nováčka, jelikož velká 

část jejích členů a téměř celé vedení působila v předešlém, VII., volebním období v řadách 

Úsvitu,185 navíc organisace a vedení tohoto hnutí se do značné míry shoduje s tím, jakým 

způsobem fungoval Úsvit. SPD lze bez pochybností definovat jakožto stranu vůdcovského 

charakteru, která stojí a padá s osobou svého zakladatele Tomia Okamury.186 Stejně jako u 

Úsvitu i SPD ve své podstatě slouží pouze jako nástroj pro získání pozic ve Sněmovně a 

případně ve vládě, pro úzký, předem vytyčený, okruh osob blízkých předsedovi hnutí a s 

jejichž nominací musí sám předseda souhlasit. Tomu odpovídá i skutečnost, že všichni 

členové hnutí jsou zároveň poslanci. 

                                                 
184

 Na konci roku 2017 dosahovala necelých 600 členů. 
185

 Tehdy ještě jako Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. 
186

 Stejně jako v Úsvitu i v SPD má předseda neobvyklé pravomoci, které nenalezneme v žádné jiné politické 
straně - žádného člena nelze přijmout bez výslovného souhlasu předsedy hnutí, žádné usnesení předsednictva 
nemůže být přijato bez výslovného souhlasu předsedy atp. 
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TOP 09 jsem do této skupiny zařadil i přes její současnou nízkou personální provázanost, 

jelikož tato strana má dlouhou tradici vysoké personální provázanosti a silného 

poslaneckého klubu, jenž až doposud ve vedení strany personálně dominoval. Do značné 

míry byla tato skutečnost dána parlamentním původem strany založené poslanci 

oddělivšími se od KDU-ČSL a velmi slabými místními organisacemi strany, které neměly 

téměř žádný faktický vliv na směřování strany. Po opakovaných volebních neúspěších na 

komunální a krajské úrovni, a zvláště pak po fiasku ve sněmovních volbách v roce 2017, kdy 

se TOP 09 téměř neprobojovala do Sněmovny a její poslanecký klub byl tak radikálně 

oslaben, došlo k náznaku reformního úsilí ve straně (mluvím o náznaku, jelikož několik 

měsíců po volebním sjezdu je příliš brzy mluvit o jeho skutečných dopadech), jenž byl 

snahou o posílení vlivu regionů a oslabení vlivu poslaneckého klubu ve straně. Tomu pak 

odpovídá i dramatický pokles členů vedení s poslaneckým mandátem. 

Strany slabě personálně provázané 

Úsvit lze jednoznačně ve zkoumaném období zařadit mezi strany slabě personálně 

provázané především kvůli totálnímu rozkladu tohoto hnutí, který započal vnitřním rozkolem 

ohledně úlohy jejího prvního předsedy Tomia Okamury a jeho hospodařením se stranickými 

financemi a byl dovršen po odchodu velké většiny poslanců, včetně předsedy poslaneckého 

klubu Marka Černocha, z hnutí kvůli jejímu propojování s extrémistickými skupinami. To se 

odrazilo i v redukci počtu poslanců ve vedení, které již bylo zastoupeno ve Sněmovně pouze 

jednou poslankyní. 

KSČM jako všechny komunistické strany buduje silný étos stranictví. To v konečném 

důsledku znamená, že výkon stranické funkce má uvnitř stran mnohem větší vážnost a 

prestiž, nežli výkon veřejné funkce volené. Poslanci se tak nedostávají do vedení strany, 

jelikož by byly řazeny mezi elitu strany, ale naopak někteří členové vedení se „uvolí“ 

kandidovat ve volbách do Sněmovny. 

STAN je strana regionů, vzešlá z regionů a disponující silnými a výraznými osobnostmi 

právě a opět v regionech. Oproti jiným stranám však tyto osobnosti u STAN ve velké míře v 

regionech zůstávají a nechtějí opustit své město a zapojit se osobně do celostátní politiky 

výkonem funkce poslance. Ti, kteří tak učiní, se zároveň nevzdávají svých funkcí v 

regionech, jelikož tam dlí jejich prvotní úloha a odpovědnost. Je tak jen logické, že ve vedení 

strany je málo osob, které by vykonávaly poslanecký mandát. 
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Strany rovnovážně personálně propojené 

Mezi tuto skupinu stran jsem zařadil ČSSD a ODS, ačkoli první jmenovaná se více blíží k 

silně provázaným stranám a druhá ke slabě, nicméně z dlouhodobého hlediska lze v obou 

stranách vysledovat velice obdobné trendy a zastoupení poslanců ve vedení vždy bylo 

zhruba poloviční vzhledem k celkovému počtu členů vedení. 

ODS byla tradičně strana s vysokým počtem poslanců, což se odráželo i v počtu členů 

vedení strany s poslaneckým mandátem. Po drastickém volebním neúspěchu v roce 2013 

se však tento trend v síle zastoupení ve Sněmovně zlomil, což se projevilo v síle zastoupení 

PK ve vedení. To však bylo částečně smazáno úspěchem ve volbách v roce 2017. Tím se 

ovšem přesto nevysvětluje, proč poslanci ve vedení strany nedominovali ani dříve. Odpovědí 

jsou jednoznačně silné regiony uvnitř strany, jímž se tak dařilo mít své zástupce ve vedení 

strany. 

ČSSD je, zdá se, stranou, kterou bychom mohli, s trochou nadsázky, označit za jakýsi stín 

ODS, poněvadž je vnitřně stejně utvářená (velmi silné regiony) a s několikaletým zpožděním 

si vždy prochází stejnými obtížemi, jakými prošla ODS (drtivý úspěch v krajských volbách 

následovaný ještě drtivější ztrátou téměř všech krajů; silný president a bývalý předseda 

strany jdoucí proti své straně; téměř opuštění Sněmovny po období vedení vlády s jasnou 

většinou ve Sněmovně atd.). Je však samozřejmě otázkou, jak tyto skutečnosti, zvláště 

prohru ve volbách v roce 2017, bude reflektovat sjezd ČSSD v roce 2018 a zdali se i ČSSD 

podaří stranu oživit, jak se to povedlo ODS. 

3.3.3. Výběr kandidátů do Poslanecké sněmovny 

Jak již bylo řečeno dříve, výběr kandidátů do voleb do Sněmovny je jedním z nejsilnějších 

nástrojů, jaké má strana k disposici k udržení stranické disciplíny uvnitř svého 

poslaneckého klubu. Není proto žádným překvapením, že charakter tohoto výběru je rovněž 

jedním z důležitých faktorů, definujících podobu vztahu mezi stranou a klubem. Pro tyto 

vztahy je důležité, který stupeň stranické struktury ovlivňuje výběr kandidátů rozhodujícím 

způsobem, případně jestli se tohoto procesu účastní i samotné poslanecké kluby. Do 

výsledné úvahy je pak třeba zahrnout i stupeň personální propojenosti poslaneckého klubu 

a vedení strany.  

Tabulka 3.3.3a Výběr kandidátů a personální propojenost       
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Výběr kandidátů 

Centrální úroveň Regionální úroveň 

P
er

so
ná

ln
í 

pr
op

oj
en

os
t silná 

Vedení strany a PK person. 

integrované - dominance vedení 

Vedení strany a PK person. 

integrované - dominance PK 

slabá Převaha vedení strany Převaha PK 

Pozn.: PK (poslanecký klub). 

 

Obecně platí, že jednotliví poslanci mají mnohem větší vliv na svou místní organisaci, jelikož 

za dobu svého působení v ní si byli schopni vybudovat širokou síť kontaktů a vazeb, zatímco 

jejich vliv na centrální úrovni je mnohem slabší. Proto je posice poslance, a skrze něho i 

klubu, mnohem silnější, pokud je sestavování a schvalování kandidátek ponecháno na 

místních či regionálních úrovních strany. Jak je vidět v tabulce 3.3.3.a výše, vše je ještě 

umocněno v případě, že je vedení strany silně personálně propojeno s poslaneckým klubem. 

V takovém případě se poslancům podařilo díky silné podpoře regionů dominovat nad 

vedením a personálně se s ním propojit. Naopak v případě, že je proces výběru kandidátů v 

rukou centrální úrovně strany, má vedení strany převahu nad poslanci, jelikož ti nemohou 

náležitě využít svého vlivu v regionech. Pokud je navíc vedení personálně propojeno s 

klubem, dominuje v tomto ohledu nad ním, poněvadž se členům vedení podařilo prosadit 

své členy jakožto kandidáty do Sněmovny.  

Tabulka 3.3.3b Výběr kandidátů 

Parlamentní 
strana 

 
Navrhující orgán Rozhodující orgán 

Pravomoc vedení 
zasáhnout 

ANO  

Oblastní a 

krajský sněm, 

Předsednictvo 

Výbor 

Výbor může vyškrtnout či 

doplnit kandidáta či 

změnit pořadí. 

Předseda může do kand. 

listiny zasáhnout stejně 

jako výbor, a to kdykoli.  
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ČSSD  

MO, OK, OVV, KK, 

KVV, ÚVV a 

Předsednictvo 

Členové příslušného 

obvodu o konečné 

podobě. Předsednictvo 

schvaluje leadry do 

Sněmovny, ÚVV kand. 

listiny. 

Předsednictvo může na 

návrh PG, ÚVV či KVV 

vyškrtnout kandidáta. 

KDU-ČSL  
Členové a orgány 

strany 

Pořadí dle primárek. 

Celostátní výbor o 

konečné podobě dle 

primárek a uzavřených 

koal. dohod. 

Celostátní výbor, po 

konsultaci s Oblastní konf., 

může změnit pořadí 

kandidátů. 

KSČM  
Členská schůze 

ZO 

OK schvaluje kandidáty, 

KK sestavuje kand. 

listiny, ÚV schvaluje 

kand. listiny. 

ÚV může změnit pořadí 

kandidátů. 

ODS  
Místní, Oblastní a 

Regionální sněm 

Výkonná rada (po 

stanovisku 

Předsednictva). 

neuvedeno 

Piráti  
Člen, registrovaný 

příznivec187 

Oblastní sdružení v 

primárkách. 

Republikový výbor v 

mimořádných případech. 

SPD  Člen Předsednictvo neuvedeno 

STAN  Oblastní sdružení 
Krajský sněm a Celostátní 

výbor. 

Předsednictvo (po 

konsultaci s krajským 

výborem) může zasáhnout 

do kand. listiny. 

TOP 09  
Místní, Regionální 

a Krajský výbor 
Výkonný výbor neuvedeno 

Úsvit-NK  
Klub, krajská 

komora 
Předsednictvo neuvedeno 

Zdroj: Stanovy jednotlivých pol. stran. a Volební řád Pirátů. (Viz seznam zdrojů.) 
 

Jak je vidět z předchozí tabulky, všechny strany do nominace kandidátů zapojují své 

regionální struktury, některé dokonce výhradně (KSČM, STAN, TOP 09 a Úsvit-NK). V otázce 

                                                 
187

 Kandidát není nikým navrhován, ale může se přihlásit do primárek, je-li členem či registrovaným 
příznivcem. 
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schvalování kandidátních listin či jednotlivých kandidátů polovina stran ponechává toto v 

pravomoci centra (ANO, ODS, SPD, TOP 09 a Úsvit-NK) a zhruba polovina do nějaké míry 

zapojuje i regiony (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, STAN), přičemž pouze Piráti ponechávají 

rozhodování o kandidátních listinách výhradně v rukou regionů skrze primární volby. 

Samostatnou otázkou je pak možnost vedení strany zasahovat (typicky v mimořádných 

případech) do sestavování kandidátek či do již schválených kandidátních listin. V tomto 

ohledu je poměrně typické, že vedení strany má pravomoc do nich do nějaké míry 

zasáhnout, zvláště pak do pořadí kandidátů. Od ostatních stran se v tomto výrazněji 

odlišuje zejména hnutí ANO, jehož předseda má bezprecedentní právo zasahovat i do již 

schválených kandidátních listin (konkrétně pak vyškrtnout či přidat kandidáta nebo 

kompletně změnit pořadí jednotlivých kandidátů).  

3.3.4. Vyloučení člena strany 

Dalším, a posledním, faktorem ovlivňující vztah strany a klubu, na nějž se zde chci zaměřit, 

je problematika vyloučení člena strany. Nejde ani tak o důvody, pro které může být člen z té 

které strany vyloučen, jelikož ty jsou obvykle značně neurčité a u všech politických stran se 

víceméně opakují – závažné porušení stanov, kandidatura za jiný politický subjekt bez 

souhlasu strany, nedodržování politického programu strany atd. Mnohem důležitější je, 

stejně jako u výběru kandidátů, které úrovně strany mají v této otázce hlavní slovo. 

