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Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky  

(Mgr. Lukáš Lev Červinka) 

 

Předložená práce byla na naší fakultě obhájena jako práce diplomová a uchazeč v souladu 

s čl. 8 odst. 1 Rigorózního řádu UK žádá o její uznání za práci rigorózní. Podle prohlášení 

uchazeče, k jehož zpochybnění jsem nenašel důvody, práce splňuje formální kritéria 

stanovená v Pravidlech pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK, zejména minimální 

rozsah 180 000 znaků. Hlavním úkolem oponenta je tedy posoudit, zda práce splňuje také 

obsahová kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 Rigorózního řádu, tj. zda práce „prokazuje 

schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné tvůrčí 

činnosti“.  

Obsahem práce je pojednání o problematice poslaneckých klubů v České republice (srov. 

str. 5), které dosud – jak se shodli vedoucí a oponent diplomové práce – nebylo v obdobné 

míře komplexnosti zpracováno. Jde o práci převážně původní, nikoliv kompilační; její přínos 

není jen v komplexnosti, ale i v tom, že obsahuje některé nové poznatky, které autor 

shromáždil vlastním výzkumem (zejm. pokud jde o postavení poslaneckých klubů vládních 

stran v různých koaličních vládách nebo o formální a personální vztah mezi jednotlivými kluby 

a jejich domovskou stranou). Je přitom nutné zmínit, že si autor v práci explicitně nevymezil 

výzkumné otázky, na které hodlá odpovědět, což je u takto orientované odborné práce 

poměrně významná chyba. Přes tento nedostatek ale mohu konstatovat, že jeho práce 

výzkumný charakter má, a přestože si neklade otázky, přináší některé odpovědi. Mám proto 

za to, že splňuje podmínky k uznání za práci rigorózní. 

Tento můj závěr současně neznamená, že bych k práci neměl výhrady. První z nich se týká 

vůbec vymezení tématu, resp. použité terminologie. Není totiž příliš zřetelné, jak autor 

definuje ústřední pojem své práce, tedy poslanecký klub. V úvodu se totiž věnuje definici klubu 

parlamentního, přičemž oproti definici autorů, na které navazuje, tento pojem zužuje jen na 

kluby s transparentním fungováním a vnitřně demokratické (str. 8). V dalších částech přechází 

k pojmu poslaneckého klubu, který definuje v podstatě jen odkazem na jednací řád Poslanecké 



sněmovny (str. 22), ale později se opět pružně vrací k parlamentním klubům (např. když 

poslanecké kluby na str. 50 člení podle typologie parlamentních klubů). Zdálo by se tedy, že za 

poslanecké kluby považuje parlamentní kluby existující v Poslanecké sněmovně PČR. Jenže i 

taková implicitní definice vzápětí narazí na to, že na řadě míst (např. na str. 49 a 111) kritizuje 

fungování poslaneckých klubů jako velmi netransparentní, což by logicky muselo znamenat, 

že vůbec nejde o poslanecké (parlamentní) kluby, protože neodpovídají jeho vlastní definici. 

Obdobný problém se týká i stranického složení: zatímco ve vlastní definici parlamentního 

klubu uvádí, že parlamentní klub sdružuje členy patřící k téže politické straně (str. 8), na str. 26 

vyčítá J. Filipovi, že nesprávně opomíjí možnost, že poslanecký klub může být složen z členů 

více různých stran. Taková terminologická nedůslednost v důsledku poněkud zatemňuje, o 

čem vlastně autor píše. Stranou ponechávám pochybnost, zda je autorův přístup, kdy z kvality 

fungování klubů činí jejich definiční znak, analyticky užitečný. 

Také moje další výhrada se týkají práce s pojmy. Na str. 10 autor uvádí Sartoriho definici 

parlamentního systému, na kterou pak navazuje tvrzením, že uvedená „definice jakéhokoliv 

parlamentního systému pak předpokládá existenci stranického systému s vysokou mírou 

stranické disciplíny a vnitřní koherence politických stran.“ To ovšem není pravda: Sartori sám 

(na téže stránce) rozlišuje různé druhy parlamentního systému, včetně těch, kde uvedená 

podmínka není splněna. Možná je to jen formulační nedokonalost a autor chtěl ve skutečnosti 

vyjádřit názor, že parlamentní systémy fungují efektivněji s disciplinovanými stranami (v čemž 

má pravdu), rozhodně však nelze říci, že jde o jejich definiční předpoklad. 

Jistý nedostatek vidím i v tom, jak autor pracuje s právní úpravou vzniku poslaneckých 

klubů, kde se velmi důsledně drží jazykového výkladu, aniž by zohlednil jiné interpretační 

metody a související právní úpravu v jiných právních předpisech. Zvláště jde-li o práci v oboru 

ústavního práva, neměla by ignorovat ustálenou judikaturu Ústavního soudu, podle níž 

„Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze 

východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších 

postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace 

abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl 

a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ (Pl.ÚS 33/97). Autor tak kritizuje 

právní úpravu sdružování v poslaneckých klubech, a dokonce dochází k závěru o její 

protiústavnosti (str. 34), aniž by se nejprve pokusil o její ústavně konformní výklad, k němuž 



by měl směřovat primárně už s ohledem na čl. 22 Listiny základních práv a svobod. Nemohu 

se v tomto ohledu ztotožnit už s jeho východiskem, ze kterého následně konstruuje další 

závěry, že kandidát na listině podané koalicí kandiduje výhradně za danou koalici, nikoliv též 

za politickou stranu (str. 32 a 33). Toto tvrzení je podle mého názoru v rozporu s § 61 odst. 1 

písm. e) volebního zákona, který vyžaduje, aby na kandidátní listině, kterou podává koalice, 

byl uveden i „název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo“, stejně 

jako s § 20 odst. 4 zákona o politických stranách („Nárok na příspěvek na mandát vzniká, 

jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec (…) na kandidátní listině strany a hnutí nebo byl 

zvolen za stranu a hnutí na kandidátní listině koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny“). 

Kandidát tak ve skutečnosti kandiduje jak za koalici, tak za politickou stranu, a ta za něj také 

dostává finanční příspěvky. Pokud tedy po volbách v Poslanecké sněmovně vzniknou 

samostatné kluby jednotlivých stran, které tvořily volební koalici, nevidím v tom na rozdíl od 

autora nic „nanejvýš nešťastného a v rozporu s principy voleb do Poslanecké sněmovny“ 

(pozn. pod čarou č. 63). 

Poslední výhrada je formální: práce pracuje s relativně malým okruhem zdrojů a v textu 

na ně odkazuje spíše střídmě. Tam, kde jde o odraz její původnosti, to pochopitelně nevadí. 

Místy však odkaz na zdroj absentuje i v pasážích, kde autor uvádí řadu faktických tvrzení, které 

zjevně nemají charakter notoriety, na jejichž základě navíc dochází ke kategorickým 

hodnotícím závěrům: nejsilněji je to patrné v části věnované hospodaření poslaneckých klubů 

na str. 47 a 48.  

Uvedené výhrady nicméně adresuji především autorovi práce, a to jednak pro případ, že 

by s ním nějaké další (publikační) záměry, jednak pro případ, že by měl ambice k další vědecké 

práci. Nemění však můj shora uvedený závěr, že práce podle mého názoru splňuje podmínky 

nutné k tomu, aby ji komise uznala za práci rigorózní. 

 

V Praze dne 11. listopadu 2018 

 

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 

 


