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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. 

 

  