Tabulka 3.3.4 Vyloučení člena strany 

Parlamentní 
strana 

 
Navrhující orgán Rozhodující orgán Odvolací orgán 

ANO  neuvedeno Předsednictvo 
Rozhodčí a smírčí 

komise  

ČSSD  
MO, OVV, KVV, 

Předsednictvo, ÚVV 
OVV, OK, KK, ÚVV, Sjezd OK, KK, ÚVV, Sjezd 

KDU-ČSL  
Výroční členská 

schůze 

Celostátní výbor, 

Celostátní konference 

nebo Sjezd strany 

Celostátní rozhodčí 

sbor 

KSČM  neuvedeno ZO, OV, KV, ÚV, VV ÚV 
Okresní a krajská 

rozhodčí komise 
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ODS  neuvedeno Místní rada neuvedeno 

Piráti  neuvedeno neuvedeno Rozhodčí komise 

SPD  
Orgán hnutí nebo 

alespoň 4 členové 

Předsednictvo (pro návrh 

musí být 3 členové včetně 

předsedy) nebo 

Regionální konference 

neuvedeno 

STAN  

Krajský výbor, 

Předsednictvo, 

Celostátní výbor nebo 

skupina 10 členů či 30 

reg. příznivců 

Rozhodcovský a smírčí 

výbor 
Nejvyšší rada 

TOP 09  neuvedeno 
Krajský nebo výkonný 

výbor 
Smírčí výbor 

Úsvit-NK  Krajská komora Předsednictvo Rozhodce 

 Zdroj: Stanovy jednotlivých pol. stran. (Viz seznam zdrojů.) 
 

Velká většina stran výrazně zapojuje do rozhodování o vyloučení člena své vedení, některé 

přitom ponechávají jistou úlohu i regionům, zvláště v otázce iniciace procesu vyloučení, 

nicméně pouze u ODS mají v tomto regiony rozhodující roli. Sociální demokracie se v rámci 

celého procesu vyloučení člena drží striktně hierarchie strany, kdy o návrhu či rozhodnutí 

podřízeného orgánu rozhoduje orgán nadřízený. Oproti tomu u STAN můžeme najít zářnou 

výjimku v zapojení „nezávislého“188 orgánu přímo do rozhodování o vyloučení, a nikoli pouze 

až do případné možnosti odvolání proti takovému rozhodnutí. Jde-li o možnost odvolat se 

proti rozhodnutí o vyloučení, drtivá většina stran ponechává tuto pravomoc na 

„nezávislých“189 orgánech, s výjimkou již zmíněné ČSSD, ponechávající možnost odvolání 

v rámci hierarchie strany, a SPD a ODS, které možnost odvolání ve svých stanovách vůbec 

nemají.  

                                                 
188

 Jedná se stále o orgán strany, nicméně s členstvím v něm jsou spjata omezení výkonu funkce v dalších 
orgánech strany, či dokonce možnost kandidovat za stranu. Některé strany podmiňují účast v takovém orgánu 
splněním kvalifikačních kritérií – jakým může být právnické vzdělání atp. 
189

 Viz předchozí poznámka. 
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3.4. Shrnutí 

V této části své práce jsem se zabýval vztahem mezi politickou stranou a jejím 

poslaneckým klubem, přičemž jsem se držel dělení Heidar-Kooleho dle stupně 

provázanosti. Zkoumal jsem tak nejprve vztah poslaneckých klubů ke straně ve vládě a 

následně k mimoparlamentní stranické struktuře, přičemž nyní v několika dalších 

odstavcích u jednotlivých klubů shrnu, co z toho plyne pro charakterizaci vztahu klubu a 

strany dle výše zmíněného Heidar-Kooleho dělení. 

 

 

ANO – integrovaný klub, nástroj strany (submisivní klub) 

Klub hnutí ANO je značně provázaný jak se stranou ve vládě, tak s mimoparlamentní 

strukturou hnutí. Odpovídá tomu jak vysoká míra součinnosti vlády a klubu při přípravě 

zákonů, tak institucionální a personální provázanost se stranou.  

Stejně jako všechny další poslanecké kluby (s výjimkou klubů KSČM, Pirátů, SPD a Úsvitu-

NK) je i klub ANO dominantním ve vztahu ke straně ve vládě, což se projevuje tím, že české 

vlády musí předjednávat své návrhy zákonů nejdříve se svými poslaneckými kluby, jelikož 

jejich podpora není vůbec samozřejmá; rekrutací členů vlády především z poslaneckého 

klubu; pravidelnými konsultacemi vlády či jejích členů s poslaneckým klubem atd. 
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Ve vztahu ke své straně je však klub ANO zcela evidentně ovládaným. Tato skutečnost 

vychází ze samotné podstaty hnutí ANO, které je „řízeno jako firma“ a poslanecký klub je ve 

své podstatě jen jakýmsi oddělením této „firmy“. Posice předsedy Andreje Babiše, která 

připomíná spíše posici majitele společnosti nežli předsedy politického subjektu, je natolik 

dominantní, že hnutí a jeho poslanecký klub jsou na něm zcela závislé. Manažerský přístup 

se pak prolíná i samotným fungováním hnutí a jeho přístupem k poslaneckému klubu, které 

je více podobno úkolování zaměstnanců nežli politickému dialogu. Vztahu dominance 

strany nad klubem odpovídá i široká škála povinností, které poslanci vůči hnutí a jeho 

orgánům mají (pravidelné přispívání do stranické poklady z platu poslance, účast na jednání 

orgánů po předvolání atp.). 

ČSSD – integrovaný klub vládnoucí (klub s převahou nad frakcionalisovanou stranou) 

Sociálnědemokratický klub je ať již kvůli svému institucionálnímu či personálnímu propojení 

se stranou nebo postavením ČSSD jakožto tradiční vládní strany jednoznačně klubem 

integrovaným. 

Ve vztahu k vládě je klub dominantní, a to ze stejných důvodů, jaké jsem uvedl výše u klubu 

ANO. Přidal bych snad jen ještě jeden důvod, a to sice dlouhodobě slabou posici předsedů 

vlád, již se museli vypořádávat se silným poslaneckým klubem bez dostatečné podpory ze 

strany stranických struktur. 

Ve vztahu ke stranické struktuře je klub ČSSD, především od dob odchodu Miloše Zemana 

z čela strany, dominantním. Poslanci ČSSD se tradičně mohou opírat o silné politické 

zázemí v regionech, což jim dává značnou výhodu proti stranické centrále, navíc 

dlouhodobě oslabenou rozpolceností strany a přítomností silné zemanovské frakce. To vše 

posiluje posici poslanců a poslaneckého klubu, který do značné míry utváří vrcholovou 

politiku strany, majíce nad vedením strany převahu, což se projevuje již zmíněnou slabou 

posicí předsedy vlády – z 5 sociálnědemokratických předsedů vlád ani jeden nedokončil 

celé 4leté volební období ve funkci předsedy vlády jakožto předseda strany.190 

KDU-ČSL – integrovaný klub, nástroj strany (tradiční klub strany se silnou stranickou 

strukturou) 
                                                 
190

 Za výjimku bychom snad mohli považovat Miloše Zemana, který sice skončil v posici předsedy strany již 
v roce 2001, zatímco vládl až do roku 2002, nicméně na posici předsedy strany se rozhodl nekandidovat a po 
následujících volbách v roce 2002 i odejít z politiky. Ačkoli již v roce 2003 neúspěšně kandidoval na post 
presidenta republiky.  
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Lidovecký poslanecký klub, silně institucionálně i personálně integrovaný do strany, patří 

mezi tradiční vládní tábor – jen jednou nebyla KDU-ČSL ve vládě191, a to v menšinové vládě 

Miloše Zemana. 

Klub KDU-ČSL, jak bylo řečeno výše, patří mezi kluby dominující nad stranou ve vládě ze 

stejných důvodů, jaké jsem uvedl u klubu ANO. 

KDU-ČSL jako jedna z tradičních českých (československých) politických stran má 

dlouholetou historii a mimořádně rozsáhlou mimoparlamentní organisační strukturu. Strana 

do značné míry dominuje nad svým poslaneckým klubem, který se jen stěží vyrovnává se 

silnými kraji, jež však nestojí svým vlivem za poslanci, ale spíše za regionálními politiky. 

Velká část vedení tak má zázemí v komunální politice a svých funkcí v ní se nevzdává ani 

tehdy, jestliže je zvolena do Sněmovny. Zároveň je nutno říct, že poslanecký klub KDU-ČSL 

byl vždy málo početný a jeho hlavní úloha spočívala především v doplňování hlavních 

koaličních partnerů. Nezanedbatelný vliv má i ideologická koherence strany a způsob 

výběru kandidátů do Sněmovny, zahrnující sice primární volby, nicméně o konečné podobě 

kandidátních listin rozhoduje stranická centrála s přihlédnutím k uzavřeným (volebním) 

koaličním dohodám, kterých jsou lidovci účastni velmi často. 

KSČM – stranicky orientovaný klub s dominantní stranou (klub stranického étosu) 

Komunistický klub je jednoznačně provázán s Komunistickou stranou, a to především 

institucionálně a procesně, nicméně vzhledem k politické situaci po roce 1989, a tedy 

nulovému koaličnímu potenciálu KSČM, je zároveň také klub trvale oposičním. 

Jde-li o vztah klubu s mimoparlamentní stranickou organisací, je jí klub zcela evidentně 

dominován. KSČM, stejně jako všechny další komunistické strany, je vystavěna na primátu 

stranictví před výkonem jakékoli veřejné funkce. Tj. výkon funkce stranické má v očích 

členské základny mnohem větší prestiž a respekt nežli výkon veřejné funkce, včetně funkce 

poslance. V tomto ohledu nelze poslanecký klub chápat jinak nežli jako nástroj pro 

transposici stranické politiky na sněmovní půdu. Tomuto postavení pak odpovídají i nemalé 

povinnosti, kterými jsou poslanci zatíženi – odevzdávání části platu poslance do stranické 

pokladny, přispívání na činnost klubu atp. 

ODS – integrovaný klub vládnoucí (dominující klub) 

                                                 
191

 Počítaje vlády, které získaly důvěru, když byla KDU-ČSL parlamentní stranou. 
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Klub ODS patří, stejně jako ČSSD výše, mezi tradiční vládní strany se silnou provázaností 

s vlastní mimoparlamentní stranickou strukturou. 

I v otázce vztahu ke straně ve vládě mohu víceméně odkázat na to, co bylo napsáno u klubu 

sociálnědemokratického, včetně doušky o slabé posici předsedy vlády.  

U občanských demokratů měly vždy dominantní vliv regiony, ať již např. při výběru 

kandidátů do Sněmovny či při otázkách vyloučení člena. Díky tomu měli vždy poslanci, kteří 

mají v ODS obzvláště silnou vazbu na regiony, rozhodující slovo v utváření stranické politiky. 

Doplníme-li do této rovnice skutečnost, že klub ODS byl vždy velmi početný a jeho členové 

obsazovali nejlukrativnější místa v dozorčích radách státních společností a další vlivná 

místa ve veřejném sektoru, není divu, že málokterý předseda vlády za ODS byl schopen 

takto silný poslanecký klub zkrotit. K záchvěvu možných změn došlo po volbách v roce 

2013, které pro ODS znamenaly fatální prohru a ztrátu posice nejsilnější pravicové strany ve 

Sněmovně, nicméně ani tyto snahy o reformu strany v ní neoslabily vůdčí roli regionů. 

Piráti – integrovaný klub vládnoucí (klub zablokované vnitrostranické přímé demokracie) 

Provázanost klubu Pirátů se stranou je institucionálně spíše slabší, zvláště s přihlédnutím 

k absenci této problematiky ve stanovách, nicméně ať již procesně (skrze působení 

odborných skupin uvnitř strany či aktivní členské základny), nebo především personálně 

provázány jsou. Provázanost se stranou ve vládě je poněkud problematická, ježto Piráti 

doposud účastni na vládě nebyli. Vezmeme-li však v potaz jejich koaliční potenciál a 

konstruktivní styl jejich oposiční práce, lze usuzovat, že Piráti by vládní úlohy byli schopni a 

v takovém případě by byl klub se stranou ve vládě provázán silně, držela-li by se ta 

pirátských vnitrostranických principů (pravidelného jednání mezi klubem a vládou, 

otevřenosti jednání a informování veřejnosti atp.). 

Ze stejných důvodů, jaké jsem právě nastínil, je u Pirátů nesnadné předvídat charakter 

vztahu klubu a strany ve vládě, nicméně, jak bylo napsáno výše, pokud by se Piráti drželi 

svých vnitrostranických předpisů, musel by být poslanecký klub v tomto vztahu 

jednoznačně dominantním, jelikož by to byl on, který by vykonával sněmovní kontrolu nad 

vládou, určoval by politické směřování vlády atd. 

Ve vztahu ke straně je prozatím poslanecký klub Pirátů tím, jenž má jasnou převahu. 

Hlavním důvodem je nezkušenost širší členské základny s vrcholnou politikou a postavení 
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nováčka na sněmovní půdě, kde je mnohem náročnější udržovat stejné procesní standardy 

transparentnosti a kontakt s členskou základnou, než jak je tomu na úrovni komunální. 

Pokud se však Piráti budou držet svých ideových základů, lze očekávat, že členská základna 

získá časem rovnocenné postavení s klubem a později i převahu, a to především díky 

značně široké vnitrostranické přímé demokracii, díky které by mělo být umožněno členům 

zasahovat do práce poslanců a přímo ji ovlivňovat. 

SPD – stranicky orientovaný klub s dominantní stranou (klub jednoho muže) 

Klub SPD není nikterak institucionálně provázán se svým hnutím, nicméně tato skutečnost 

je naprosto převážena obrovskou personální a charakterem hnutí, vybudovaného kolem 

osoby jejího předsedy Tomia Okamury. SPD, přestože o vládní angažmá usiluje, nemá však 

žádného koaličního potenciálu a jeho klub je tak klubem stranicky orientovaným. 

Jak je patrno z výše uvedeného, klub SPD je naprosto ovládán hnutím, resp. jeho předsedou 

a úzkým okruhem lidí kolem něho. Pro SPD, jakožto hnutí vůdcovského typu, je pak 

poslanecký klub pouze jedním z nástrojů k získání vlivu pro předsedu a jeho blízký okruh 

spolupracovníků. 

STAN – integrovaný klub, nástroj strany (klub komunálních poslanců) 

Klub STAN je se svou stranou velice slabě personálně provázaný, což je do jisté míry 

vyvažováno provázaností institucionální. Se stranou ve vládě je provázán, leč velice málo 

(docházelo k předjednávání návrhů zákona ze strany vlády na půdě klubu atp.). 

Ve vztahu ke straně ve vládě pro klub STAN platí totéž, co bylo řečeno výše u hnutí ANO, tj. 

klub je dominantním a kontroluje kroky své strany ve vládě. 

Mimoparlamentní původ strany a její silné zakotvení v komunální politice do značné míry 

předznamenávají slabou roli jejího poslaneckého klubu. Dokonce i ti, kteří se rozhodli 

zapojit se do sněmovní politiky STAN, neopustili své komunální funkce, jelikož v nich 

spatřují svou hlavní úlohu a do značné míry i jistotu své politické kariéry. 

TOP 09 – integrovaný klub vládnoucí (klub, kolébka strany) 

Klub TOP 09 je silně personálně i institucionálně provázán se svou stranou a silnou 

provázanost lze spatřovat i se stranou ve vládě (rekrutace členů vlády z klubu, pravidelná 

jednání klubu a členů vlády atp.). 
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Ve vztahu ke straně ve vládě je klub dominantní, stejně jako u hnutí ANO výše, a ze stejných 

důvodů. 

Co se týče stranické kultury má klub značnou převahu sahající až k parlamentním 

počátkům této strany, která byla založena poslanci. Stejně tak všechny významné 

osobnosti strany byly po dlouhou dobu koncentrovány právě v jejím poslaneckém klubu, což 

v kombinaci se slabou mimoparlamentní organisační strukturou strany, vedlo k dlouhodobé 

dominanci poslaneckého klubu. V tomto ohledu je nutno říci, že změna vedení po volbách 

v roce 2017 může znamenat jistý obrat k posílení mimoparlamentní stranické organisace, 

leč prozatím je příliš brzo toto hodnotit. 

Úsvit-NK – autonomní klub (klub odpadlíků) 

Na tomto místě se lze celkově odkázat na to, co bylo napsáno výše u SPD, jelikož Úsvit-NK 

je předchozím projektem Tomia Okamury k získání poslaneckých mandátů. V tomto ohledu 

je ovšem třeba doplnit, že poslanecký klub Úsvitu (před spojením s Národní koalicí) se 

v rámci své existence pokoušel o jakousi emancipaci, což vyvolalo jeho rozpad a následné 

sloučení s extrémisty z Národní koalice, které však vedlo k dalšímu rozkolu a naprostému 

odloučení poslaneckého klubu od hnutí v posledních měsících VII. volebního období a 

postupné změně klubu stranicky orientovaného na klub autonomní.    
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4. Poslanecké kluby 

Až doposud jsem se zabýval poslaneckými kluby ve vztahu k jiným subjektům, ať již ke 

Sněmovně nebo politickým stranám. Nyní je načase se zaměřit na samotné kluby, na jejich 

vnitřní organisaci a fungování. Jak již bylo zmíněno několikrát dříve, vnitřní otázky upravují 

kluby samy ve svých jednacích řádech, které by tak byly jednoznačně nejdůležitějším a 

nejspolehlivějším zdrojem informací pro následující část mé práce. Kdyby ovšem bývaly 

byly veřejně přístupné. 

4.1. Vnitřní organisace klubů 

Vnitřní organisace jednotlivých klubů je založena především na principu pragmatické 

efektivity. Organisace klubu tak slouží k vytvoření vedení klubu, které klub representuje 

navenek a organisuje jeho činnost, rozdělování práce mezi jednotlivé poslance dle oblasti 

jejich zaměření a zajišťování jejich vzájemné spolupráce a vytvoření nezbytného 

organisačního zázemí pro práci poslanců a klubu jako celku.  

Přestože JŘ Sněmovny stanovuje minimální požadavky na organisaci klubu (v § 77 odst. 8 

hovoří o předsedovi a místopředsedech klubu), míra vnitřní organisace je závislá především 

na velikosti, tj. početní síle, daného klubu. Zatímco početně malé kluby zpravidla nebývají v 

tomto směru příliš organisovány a omezují se na zvolení předsedy a 1-2 místopředsedů, u 

klubů početně větších není výjimkou ani 5-7 místopředsedů a široká škála specialisovaných 

útvarů - odborné skupiny po vzoru výborů, pracovní skupiny ke konkrétním úkolům etc. 

Všechny poslanecké kluby, nezávisle na své početní velikosti, disponují "nevoleným 

personálem", tj. sekretariátem klubu, asistenty, tajemníkem atp. I zde však velikost klubu 

hraje rozhodující úlohu, kdy si početně menší kluby vystačí s tajemníkem a jednou 

asistentkou klubu a kluby větší pak mají rozsáhlý podpůrný aparát. 

4.1.1. Členové 

Úpravou členství v poslaneckých klubech z hlediska JŘ Sněmovny jsme se již zabývali, zde 

bych se chtěl zaměřit na právo každého jednoho klubu autonomně upravit podmínky, za 

nichž se poslanec může stát členem a podmínky, za nichž může být členství zbaven. 

Drtivá většina poslanců se stane členy poslaneckého klubu při jeho ustavení a zůstanou v 

něm po celé volební období. V tomto směru jsou podmínky členství celkem jasné - poslanci, 

který byl zvolen na kandidátce dané strany, je dovoleno, resp. se od něho očekává, stát se 
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členem příslušného poslaneckého klubu při jeho ustavení. Není to ale snad tak, že by 

podmínky, zmíněné dále, pro tyto poslance neplatily, jen se předpokládá, že samotná 

kandidatura za danou politickou stranu je prokázáním toho, že je již splnil. 

Jak upozorňuje Kuta192, členství v poslaneckém klubu není možno opírat jen a pouze o JŘ 

Sněmovny, jelikož každý poslanecký klub má právo si podmínky členství autonomně sám 

upravit. Tyto podmínky jsou čistě politického charakteru a v obecné rovině by se daly 

shrnout jako závazek poslance akceptovat politický program dané politické strany. O jejich 

konkrétní podobě se můžeme jen dohadovat, jelikož u žádného z poslaneckých klubů 

nejsou informace o tomto veřejně přístupné a žádný klub v tomto směru informace 

neposkytl. Lze však konstatovat, že dle Kuty193 poslanecké kluby ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a 

ODS otázku členství v jednacích řádech klubů upravují, a vyjma KDU-ČSL, včetně možnosti 

vyloučení194. Klub hnutí ANO podmiňuje členství v klubu podepsání Etického kodexu 

poslance195, ve kterém se poslanec zavazuje mimo jiné k přispívání do pokladny klubu či k 

vykonávání mandátu ve veřejném zájmu, přičemž porušení tohoto Kodexu je sankcionováno 

vedením Klubu až do výše měsíčního platu poslance. Klub Pirátů a STAN dle dotazníkového 

šetření otázku členství upravenou nemá a u klubu SPD, TOP 09 a Úsvitu nejsou v tomto 

směru vůbec žádné informace. 

4.1.2. Specialisované skupiny 

Práce poslance, přestože nemálo rozmanitá, zahrnuje především zpracovávání legislativy z 

nejrůznějších oborů, a to ať již v podobě přípravy vlastních/klubových návrhů zákonů nebo 

projednávání návrhů zákonů vlády či jiných subjektů. Jedním z hlavních úkolů poslaneckého 

klubu, ne-li dokonce z hlediska poslanců úkolem nejdůležitějším, je usnadňovat poslancům 

tuto jejich činnost. Není v silách poslance, aby byl odborníkem v každé oblasti lidského 

vědění a byl tak schopen kvalifikovaně rozhodnout o každém návrhu zákona. A přestože má 

každý poslanec k disposici svého asistenta, není v silách tohoto asistenta ke každému 

návrhu zákona zpracovat takové podklady, aby poslanci toto kvalifikované rozhodnutí 

umožnil. Obzvláště, pokud by k tomu měl být pravou rukou poslance při psaní jeho návrhů 

                                                 
192

 KUTA, Martin, op. cit. s. 34. 
193

 KUTA, Martin, op. cit. s. 31an. 
194

 Kuta v tomto směru uvádí, že u KSČM je třeba souhlasu 90 % členů pro vyloučení a u ODS ⅔ členů, u ČSSD 
žádné podrobnosti neuvádí. - loc. cit. 
195

 Viz seznam zdrojů. 
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zákonů. Právě v tomto okamžiku vstupuje na scénu koordinační úloha poslaneckého klubu. 

Jednotliví poslanci tak nevykonávají veškerou práci sami (se svými asistenty), nýbrž 

dochází k dělbě práce mezi členy klubu a díky tomu i k jejich specialisaci. I zde samozřejmě 

platí vše, co bylo řečeno výše o organisaci klubu obecně, tj. že početně malé kluby nejsou 

příliš organisovány a specialisované útvary nevytvářejí, a pokud tak jen minimální počet. 

Odborné skupiny (někdy též nazývané expertní skupiny) uvnitř poslaneckého klubu reflektují 

strukturu výborů ve Sněmovně a jsou obvykle tvořeny poslanci, kteří za daný poslanecký 

klub zasedají v tom kterém výboru, někdy doplněny o straníky, zaměřující se na daný resort. 

Takové skupiny slouží primárně ke koordinaci práce poslanců uvnitř jednotlivých výborů a k 

přípravě podkladů pro návrhy zákonů, které jsou daným výborům přikázány. V rámci těchto 

skupin bývají také dojednávány nominace poslanců do podvýborů a obsazování postů jejich 

předsedů a místopředsedů. Jsou to právě odborné skupiny, na jejichž basi by mělo 

docházet k dělbě práce na jednotlivých mimoklubových návrzích zákonů, aby nebyla ta 

samá činnost vykonávána několika poslanci zároveň, přičemž podklady vypracované členy 

odborné skupiny, a obvykle s jejich stanoviskem, je následně předloženo klubu, aby sloužil 

jako podklad pro další poslance. Je přitom zvykem, že v situacích, při nichž je třeba 

jednotného postupu klubu, je přijato stanovisko klubu právě na základě podkladů z odborné 

skupiny. 

Pracovní týmy (či též pracovní skupiny) jsou oproti odborným skupinám zaměřeny na jeden 

konkrétní projekt. Typicky na přípravu jednoho návrhu zákona. Bývají zřizovány ke 

složitějším otázkám, vyžadujícím více času i práce a především více znalostí a lidských 

zdrojů. Do těchto týmů bývají vedle poslanců, kteří jsou členy relevantních výborů či se na 

danou otázku specialisují, zahrnuti i členové strany zabývající se daným tématem, asistenti 

poslanců s příslušnou odborností, či dokonce externí poradci a odborníci. Smyslem 

pracovního týmu je agregovat dostatek zdrojů s cílem vytvoření kvalitního návrhu zákona, 

který bude odpovídat politice strany.  

Nelze zde vyjmenovat, jaké poslanecké kluby mají jaké odborné skupiny a už vůbec ne, jaké 

pracovní týmy, jelikož v tomto ohledu panuje u poslaneckých klubů naprostá 

netransparentnost. 

Poslanecké kluby ODS a ČSSD byly v minulosti známy svou organisovaností a existencí 

odborných skupin, můžeme však jen tušit, jestli toto platí i v současné době po jejich 
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oslabení. Lze přitom předpokládat, že takovéto skupiny budeme moci nalézt u klubu ANO, 

který v mnohém převzal některé rysy předně dvou jmenovaných klubů, což bylo kvůli jeho 

početnosti téměř nezbytností, a u klubu KSČM, jenž tyto skupiny vytváří v úzké spolupráci 

se stranickými strukturami. Naopak můžeme předpokládat, že tyto odborné skupiny 

nebudou kvůli malému počtu jejich poslanců u klubu STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Klub Pirátů 

jakožto parlamentní nováček se prozatím vyznačuje jistou vnitřní neorganisovaností, 

umocněnou silnými osobními vazbami mezi jednotlivými poslanci, která se však zdá být z 

dlouhodobého hlediska neudržitelná, a dá se předpokládat, že odborné skupiny v něm 

pravděpodobně s postupem času vzniknou. U klubu SPD je v tomto ohledu velká neznámá, 

zdali půjde obdobnou cestou jakožto Úsvit, který takovéto skupiny neměl, a nebo zdali se 

bude postupně organisovat.   

Pracovní týmy úzce souvisí s politickým programem dané strany a s tím, jaké zákony chce 

ve Sněmovně prosadit, a lze tedy usuzovat, že do jisté míry jsou přítomny ve všech 

poslaneckých klubech, přičemž je nutno říci, že jejich činnost, či dokonce jejich samotná 

existence, je značně ovlivněna snahou poslaneckých klubů, co nejrychleji připravit co 

možná nejvíce vlastních návrhů zákonů a přijít s nimi dříve nežli političtí soupeři. Když je 

pak tento trend ještě umocněn isolovaností poslaneckých klubů od mimoparlamentního 

nestranického prostředí, která se projevuje neprojednáváním daných otázek s odbornou 

veřejností či absencí snahy o vyvolání veřejné diskuse o daném problému, můžeme vidět 

velké množství návrhů zákonů pochybné kvality s nedostatečně vypracovanými důvodovými 

zprávami a zcela opomíjejícími jejich dopad na právní řád jako celek.196 

Asistenti poslanců možná zdánlivě nepatří mezi členy klubu nebo součást jeho organisační 

struktury, nicméně žádný poslanecký klub by bez nich nemohl fungovat a téměř každý se je 

snaží do své organisační struktury včlenit.  

Asistenti poslanců jsou formálně OSVČ, které uzavírají trojstrannou smlouvu s kanceláří 

Sněmovny a konkrétním poslancem, a to přesto, že velká většina z nich pracuje výhradně z 

kanceláře poslance ve Sněmovně a jsou přímo poslancem úkolováni. Nejvýraznějším rysem 

jejich působení v jakémkoli poslaneckém klubu je jejich úzký vztah k poslanci. V některých 
                                                 
196

 Příkladem takových změn může být zavedení přímé volby presidenta, kdy byla zcela ignorována odborná 
veřejnost a její nesouhlas s danou úpravou, byl podceněn dopad na ústavní systém, na jeho aktéry a na 
rovnováhu mezi nimi. Dalším příkladem mohou být snahy v VII. volebním období Sněmovny o zavedení 
obecného referenda či přímé volby starostů, které naprosto opomíjely nutnost širší společenské debaty o 
takto rozsáhlých změnách ústavního systému. 
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klubech jsou asistenti využíváni jakožto osobní sekretářky, avšak velká většina klubů se 

snaží přesvědčit své poslance, aby si za své asistenty najímali lidi odborně zdatné, kteří jim 

budou schopni sekundovat nejen v jejich každodenní práci poněkud všedního charakteru 

(organisací kalendáře, dojednáváním schůzek, zpracováváním došlé pošty, staráním se o 

kancelář atp.), ale především s jejich prací na konkrétních projektech. Z tohoto důvodu lze 

mezi asistenty najít osoby s vysokou kvalifikací a hlubokou odborností, čemuž však ne 

zcela odpovídá jejich finanční ohodnocení a postavení externistů v rámci Sněmovny (oproti 

pracovníkům KPS). 

Problémem, na který naráží nemálo poslaneckých klubů, je spolupráce jednotlivých 

asistentů. Velká většina klubů sdružuje své poslance, ale nezačleňuje již do dělby práce, 

resp. do pracovních skupin i asistenty, kteří tak mnohdy pracují navzájem isolovaně, 

duplikují svou činností práci jiného asistenta, případně nemohou využít odborných znalostí 

ostatních, jelikož nejsou v tomto ohledu dostatečně informováni. Lze přitom konstatovat, že 

organisace práce asistentů není podstatná pouze na úrovni poslanec-asistent, avšak i na 

úrovni asistent-asistent, přičemž druze jmenovanému by prospělo zrcadlovitě organisované 

setkávání asistentů k setkávání poslanců, tj. že by se všichni asistenti pravidelně setkávali, 

informovali se o dění v klubu, o své práci a koordinovali svou činnost. Tomu by měla 

odpovídat i základní organisační struktura, tj. předseda asistentů a jeden až dva jeho 

zástupci - místopředsedové. Toto asistentské vedení by mělo za úkol připravovat jednotlivá 

setkávání, koordinovat práci asistentů navzájem a dohlížet na efektivní plnění společných 

úkolů. Nabízí se sice v tomto směru možnost, aby tuto úlohu vykonával tajemník klubu, 

avšak dle mého osobního názoru je to možnost veskrze nešťastná. Rozdělení asistentů by 

mělo mít striktně horisontální charakter a nemělo by docházet k dělení vertikálnímu, kdy se 

tajemník klubu stane šéfem asistentů, zvláště není-li z jejich středu. Naopak vedení 

asistentů by mělo mít čistě koordinační úlohu a ideálně by mělo být buď voleno samotnými 

asistenty, případně reflektovat vedení poslaneckého klubu, kdy asistenti poslanců, kteří jsou 

ve vedení klubu, mají obvykle na starost rovněž agentu s tím spojenou. 

4.1.3. Předsednictvo klubu 

Každý poslanecký klub má ve svém čele předsedu, kterého zastupuje 

místopředseda/místopředsedové, již pak všichni společně tvoří předsednictvo klubu. V 
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některých klubech je navíc dále doplňuje tajemník klubu.197 Počet místopředsedů, jak 

ukazuje tabulka 4.1.3. níže, je nepřímo úměrný početní síle klubu, přičemž do značné míry je 

tento počet ovlivňován i vnitřní organisací klubu. 

Tabulka 4.1.3. Vedení poslaneckých klubů 

Parlamentní 
strana 

 

Počet místopředsedů (počet 
členů klubu) Předsedové v průběhu VII. volebního období  

Září 2017 Prosinec 2017 

ANO  6 (47) 7 (78) Jaroslav Faltýnek (od 30. 10. 2013) 

ČSSD 7 (50) 2 (15) Roman Sklenák (19. 11. 2013 - 26. 10. 2017) 

KDU-ČSL  2 (14) 2 (10) 

Pavel Bělobrádek (31. 10. 2013 - 3. 12. 

2013) 

Marian Jurečka (3. 12. 2013 - 4. 2. 2014) 

Jiří Mihola (4. 11. 2014 - 24. 10. 2017) 

KSČM 2 (33) 2 (15) Pavel Kováčik (od 13. 9. 2002) 

ODS  5 (16) 5 (25) Zbyněk Stanjura (od 6. 11. 2013) 

Piráti  X 4 (22) X 

SPD  X 1 (22) X 

STAN  X 2 (6) X 

TOP 09 3 (26) 2 (7) 

Petr Gazdík (31. 10. - 28. 11. 2013) 

Miloslav Kalousek (28. 11. 2013 - 8. 12. 

2015) 

František Laudát (8. 12. 2015 - 4. 4. 2017) 

Michal Kučera (4. 4. 2017 - 26. 10. 2017) 

Úsvit-NK 1 (6) X 
Radim Fiala (5. 11. 2013 - 19. 1. 2015) 

Marek Černoch (19. 1. 2015 - 26. 10. 2017) 

Zdroj: PSP. 

                                                 
197

 Tajemníka mají všechny poslanecké kluby, nicméně ne ve všech z nich je součástí předsednictva klubu. 
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Z tabulky výše je rovněž dobře patrná silná posice předsedy poslaneckého klubu. Ve většině 

poslaneckých klubů byl schopen vydržet jeden předseda po celé volební období198. Z tohoto 

trendu se vymykají především kluby TOP 09, STAN a klub KDU-ČSL. U TOP 09 hrála ve 

výměně předsedů klubů nemalou roli přítomnost poslanců za STAN a spolupráce mezi 

těmito stranami, která v průběhu VII. volebního období skončila. U KDU-ČSL je naopak 

dobře patrné, že post předsedy poslaneckého klubu je reservován pro nejvlivnějšího politika 

lidovců, který nemá posici ve vládě. Podíváme-li se na to, jak dlouho byl ve funkci předsedy 

klubu Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka, je evidentní, že je tato funkce čelním 

představitelem lidovců přijata i tehdy, jestliže je patrné, že bude za několik měsíců ve vládě 

a jedná se tedy o věc dočasnou. 

Jak předseda, tak místopředsedové klubu jsou obvykle voleni tajným hlasováním a ke 

svému zvolení potřebují nadpoloviční většinu všech členů klubu.199 V případě klubu KSČM 

podléhá volba předsedy a místopředsedů předchozímu projednání jmen kandidátů na VV 

ÚV KSČM, který je i oprávněn k navrhování kandidátů.  

Hlavní úlohou předsedy je zastupovat poslanecký klub navenek, tj. především při jednání s 

jinými kluby, na jednání Politického grémia Poslanecké sněmovny, na jednání pléna atp. 

Vedle toho svolává jednání klubu, řídí jej a navrhuje program jednání. Místopředsedové, v 

určeném pořadí, zastupují předsedu, koordinují práci jednotlivých skupin uvnitř klubu, 

zajišťují vztah s veřejností (především pak s médii) a se stranou, mají na starosti zahraniční 

styky atp. 

4.1.4. Sekretariát 

Každý poslanecký klub potřebuje pro svou činnost organisační, technické a provozní 

zázemí, které mu zajišťuje jeho sekretariát. Ten je typicky tvořen tajemníkem klubu, který jej 

vede a zajišťuje organisační a personální záležitosti, sekretářkou klubu, jež se stará o 

každodenní provoz klubu (od objednávání kancelářských potřeb až po přípravu občerstvení 

atp.), hospodářem, zajišťujícím finanční záležitosti (finanční prostředky poskytované klubu 

od Sněmovny, strany či jednotlivých poslanců, vedení účetnictví atd.), a případně asistenty 

klubu či jiným odborným personálem (legislativec, tiskový mluvčí, PR manažer atd.), kteří 

                                                 
198

 Zohlednil jsem pouze VII. volební období, a nikoli VIII., jelikož to nemá doposud v tomto ohledu vypovídající 
hodnotu. 
199

 JŘ klubu KSČM, Zásady jednání klubu KDU-ČSL. 
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zajišťují pro klub odborné služby související typicky s legislativní činností poslanců, resp. 

klubu jako celku nebo propagací klubu v médiích. 

Velice zajímavá je povaha právního titulu, na jehož základě jsou poskytovány služby členů 

sekretariátu jednotlivým poslaneckým klubům. U některých politických stran (např. u KSČM 

či KDU-ČSL) jsou pracovníci zaměstnanci politické strany a jsou tedy v klasickém 

zaměstnaneckém poměru ke straně, což odpovídá povaze jejich činnosti, která je ve své 

podstatě činností závislou. Oproti tomu existují politické strany, které uzavírají s pracovníky 

sekretariátu klubu smlouvu o poskytování služeb, aby nebyly svazovány pracovní smlouvou 

a odvody plynoucími ze zaměstnaneckého poměru200. Poněkud absurdním příkladem jsou 

pak smlouvy o poskytování služeb, které se členy sekretariátu uzavírá přímo poslanecký 

klub, ačkoli sám nemá právní subjektivitu. 

4.1.5. Externí spolupracovníci 

Poslanecký klub v rámci své činnosti spolupracuje, ať už příležitostně či kontinuálně, s 

nejrůznějšími externími subjekty. Tato spolupráce je vázaná především na legislativní 

činnost klubu a jeho členy nezbytnost odborných konsultací sněmovních tisků, 

zpracovávání rozsáhlejších rešerší, monitoringu médií nebo předjednávání podpory od 

nejrůznějších zájmových skupin. 

Na prvním místě nelze samozřejmě nezmínit nikoho jiného než politickou stranu. O její 

struktuře a propojení s klubem jsem již mluvil výše, proto se jí zde budeme věnovat již jen 

krátce. Politické strany poskytují svým klubům především regionální zázemí, díky čemuž je 

možno snadno organisovat akce přímo v regionech a neomezovat se pouze na Prahu, 

mediální podporu - ať už v podobě mediálního odboru s tiskovým mluvčím nebo např. 

monitoringu médií, personální zdroje (většina pracovníků přichází do klubu ze strany nebo z 

bezprostředního okolí jednotlivých poslanců) a někdy též zdroje finanční (to je případ 

především stran větších a voličsky úspěšných, ty menší naopak mnohdy využívají finance 

klubu pro stranické účely). Mezi služby poskytované klubu politickou stranou lze beze sporu 

zařadit rovněž práci dobrovolníků, ačkoli jejich úloha se v posledních letech u velké většiny 

stran umenšuje. 

                                                 
200

 V žádném případě zde nechci hlouběji zabíhat do otázky, zdali práce asistenta, tajemníka klubu či např. 
sekretářky klubu je závislou činností, či nikoli a zdali je tedy možno uzavřít na tuto činnost smlouvu o 
poskytování služeb, nebo zdali se v takovém případě jedná o tzv. švarc-systém.  
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Mezi další skupiny externích spolupracovníků patří především externí legislativci (advokátní 

kanceláře nebo jednotliví právníci asistující klubům s legislativní činností), odborníci, kteří se 

rozhodli ať už jednorázově nebo opakovaně pomoci klubu svými konsultacemi a nejrůznější 

zájmové skupiny, které s kluby spolupracují s cílem prosadit nějakou vlastní agendu 

(obvykle klubům poskytují vlastní analysy a studie, zkušenosti z praxe a vhled do fungování 

dané oblasti - zde je třeba se mít na pozoru, jelikož jak bylo řečeno výše, cílem těchto 

skupin je obrana nějakého vlastního zájmu a poskytnuté informace tak mohou být i značně 

nevyrovnané či přímo tendenční). Určitým způsobem lze mezi externí spolupracovníky či 

snad spolupracující orgány zařadit i Parlamentní institut a Parlamentní knihovnu, jelikož obě 

tyto instituce jsou klubům k disposici a poskytují jim nemalou odbornou podporu201. Jedná 

se však samozřejmě o organisační složky Parlamentu, resp. Sněmovny. 

4.2. Jednání klubu  

Jestliže jsme až doposud při odhalování organisační struktury klubů tápali v šeru, nyní se 

ocitáme téměř v naprosté temnotě. V této podkapitole se budeme zaobírat tím málem, co 

lze zjistit o jednání klubu - o svolávání a průběhu jeho schůzí a o výstupech z nich.  

4.2.1. Svolávání schůze klubu 

Termín schůze - poslanecké kluby se typicky scházejí pravidelně v úterý v 10 nebo 11 hodin 

v plenárním (a některé rovněž ve výborovém) týdnu v prostorách klubu ve Sněmovně a dále 

ad hoc dle potřeby202. Svolávání schůze má formálně na starosti předseda klubu, případně 

jím pověřený místopředseda, avšak ve skutečnosti konkrétní den a čas (ad hoc) jednání 

domlouvá tajemník klubu, vyjma případů, kde je jednání svoláno na základě aktuální situace 

vzniklé na jednání pléna, kdy jednání svolá předseda klubu a přímo v jednacím sále 

Sněmovny sdělí členům místo a čas schůze. V každém poslaneckém klubu platí rovněž 

pravidlo, že jednání klubu mohou vyvolat i samotní členové (ač minimální počet členů 

nutných k takové iniciativě se klub od klubu liší), obrátivší se s výzvou o svolání jednání na 

předsedu klubu, který jí musí vyhovět nebo mohou jednání klubu svolat členové sami. 

                                                 
201

 Více o službách poskytovaných Parlamentním institutem nebo Parlamentní knihovnou je k nalezení na 
jejich internetových stránkách. 
202

 Klub KDU-ČSL se schází každý týden, vyjma týdnů, které následují po týdnu, v němž se konala schůze 
Sněmovny. Klub Pirátů se alespoň jednou za měsíc schází rovněž na výjezdním víkendovém zasedání v 
prostorách rekreačního objektu Sněmovny v Lipnici nad Sázavou. 
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Program jednání poslaneckého klubu je připravován jeho předsednictvem, které se za tímto 

účelem schází separátně i několik dní před jednáním klubu. Vedle bodů zařazených 

předsednictvem tvoří program jednání i body stálé (projednání programu příští schůze 

Sněmovny, rekapitulace událostí, jež se udály od minulého jednání klubu atp.) a body 

zařazené na návrh některého z členů (typicky se jedná o nějaký návrh zákona, který připravil 

poslanec individuálně či kterého je garantem, nominace členů výboru/podvýboru, jež 

navrhuje zařadit poslanec, jsoucí členem daného výboru atp.). Připravený program jednání 

je schvalován na začátku každé schůze klubu a tvoří páteř celého jednání. 

4.2.2. Schůze klubu 

Právo zúčastnit se jednání klubu má každý jeho člen, tj. poslanec, typicky pak ještě tajemník 

klubu a u některých stran také členové vedení strany, případně členové vlády za příslušnou 

politickou stranu. Vedle těchto osob může klub na svém jednání vyslovit souhlas s účastí 

dalších osob - obvykle se jedná o osoby, které mají klubu podat vysvětlení k otázce, jež je 

součástí programu jednání. Poněkud překvapivě nejsou na jednání klubu účastni asistenti 

poslanců ani jejich případný zástupce, který by ostatní informoval o průběhu jednání a 

závěrech na něm přijatých. To může mnohdy způsobovat problémy s informovaností 

asistentů poslanců o činnosti klubu, která se přímo netýká jejich poslance, případně 

poslance, sídlícího ve stejné kanceláři jako jejich poslanec. Jednání klubu je zásadně 

neveřejné. 

Jednání vede předseda klubu či v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů. Na počátku 

je provedena presence klubu a následně schválen program jednání. O průběhu jednání je 

veden záznam, který vyhotovuje zapisovatel, jímž bývá některý z poslanců nebo tajemník 

klubu. Zápis jednání je na závěr potvrzen ověřovatelem, kterým je opět některý z přítomných 

poslanců, a předsedou klubu. Rovněž zápisy z jednání jsou, s výjimkou klubu Pirátů, 

neveřejné.203 

Hlasování na jednání klubu je, s výjimkou volby předsedy a místopředsedů, veřejné.204 Pro 

schválení procedurálního návrhu obvykle postačuje prostá většina přítomných, zatímco v 

                                                 
203

 Zápisy z některých jednání poslaneckého klubu Pirátů jsou dostupné online na fóru Pirátů: 
https://forum.pirati.cz/poslanci-f884/zapisy-a-reporty-z-poslaneckeho-klubu-
t37898.html?hilit=jedn%C3%A1n%C3%AD%20klubu. I ty však nejsou poskytovány pravidelně a v úplnosti. 
204

 Tedy veřejné z hlediska formy hlasování na klubu, nikoli z hlediska externí veřejnosti, tj. možnosti zjistit, jak 
kdo hlasoval širokou veřejností. 
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ostatních případech jsou obvykle vyžadovány různé většiny kvalifikované205. U některých 

klubů se jedná o nadpoloviční většinu všech členů klubu, zatímco např. u klubu KSČM o 

souhlas 90 % všech jeho členů. 

Výstupem z jednání klubu bývá standardně usnesení klubu, které povětšinou obsahuje 

především řadu více či méně procesních závěrů (tj. že klub bere na vědomí nějaké 

skutečnosti, vyzývá nějakého svého člena, člena strany či orgán strany, aby předložil klubu 

zprávu o určité záležitosti či poskytl součinnost etc.). Vedle toho může obsahovat i 

zmocnění osob, aby něco jménem klubu vykonaly, včetně rozsahu a povahy takového 

zmocnění (vyjednávat jménem klubu s jinými kluby, vybrat jménem klubu nového tajemníka 

či sekretářku, zastupovat klub na sjezdu strany atp.) a především pak stanovisko klubu k 

jednotlivým sněmovním tiskům. Tato stanoviska mají přitom rozhodující úlohu, jelikož 

většinou obsahují doporučení pro členy klubu, jak mají hlasovat na plénu Sněmovny, ve 

výborech a komisích. Povaha takového doporučení může být různá a mohli bychom ji 

připodobnit škále, na jejímž jednom konci je ponechání absolutní volnosti poslanců hlasovat 

dle jejich volby a na druhé požadavek (doporučení) hlasovat přesně daným způsobem bez 

jakékoli možnosti odchýlení se. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že všeobecně vžitá 

představa, že poslanec musí neustále hlasovat podle pokynů strany, resp. klubu, se tak 

docela neshoduje se skutečností, jelikož jak upozorňuje Linek a Rakušanová, "odhadované 

množství návrhů zákonů, u nichž poslanecké kluby požadují absolutní podporu, je zhruba 10 

%"206 Většina klubů přistupuje ke kategorisaci sněmovních tisků dle jejich (politické) 

důležitosti,207 přičemž takováto kategorisace obvykle nereflektuje pouze vyžadovanou míru 

jednotnosti klubu při hlasování, nýbrž odráží i množství zdrojů, které jsou na danou věc 

alokovány (financí, lidí, času, politického kapitálu etc.). 

4.3. Transparentnost  

Závěrem této části bych se rád věnoval tématu, na které jsem při psaní této práce narážel 

neustále a o němž jsem se již na několika místech výše zmínil. Je řeč o transparentnosti 

                                                 
205

 Výjimkou je např. klub KDU-ČSL, který ve svých Zásadách jednání požaduje většinu přítomných, není-li 
stanoveno jinak. (Přičemž o žádné odlišné hlasovací většině není nikde zmínka.) 
206

 Vlastní překlad autora; “the estimated number of bills for which PPGs demand absolute support is 10%.” - 
LINEK, Lukáš, RAKUŠANOVÁ GUASTI, Petra, op. cit. s. 35. 
207

 Např. v případě klubu KSČM se jedná o rozmezí vyjádřené jednou až pěti hvězdami, přičemž sněmovní tisk 
nejvyšší důležitosti je označen pěti hvězdami a v takovém případě je vyžadována absolutní jednota klubu. 
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poslaneckých klubů v širším smyslu tohoto slova, tj. zahrnující i aspekt veřejné kontroly. 

Celá tato podkapitola se opírá o jednoduchou hypothesu, a to sice, že v demokratické 

společnosti musí být věci veřejné spravovány transparentně, aby mohla společnost nad 

svou politickou representací vykonávat náležitý dozor a případně je hnát k odpovědnosti.  

Základní informace o poslaneckých klubech jsou dostupné na internetových stránkách 

Poslanecké sněmovny208. Jde o seznam členů s uvedením předsedy a místopředsedů, 

krátký popis daného klubu, případně i s jeho historií. Žádný z poslaneckých klubů VIII. 

volebního období nemá vlastní internetové stránky. Klub ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má na 

stránkách Sněmovny odkaz na svou sekci na stránkách politické strany, kde je uveden 

rovněž kontakt na sekretariát klubu. Klub Pirátů, ČSSD, KSČM a STAN má na stránkách 

Sněmovny odkaz na stránky politické strany s uvedením svých členů. Ve velké většině 

případů tak nejsou veřejnosti známi nejen kontaktní údaje na sekretariát klubu, ale mnohdy 

ani funkční kontaktní údaje na samotné poslance. Chybí i jakékoli informace k organisační 

struktuře klubu. Vyjma klubu KDU-ČSL nejsou k disposici pro veřejnost ani žádné 

dokumenty vztahující se k vnitřnímu fungování klubu. Informace uvedené na stránkách 

Poslanecké sněmovny navíc nebývají ani aktuální, jelikož veškeré změny musí být iniciovány 

samotnými kluby - na stránkách Sněmovny tak bylo např. možno nalézt ještě 25. února 

2018 vedení Poslaneckého klubu Pirátů, které však již bylo několik týdnů téměř kompletně 

obměněno.209 U většiny poslanců nejsou uvedeny žádné informace o jeho regionální 

kanceláři nebo dnech či časech, kdy je jej možno tam zastihnout. Téměř vždy chybí i 

kontakt na asistenta poslance. 

Informace o činnosti poslaneckého klubu nejsou veřejnosti známy téměř žádné. Kluby jako 

celek organisují sice setkání s novináři, ale veškerý tok informací o činnosti klubu jde i tak 

přes politickou stranu, která následně na svých stránkách zveřejňuje tiskové zprávy nebo 

prohlášení. 

Transparentnost hospodaření poslaneckých klubů by sama o sobě mohla být předmětem 

samostatné práce, kdyby ovšem byly veřejnosti známy jakékoli informace o hospodaření 

klubů. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5. věnované financování klubů, poslanecké kluby 

dostávají příspěvky od Sněmovny na své fungování. Hospodaření s nimi však nepodléhá 
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 In psp.cz [online] [cit. 2017-02-25] dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6601.  
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kontrole veřejnosti, jelikož žádný z poslaneckých klubů nemá transparentní bankovní účet 

ani jinak nastavené transparentní hospodaření. Přestože tedy náklady na příspěvky na 

poslanecké kluby (dle stavu k lednu 2018) jsou zhruba 17,7 mil Kč ročně, nepočítaje do toho 

108 mil Kč. ročně, které mají poslanci na své asistenty a které jsou mnohdy sdíleny napříč 

klubem, 39,4 mil Kč ročně, které mohou poslanci použít na úhradu odborných a 

administrativních prací a které rovněž bývají využívány napříč klubem, a zhruba 3,7 mil Kč 

ročně, jež dostávají předsedové poslaneckých klubů jako příplatek za svou funkci a zhruba 

1,8 mil Kč ročně, již dostávají místopředsedové klubů jako příplatek za svou funkci. Žádné z 

těchto výdajů veřejných rozpočtů na fungování poslaneckých klubů přitom nepodléhají 

veřejné kontrole, naopak veřejnost nemá žádnou šanci zjistit, za co jsou tyto peníze 

utráceny a zdali jsou utráceny hospodárně nebo alespoň, zdali tyto zdroje netečou do kapes 

jednotlivých politiků, zájmových skupin, nebo dokonce byznysmenů či novinářů. Část výše 

uvedených financů, tj. příspěvky od Poslanecké sněmovny, musí být zanášeny do peněžních 

deníků, předkládaných Kanceláři Poslanecké sněmovny. Ta však kontroluje pouze formální 

správnost, nikoli jakým způsobem a na co jsou finance vynakládány. Veřejnost je z tohoto 

procesu naprosto nepochopitelně vyloučena, a to dokonce i tehdy, když o informace požádá 

dle zk. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.210 

Netransparentnost v obsazování posic v sekretariátu klubů, případně posic asistentů, je další 

výrazný problém současného systému poslaneckých klubů. Vyjma klubu Pirátů žádný z 

klubů nevypisuje veřejná výběrová řízení na výše uvedené posice. Nicméně i u Pirátů mají 

výběrová řízení nedostatky, zvláště pokud jde o jejich vyhodnocování, díky čemuž není 

možno zjistit, zdali konkrétní výběrové řízení nebylo spíše pro forma. Přesto se jedná o 

výrazný posun správný směrem. 

Situace netransparentnosti poslaneckých klubů tak velmi odpovídá kritice Carla Schmitta: 

„Malé a zvláštní výbory stran či koalic rozhodují za zavřenými dveřmi, a co si představitelé 

velkých kapitálových zájmů dojednají v nejmenším výboru, je pro osud milionů lidí možná 

důležitější než jakékoli politické rozhodnutí.”211 

                                                 
210

 V rámci shromažďování informací pro tuto práci jsem Kancelář Poslanecké sněmovny o peněžní deníky 
požádal, avšak byl jsem odmítnut s odůvodněním, že deníky obsahují osobní informace třetích stran. V 
současné době je věc projednávána u Městského soudu v Praze. Viz příloha č. 4. 
211

 SCHMITT, Carl. The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge-London: The MIT Press, 2000, s. 49 in 
ONDŘEJKOVÁ, Jana. Vnitrostranická demokracie – několik poznámek na okraj tématu in Antoš, M., Wintr, J. 
(eds.): Volby, demokracie a politické svobody. Praha: Leges, 2010. 
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Stejně jako státy došly po 1. světové válce k poznání, že kabinetní diplomacie je pro 

mezinárodní společenství demokratických a svobodných států záhubou, i my musíme dojít 

k poznání, že kabinetní/klubová politika je s demokracií neslučitelná, jelikož otevírá dveře 

prosazování partikulárních zájmů úzkých skupin na úkor prosazování zájmů společnosti, a 

to bez jakékoli možnosti veřejnosti takovouto činnost informovaně kontrolovat. 

 

  



- 113 - 
 

Závěr 

Hlavní cílem mé práce bylo alespoň částečně zaplnit bílá místa na mapách našeho 

ústavního systému a prozkoumat fungování poslaneckých klubů, jejich úlohu a roli v České 

republice. 

Než jsem se však mohl věnovat českým poslaneckým klubům, bylo nezbytné se zabývat 

obecnými teoretickými východisky, která by posloužila jako základní kameny této diplomové 

práce. Jde především o historický původ poslaneckých, resp. parlamentních klubů, jejich 

obecné vymezení, faktory, jež ovlivňují rozhodování uvnitř klubů, a způsoby prosazování 

stranické jednoty mezi členy klubů. 

Parlamentní kluby obecně bychom mohli definovat jako “organisovaná uskupení členů 

zastupitelského orgánu patřící k téže politické straně”,212 která jsou založena na principech 

vnitřní demokracie a transparentnosti. Vazba na parlament a politické strany je zcela 

očividná, leč proti principům vnitřní demokracie a transparentnosti by leckdo mohl 

namítnout, že je v rozporu s možnostmi politické soutěže politických stran a činností klubů, 

která neveřejnost vyžaduje. Já jsem však přesvědčen, že má-li být ústavní systém postaven 

na demokratických principech, nemůže ve svém středu trpět prvek nedemokratický, fakticky 

se vymykající svou neveřejností a kabinetním způsobem fungování kontrole ze strany 

občanů, a sám jako celek zůstat demokratický.  

Poslanecké kluby, resp. v obecné rovině kluby parlamentní, vznikaly původně na obranu 

geografických či profesních zájmů a až později, spolu s ideologickou strukturalisací 

společnosti, docházelo k jejich indoktrinaci. Tyto kluby se formovaly přímo z členů 

parlamentů, což determinovalo jejich pozdější uzavřený a elitářský charakter. Oproti tomu 

kluby vzešlé z mimoparlametních organisací (odborů, církví atp.) byly s těmito 

organisacemi propojené a díky tomu zde byla mnohem větší otevřenost a členská 

prostupnost.  

Dále jsem se věnoval, alespoň zběžně, jak mi rozsah mé práce dovolil, faktorům 

ovlivňujícím rozhodovací proces v poslaneckých klubech. Tyto jsem rozdělil na faktory 

systémové, tj. takové, které jsou pro všechny kluby společné a stejné, a faktory stranické, 

lišící se klub od klubu. 
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Systémové faktory vycházejí z charakteristik celého politického režimu České republiky, tj. z 

jejího ústavního systému jako celku, z volebního systému, z jednacího řádu Poslanecké 

sněmovny, ale též ze systému politických stran nebo způsobu nastavení financování 

poslaneckých klubů. V České republice jakožto parlamentní demokracii hraje Poslanecká 

sněmovna ústřední úlohu při vytváření a kontrole vlády, což vyžaduje stabilní prostředí 

vnitřně jednotných poslaneckých klubů a vede k dichotomii klubů na kluby vládní a oposiční. 

Tato vnitřní jednotnost je do značné míry posilována ústřední úlohou politických stran ve 

volbách do Poslanecké sněmovny, v nichž volič dává svůj hlas straně, a nikoli samotnému 

kandidátovi. To posiluje vliv strany nad kandidátem, resp. poslancem a rozšiřuje nástroje 

prosazování stranické disciplíny. Tato převaha klubu nad poslancem je umocněna 

poskytováním většiny finančních příspěvků politické straně a poslaneckému klubu, a ne 

přímo poslanci, kvůli čemuž se on sám zůstává při výkonu svého mandátu fakticky odkázán 

na služby klubu, resp. služby, které mu klub zprostředkuje. 

Oproti tomu faktory stranické jsou specifické pro každý poslanecký klub a určují, v jakém 

postavení ke straně se klub nachází, tj. jestli má převahu nad stranou, strana nad ním, a 

nebo jsou si navzájem rovnocennými partnery. Takovými faktory je sestavování kandidátek, 

organisační vztah klubu a strany i aktuální politické prostředí. U prvních dvou jmenovaných 

jde především o dlouhodobé vnitřní fungování politické strany, resp. o rozložení moci v ní, 

které determinuje, jak silné postavení bude mít její poslanecký klub. V případě faktoru 

aktuálního politického prostředí jde o souhrn dílčích faktorů, jako je např. nejednotnost 

vedení, krize voličské podpory, finanční problémy strany atp., jež mohou dočasně převážit 

dva prvně jmenované. 

Na faktory ovlivňující rozhodování v poslaneckých klubech přímo navazuje otázka, jak jsou 

tato rozhodnutí prosazována, tj. jak dochází k prosazování stranické jednoty. Původ 

stranické jednoty je jednak ve stranické kohesi (jednotný zájem poslanců, který je vede k 

dobrovolnému sledování stranické linie) a ve stranické disciplíně (možnost vedení vynutit si 

respektování svého rozhodnutí). Ve své práci jsem se věnoval především stranické 

disciplíně, jelikož stranická kohese vychází převážně z ideologických základů jednotlivých 

klubů a zasahuje především do oblasti politologické a sociologické. Nástroje stranické 

disciplíny mohou mít jednak podobu principu všeobecného příslibu, tj. nejrůznějších odměn, 

příslibů odměn, nebo dokonce i jen vidin takových příslibů, a jednak nástrojů ryze 
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procedurálních, tj. např. veřejné hlasování, na němž bude patrno, kdo se nedržel stranické 

linie, nebo spojení kontroverzního bodu s hlasováním, na jehož úspěchu mají sami poslanci 

zájem - typicky hlasování o důvěře vlády.  

Základním definičním znakem poslaneckého klubu je jeho působení v rámci Poslanecké 

sněmovny, a proto jsem se na poslanecké kluby v České republice díval nejprve prizmatem 

právě této instituce.  

Předně jsem se musel vypořádat s otázkou, zdali se jedná o orgány Sněmovny, a pokud 

nikoli, tak jestli jsou poslanecké kluby orgány politických stran, či mají vlastní právní 

subjektivitu. První možnost jsem zavrhnul nikoli kvůli čl. 31 odst. 1 Ústavy, jelikož ten 

nepovažuji oproti velké části odborné veřejnosti za taxativní, nýbrž proto, že poslanecké 

kluby v žádném případě nemohou zastupovat Poslaneckou sněmovnu jako celek, což je 

jeden z definičních znaků orgánu. Nepřikláním se ani k názoru, že kluby jsou organizačními 

jednotkami stran v Parlamentu, jelikož dle zákona o sdružování v politických stranách213 

mohou být tyto organizovány jen na územním principu a nelze je ani považovat za formální 

orgány stran, jelikož sice v určitém ohledu mohou někdy zastupovat své strany, avšak 

nejsou těmito stranami zřizovány - formálně klub ustavují poslanci jako členové Sněmovny, 

nikoli jako členové strany. Rovněž jsem byl nucen vyloučit možnost, že by poslanecké kluby 

byly nadány právní subjektivitou - jednak to odporuje konsistentní sněmovní praxi a jednak 

nesplňují definiční znaky obsažené v občanském zákoníku,214 tj. žádný zákon nestanovuje, 

že by právní subjektivitu měly ani tuto subjektivitu neuznává.  

Jelikož bylo nutno se s touto otázkou vypořádat, než bylo možno pokračovat dále, musel 

jsem vzít v potaz nejen hledisko formální, ale rovněž institucionálně-funkční. Vezmeme-li v 

úvahu přísnou stranickost a politický charakter poslaneckých klubů, jejich institucionální a 

personální propojenost s politickými stranami, dojdeme nevyhnutelně k závěru, že se jedná 

o nástroje politických stran k prosazování jejich programu na půdě Sněmovny, a tedy o 

autonomní orgány politických stran. 

Následně již bylo možno zabývati se přímo samotným zapojením klubů do fungování 

Sněmovny - od ustavení klubů přes jejich vliv na personální obsazování orgánů Sněmovny a 

jejich fungování až po jejich roli v legislativním procesu. 
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 Zákon o politických stranách.  
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 Viz pozn. č. 50. 
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V rámci kapitoly o ustavování poslaneckých klubů jsem se zaměřil nejen na formální proces 

ustavení, ale především na náležitosti, které kluby musí splňovat, tj. minimální počet členů a 

jejich politickou příslušnost. U politické příslušnosti jsem se zabýval, doposud poněkud 

opomíjeným, rozdílem mezi kluby ustavenými na počátku funkčního období Sněmovny a v 

jejím průběhu právě z hlediska nezbytné politické příslušnosti jejich členů. U klubů 

ustavených na počátku funkčního období se totiž poslanci sdružují dle politické příslušnosti 

kandidátní, tj. dle kandidátních listin, na kterých byli zvoleni, zatímco v klubech ustavených v 

průběhu dle příslušnosti kandidátně-členské, tj. nezáleží pouze, na jaké kandidátní listině byl 

poslanec zvolen, ale též jaké politické strany je členem. Dotkl jsem se i problému 

nemožnosti ustavení poslaneckého klubu těmi poslanci, kteří byli zvoleni na kandidátních 

listinách volebních koalic, jelikož je to v rozporu s dikcí § 77 JŘ Sněmovny.215 

V dalších kapitolách části druhé jsem se věnoval zásadní úloze, již hrají poslanecké kluby 

při obsazování jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny i v legislativním procesu, a krátce 

jsem se zabýval též problematikou jejich financování. Jsou to totiž výlučně poslanecké 

kluby, které mohou navrhovat kandidáty na předsedu a místopředsedy Sněmovny, a jsou to 

opět poslanecké kluby, na základě jejichž dohody bývají obsazovány posty předsedů 

jednotlivých výborů či určovány počty jejich členů. Krátce jsem se v rámci této kapitoly 

věnoval též politickému grémiu, jež ačkoli není orgánem Sněmovny, hraje v jejím fungování 

ústřední úlohu a je tvořeno z většiny právě zástupci poslaneckých klubů. Roli klubů v 

legislativním procesu jsem zkoumal od zákonodárné iniciativy přes předjednávání a 

projednávání jednotlivých tisků až po případné obracení se klubů na Ústavní soud se 

zvláštním zaměřením na ty oblasti, ve kterých disponují kluby obzvláště výrazným vlivem 

(předjednávání návrhů zákonů s jednotlivými ministerstvy, využívání procedurálních 

nástrojů k ovlivnění programu schůze či jejího průběhu atp.).  

Ve třetí části své práce jsem analyzoval vztah poslaneckých klubů a politických stran, 

přičemž jsem se držel dělení Heidar-Kooleho dle provázanosti stran a klubů, rozlišujícího 

kluby autonomní, stranicky či vládně orientované (v obou případech dominantní či 

ovládané) a integrované. Kluby integrované, mezi něž lze zařadit velkou většinu 

poslaneckých klubů v České republice vyjma klubu KSČM, SPD a Úsvit-NK, pak výše zmínění 
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autoři dále rozdělují na kluby vládnoucí, nástroje vlády, nástroje strany a kluby, které jsou 

pouhými hlasovacími mašinami. Mé rozdělení českých poslaneckých klubů do jednotlivých 

skupin vycházelo jednak ze zhodnocení vztahu jednotlivých klubů se stranou ve vládě (tj. 

problematika důvěry vlády, schopnost prosazovat vládní návrhy a kontrola vlády), jednak ze 

vztahu klubů a mimoparlamentních stranických struktur politických stran (tj. především 

institucionální a personální propojení klubů a stran, proces výběru kandidátů do voleb do 

Poslanecké sněmovny a proces vyloučení člena strany). 

V poslední části jsem se věnoval samotným poslaneckým klubů, jejich vnitřní organisaci, 

fungování a také otázce transparentnosti. Rozsahem je tato část nejkratší, avšak získání a 

zpracování podkladů pro ni bylo jednoznačně nejnáročnější. Poslanecké kluby samy 

nezveřejňují své jednací řády, organisační strukturu ani své hospodaření. Nemnohé 

informace mi byly poskytnuty některými kluby v rámci mého dotazníkového šetření216, 

avšak obvykle se jednalo pouze o informace značně obecného charakteru. Další informace 

jsem získal prostřednictvím zapojení se do programu studentských stáží ve Sněmovně. Ze 

strany Kanceláře Poslanecké sněmovny se mi dostalo minimální pomoci, když byla 

odmítnuta má žádost o poskytnutí peněžních deníků poslaneckých klubů, do nichž se 

zaznamenává hospodaření klubů s příspěvky od Sněmovny. Proti tomuto rozhodnutí jsem 

podal odvolání a následně též správní žalobu k Městskému soudu v Praze, kde je věc 

vedená pod sp. zn. 11A 1/2018. 

V samotném úvodu své práce jsem zmínil 5 důvodů Heidara a Kooleho, proč je důležité 

studovati poslanecké kluby217, a zde bych se k nim rád krátce vyjádřil prizmatem své práce 

a všeho výše řečeného.  

V průběhu mého zkoumání poslaneckých klubů se ukázalo, že z 5 uvedených důvodů jsou 

nejdůležitější poslední dva, tj. nezbytnost transparentnosti fungování politických aktérů v 

demokratické společnosti a skutečnost, že plné porozumění ústavního systému a jeho 

fungování, je možné pouze tehdy, jestliže pochopíme a důkladně probádáme fungování 
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 V VII. volebním období mi na dotazník odpověděly kluby KDU-ČSL, KSČM, ODS a Úsvit-NK, v VIII. volebním 
období pak kluby Pirátů a STAN a klub KSČM se odkázal na své odpovědi v předešlém vol. období. Klub TOP 
09 vždy přislíbil odpovědět, ale následně již nereagoval, klub ČSSD v VIII. vol. období přislíbil odpověď, ale 
nakonec se rovněž odmlčel, od klubu ANO se mi nepodařilo získat ani v jednom případě jakoukoli odpověď a 
klub SPD přislíbil odpovědět, ale poté již rovněž nereagoval.  
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poslaneckých klubů a jejich vztah k politickým stranám. O vnitřním fungování poslaneckých 

klubů totiž nevíme téměř nic a o jejich vztahu k politickým stranám pramálo. Poslanecké 

kluby, politické strany a rovněž i Kancelář Poslanecké sněmovny se jakékoli otevřenosti v 

tomto ohledu brání a fungování poslaneckých klubů tak odpovídá spíše fungování orgánů 

vrcholných manažerů, z kterých jsou veřejnosti sdělovány jen předem připravená tisková 

prohlášení, než fungování demokratických těles, určujících politické směřování naší země. 

Tento zásadní nedostatek transparentnosti, který korumpuje celé sněmovní prostředí, může 

být v současné době postupně odstraňován především ze strany akademické obce, a to 

vytrvalým a důsledným tlakem na zpřístupnění informací pro účely akademické činnosti a 

vědeckého bádání. Ani tato má práce však přes veškerou mou snahu a úsilí žel nedokázala 

odkrýt ty nejdůležitější aspekty probírané problematiky - vnitřní fungování poslaneckých 

klubů, jejich organisační strukturu a hospodaření - což zůstává předmětem pro mé další 

bádání. 
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Příloha č. 2 Usnesení o ustavení klubu Úsvit přímé demokracie218 

 

 

                                                 
218

 Dokument poskytnut KPS na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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Příloha č. 4 Správní žaloba na KPS k Městskému soudu v Praze219 

 

ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ  
 

Městský soud v Praze 
Spálená 2, 120 00 Praha 

 
Žalobce:  Lukáš Lev Červinka 

 nar. 25. 7. 1991 

 Komenského 11, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Žalovaný:  Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 Sněmovní 4, 118 26 Praha 
  
 
Věc: Žaloba proti rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky (dále jen „KPS“) o odvolání proti rozhodnutí vedoucí Samostatného odd. styku 
s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o částečném 
odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na částečné poskytnutí informace povinným 
subjektem dle § 16a odst. 1 písm. c) zk. č. 106/1999 Sb. 
 
 
Přílohy: 

kopie žádosti o informace, 

kopie sdělení Samostatného odd. styku s veřejností KPS ze dne 15. 9. 2017, 

kopie doplňující žádosti o informace ze dne 15. 9. 2017, 

kopie rozhodnutí vedoucí Samostatného odd. styku s veřejností KPS o částečném 
odmítnutí,  

kopie odpovědi s poskytnutím informace v rozsahu, ve kterém nedošlo k částečnému 
odmítnutí, 

kopie odvolání žadatele,  

kopie rozhodnutí vedoucího KPS o zamítnutí odvolání žadatele 

žádost o osvobození od soudního poplatku 

 
I. Dosavadní průběh řízení 

 Dne 1. 9. 2017 jsem podal e-mailem žádost o následující informace: 

1. zápisy o ustavení poslaneckých klubů dle §77/7 zk. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, které jsou zasílány jednotlivými poslaneckými kluby sekretariátu 
předsedy Sněmovny, spolu s oznámením o názvu klubu, jméně a příjmení předsedy a 

                                                 
219

 Žaloba zde bez příloh. 
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místopředsedů klubu (atd.), které je poskytováno dle stejného ustanovení Jednacího řádu 
Sněmovny; 

2. veškeré peněžní deníky, které poslanecké kluby předávají Kanceláři Sněmovny dle bodu 
IV.6 Pravidel hospodaření poslaneckých klubů, poskytnuté poslaneckými kluby v tomto 
volebním období. 

Povinný subjekt vyřídil žádost co do bodu I.1. sdělením zaslaným dne 15. 9. 2017 
poskytnutím zápisů z ustavení jednotlivých klubů a krátkým sdělením o kontrole 
hospodaření poslaneckých klubů, zcela však přitom opomíjíc bod 2. mé žádosti vztahující 
se k peněžním deníkům. Téhož dne došlo z mé strany k žádosti o doplňující informace o 
kontrole hospodaření poslaneckých klubů a opětovné žádosti o poskytnutí peněžních 
deníků. 

Dne 22. 9. 2017 mi povinný subjekt poskytl odpověď týkající se procesu kontroly 
hospodaření poslaneckých klubů, která reagovala na mou žádost o doplňující informace, a 
ve zbytku mé žádosti z 1. 9. 2017 vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č. j. 
PS2017/9683, ve kterém žadateli sdělil, že žádost o poskytnutí informace ve věci 
hospodaření poslaneckých klubů se podle §15 odst. 1 zk. č. 106/1999 Sb. částečně odmítá 
a to v části týkající se poskytnutí peněžních deníků poslaneckých klubů. 

 Dne 6. 10. 2017 proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání k povinnému 
subjektu, adresovanou vedoucímu KPS. 

 Dne 26. 10. 2017 vydal nadřízený správní orgán v zákonné lhůtě rozhodnutí o 
zamítnutí odvolání, č. j. VKPS11209/2017, a napadené rozhodnutí potvrdil. Ve svém 
rozhodnutí argumentoval, že žadateli byl poskytnut podrobný popis prováděných kontrol a 
auditů. Zdůraznil, že čerpání celkových výdajů je možno dohledat ve Státním závěrečném 
účtu v kapitole 302. A v neposlední řadě zopakoval argument Samostatného odd. styku 
s veřejností KPS, že peněžní deníky jsou pouze pomocnou evidencí, která slouží jako 
podklad k vedení účetnictví. A kromě toho obsahují mj. i označení příjemce platby, který je 
tímto jednoznačně identifikovatelný, přičemž k poskytnutí osobních údajů třetích osob je 
nezbytný jejich souhlas, kterýžto KPS nemá k disposici. Rozhodnutí bylo žalobci doručeno 
dne 30. 10. 2017. 

II. Žalobní důvody 
 
 Žalobce tímto napadá všechny výroky rozhodnutí vedoucího KPS o odvolání proti 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace č.j. 9683/2017 ze dne 22. 9. 2017. 

 Argumentace žalovaného je v celku i jednotlivostech zcela nesprávná a je v rozporu 
s dikcí zákonné úpravy, dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu 
a principy účinné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky veřejností. 

 Žalobce opakovaně označuje peněžní deníky za pouhý podklad k vedení účetnictví, 
což je dle jeho názoru vylučuje z okruhu informací, které dle zk. č. 106/1999 Sb. je povinen 
poskytovat, nicméně toto své tvrzení neopírá o žádnou zákonnou úpravu ani judikaturu. 
Sám přitom připouští, že peněžní deníky zachycují nakládání s veřejnými prostředky a tedy 
zcela evidentně tak spadá do působnosti zk. č. 106/1999 Sb. 
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 Žalobce dále opírá svou argumentaci o skutečnost, že je možno dohledat čerpání 
celkových výdajů ze Státního závěrečného účtu, opomíjí však fakt, že z těchto zdrojů lze 
zjistit pouze kolik bylo prostřednictvím poslaneckých klubů čerpáno veřejných prostředků, 
nikoli však, na co tyto prostředky byly využity. To je přitom samotné meritum kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky ze strany veřejnosti a zákona o svobodném přístupu 
k informacím, jak upozorňuje NSS v rozsudku ze dne 9. 12. 2004 č.j. 7 A 118/2002 
„Smyslem tohoto ustanovení (tj. §9 odst. 2 zk. č. 106/1999 Sb.)  je umožnit veřejnou 
kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky.“, který se sice vztahuje k omezení 
poskytování informací z důvodu obchodního tajemství, nicméně principielně pokrývá 
poskytování informací jako takových. NSS dále ve výše uvedeném rozsudku ve své 
argumentaci pokračuje, kdy říká, že „jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o 
způsobu hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci 
o předmětu plnění, za něž se cena poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení 
hospodárnosti využití veřejných prostředků.“ V tomto ohledu si lze jen těžko představit, jak 
by mohlo být poskytnutí informací pouze o celkové výši čerpání ve světle tohoto názoru 
NSS dostačující.  

 Posledním argumentem, o který žalobce opírá své rozhodnutí, je skutečnost, že 
poskytnutím peněžních deníků by došlo k poskytnutí osobních údajů o příjemcích veřejných 
prostředků, čemuž by potřeboval jejich souhlas, kterážto však nemá. NSS se však i v tomto 
ohledu již několikrát vyjádřil naprosto jasně a stejně jasně je koncipován i samotný zákon o 
svobodném přístupu k informacím, když praví v §8b odst. 1 „Povinný subjekt poskytne 
základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“ Výjimkou z této povinnosti 
je pak poskytování veřejných prostředků dle zákonů v oblasti sociální, poskytování 
zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního 
spoření a státní pomoci při obnově území, což rozhodně není případ poslaneckých klubů. 
NSS naopak v této souvislosti v rozsudku č.j. 5 AS 64/2008 ze dne 1. 6. 2010 zdůrazňuje, že 
„výluka z informační povinnosti je v druhém případě upravena autonomně, a to v § 8b odst. 
2 informačního zákona, byť toto ustanovení sleduje obdobný cíl jako obecné ustanovení § 
10 tohoto zákona. Rozdílná míra ochrany zakotvená v obou ustanoveních a v tomto směru 
poněkud slabší postavení příjemce veřejných prostředků je dáno především zájmem na 
transparentnosti poskytování veřejných prostředků a nutností jeho účinné veřejné kontroly. 
Zákonodárce tak při střetu ústavního práva na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny a 
ústavního práva na ochranu soukromí podle čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny zohlednil specifické 
postavení příjemců veřejných prostředků a sdělení některých jejich osobních údajů v 
souvislosti s tímto připustil.“ Je přitom nasnadě, že skutečným příjemcem veřejných 
prostředků nejsou sami poslanecké kluby, sdružení bez právní subjektivity, které jsou 
povinny nevyčerpané veřejné prostředky vrátit Poslanecké sněmovně, ale právě finální 
příjemci, kteří klubům za tyto prostředky poskytují protiplnění, zvláště vezmeme-li v potaz 
jak příjemce veřejných prostředků charakterisuje NSS v rozsudku ze dne 27. 5. 2011 č.j. 5 
AS 57/2010: „ „příjemcem veřejných prostředků“ je podle § 8b odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím jakákoli osoba, které je vyplacena byť i jen minimální částka z 
veřejných rozpočtů.“ 

V souvislosti s neposkytnutím informací o příjemcích veřejných prostředků z důvodu 
ochrany osobních údajů nelze nezmínit nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2017 sp. zn. IV. 
ÚS 1378/16. Ústavní soud ve věci poskytování informací o platech státních zaměstnanců 
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stanovil, že při poskytování výše uvedených informací musí být kumulativně splněny 
následující podmínky: 

„a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; 
b) informace samotná se týká veřejného zájmu; 
c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. "společenského 
hlídacího psa"; 
d) informace existuje a je dostupná. 
Nejsou-li všechny tyto podmínky splněny, potom odmítnutí poskytnout žadateli informaci o 
platu a odměnách zaměstnance není porušením povinnosti státních orgánů a orgánů 
územní samosprávy poskytovat přiměřeným způsobem informace o své činnosti, 
vyplývající z článku 17 odst. 5 Listiny.“ 

Informace požadované žalobcem splňují všechny čtyři body vytyčené Ústavním soudem: 

a) Informace jsou požadovány v rámci vypracovávání diplomové práce, která má 
zpracovat doposud opomíjenou oblast úlohy a postavení poslaneckých klubů 
v ústavním systému ČR z hlediska ústavněprávního; 

b) Poslanecké kluby hrají v parlamentním systému naprosto zásadní úlohu a potřeba 
kontroly jejich hospodaření s veřejnými prostředky je tak nejen zcela legitimní, ale 
naprosto zásadní pro zdravé a transparentní demokratické prostředí; 

c) Akademická obec, a její činnost, včetně svobodného vědeckého bádání, patří mezi 
pilíře demokratické společnosti a její působení, spolu s občanskou společností a 
novináři, přispívá k zachovávání a rozvoji demokratických hodnot a vyvolávání 
celospolečenské diskuse. Akademická obec tak bezesporu, jak nám ukázaly i roky 
1939 a 1989, patří mezi „společenské hlídací psy“; 

d) Existence informace, tj. peněžních deníků, a její dostupnost je dána nejen 
usnesením Poslanecké sněmovny o Pravidlech hospodaření poslaneckých klubů, 
ale tato skutečnost není ani rozporována povinným subjektem. 

Nález Ústavního soudu se zabýval konkrétní situací poskytování informací o platech 
státních zaměstnanců, nikoli obecným poskytováním informací o příjemcích veřejných 
prostředků, nicméně splňuje-li žadatel všechny podmínky, které Ústavní soud shledal za 
nezbytné pro poskytování mnohem citlivějších osobních informací, nežli požaduje žalobce, 
pak jejich splnění je bezesporu jen dalším argumentem zdůrazňujícím povinnost povinného 
subjektu informace o hospodaření poslaneckých klubů, a spolu s tím o příjemcích veřejných 
prostředků, poskytnout. 

Opominout nelze ani skutečnost, že mluvíme-li o poslaneckých klubech a jejich hospodaření 
s veřejnými prostředky, je veřejný zájem na transparentnosti a účinné kontrole ze strany 
veřejnosti nabíledni. Jsou to totiž právě poslanecké kluby, které zajišťují disciplinovanost 
jednotlivých poslanců a podporu pro konkrétní zákony, a je celospolečenským zájmem 
každé demokratické společnosti, aby veřejnost mohla dohlížet, za co tyto kluby utrácejí 
veřejné prostředky, kdo je finálním příjemcem těchto prostředků a takovéto počínání klubů 
podrobit i režimu politické odpovědnost ve volbách. Ujištění Kanceláře Poslanecké 
sněmovny, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ani při pravidelné kontrole ani při auditu, 
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jsou zcela nedostačující, jednak proto, že podrobné výsledky takovýchto kontrol nejsou 
veřejné a jednak proto, že takováto kontrola, podle informací poskytnutých KPS, řeší pouze 
otázku legality, nikoli hospodárnosti. (Zcela stranou pak ponechávám skutečnost, že ve 
Státním závěrečném účtu pro rok 2015 v kapitole 302 – Poslanecká sněmovna, v sekci 
Kontrolní činnost se poslaneckým klubům věnuje pouze bod CH, podle kterého KPS 
kontrolovala pouze způsob výpočtu částky zasílané klubům a jejich včasné odeslání.) 
Otázka, zdali nedochází díky těmto veřejným prostředkům k provázání poslaneckých klubů 
s konkrétními podnikatelskými subjekty, zda-li poslanecké kluby neproplácí služby jim 
poskytované jejich politickými stranami a nepřímo tak nevyvádí veřejné prostředky do 
stranických kas atp. však již KPS nekontroluje a dle zákona ani kontrolovat nemůže, jelikož 
velká část odpovědnosti poslaneckých klubů leží právě v oblasti odpovědnosti politické. 

III. Žalobní návrh 
 
 Z výše uvedených důvodů se žalobce domnívá, že byl rozhodnutím žalovaného 
zkrácen na svém právu na informace (§ 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů), tak jak je garantované čl. 17 Listiny základních práv 
a svobod a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žalobce proto 
navrhuje, aby soud vydal následující: 

 

R O Z S U D E K  

1. Rozhodnutí vedoucího KPS ze dne 26. 10. 2017 o odvolání proti rozhodnutí 
vedoucí Samostatného odd. styku s veřejností KPS o částečném odmítnutí 
žádosti o informace se zrušuje. 

2. Rozhodnutí vedoucí Samostatného odd. styku s veřejností KPS ze dne 22. 9. 
2017 o částečném odmítnutí žádosti o informace se zrušuje. 

3. Povinnému subjektu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se nařizuje informace poskytnout. 

4. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku nahradit žalobci 
náklady řízení. 

 
IV. 

 
 Pro účely výpočtu náhrady nákladů řízení žalobce sděluje, že není plátcem DPH. 
Žalobci nejsou známy žádné osoby zúčastněné na řízení. Žalobce souhlasí s rozhodnutím 
ve věci bez nařízení jednání. 
 
V Praze dne 29. 12. 2017 
 

Lukáš L. Červinka 
žalobce 
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Abstrakt 

Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky 

Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České 

republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. 

V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní 

studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali 

mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi.  

Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a 

politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich 

působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým 

stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů 

samotných.  

Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a 

zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka 

povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, 

politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se 

bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí 

splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo otázkou, jaké jsou institucionální a 

personální vazby mezi klubem a stranou, jaké povahy jsou tyto vazby a jak ovlivňují prvně i 

druze zmíněného aktéra českého politického života. Opominout samozřejmě nebylo možno 

ani úlohu poslaneckých klubů v legislativním procesu, tj. jakou v něm hrají roli, co je jejich 

cílem a jaké nástroje k prosazení těchto cílů mají. 

Ústřední otázkou této práce však bylo vnitřní fungování a organisace jednotlivých 

poslaneckých klubů. Zde bylo třeba od samého počátku překonávat odpor jednotlivých 

klubů, které, až na výjimky, odmítaly o sobě sdělovat jakékoli informace. I tato skutečnost 

se tak nezbytně stala součástí mé práce, a to v závěrečné části věnované transparentnosti 

poslaneckých klubů. 
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Abstract 

Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic 

The ultimate goal of my work was to fill in the blank spaces on the map of the 

Constitutional system of the Czech Republic by thorough examination and detailed 

description of the role and the status of the parliamentary party groups (PPGs) in it. 

However, this thesis is not just a general introduction, but a complex study of the actors of 

such importance and influence that it keeps one wondering, why they had remained out of a 

scope of the mainstream scientific research in our country for so long.  

After the necessary theoretical introduction to the subject of the parliamentary party groups 

within the field of the legal and political sciences, I examined the existence of the PPGs 

within the Chamber of Deputies, their relationships, interdependence and interconnections 

with the political parties and finally their inner functioning in close detail. 

It was necessary to deal with a number of serious issues and answer several important 

questions during my research, most notably: the question of the nature of the parliamentary 

party groups, i.e. whether they are bodies of the Chamber of Deputies, bodies of the 

political parties or whether they even possess their own legal personality. It was necessary 

to deal with the issue of the requirements the group of MPs has to meet to be able to 

establish a PPG or with the issue of determination of both an institutional and personal 

interconnections between the PPG and the political party, the nature of such 

interconnections and how they influence the behaviour of the PPG and the political party 

respectively. Obviously, the role of the PPGs in the legislative process also had to been 

taken into consideration as a subject of my study.  

The central question of my work was the inner functioning and organisation of the PPGs. It 

was necessary to overcome the resistance of the PPGs, with some exceptions, in their 

decision not to disclose any information. This situation heavily influenced the whole study 

and could not have been ignored. It was reflected in the final part of my work called 

Transparency of the PPGs. 
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