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Anotace 

Diplomová práce se věnuje problematice postavení horní komory českého 

Parlamentu. Cílem této práce je analyzovat základní ústavně-právní 

ukotvení českého Senátu a v kontextu debat ve druhé polovině roku 1992, 

rovněž analyzovat základní argumenty, které hovořily ve prospěch 

dvoukomorového uspořádání českého Parlamentu. S poukazem na 

historickou rovinu, je rovněž nezbytné se ohlédnout na případnou 

historickou zkušenost českých zemí s dvoukomorovým parlamentem, 

přičemž počátečním a základním historickým mezníkem budiž struktura 

prvorepublikového Parlamentu Československa. Český Senát je v této práci 

analyzován především v otázce jeho reprezentace, tj. zda jeho původní 

smysl odlišně koncipované komory naplnil záměr ústavodárce z roku 1992, 

v otázce tzv. ústavní pojistky, kde by měl Senát plnit roli střízlivého a 

kontrolního mechanismu ve vztahu k ústavnímu pořádku České republiky a 

v poslední řadě je jeho role hodnocená ve vztahu k exekutivě, respektive 

směrem k jeho případným kontrolním nástrojům, jimiž by mohl lépe 

kontrolovat vládní politiku či úřad Prezidenta republiky. První kapitola je 

úvod, který představuje nejdůležitější zdroje použité v této práci, 

metodologii a výzkumné otázky s představením tohoto tématu. Druhá 

kapitola pojednává o teoretickém zarámování bikameralismů. Třetí kapitola 

hlouběji analyzuje historickou zkušenost s dvoukomorovým parlamentem 

na území Českých zemí.  Čtvrtá kapitola, konečně, podrobuje výzkumu třiu 

hlavní oblasti, zatímco pátá kapitola shrnuje dosavadní poznání a formuluje 

doporučující témata pro další výzkum, protože na ně v této práci nebyl další 

prostor. 

Annotation 

This thesis is dealing with the constitutional position of the upper house of 

the czech Parliament (Senate). The main aim of this thesis is to analyse 

basic constitutional framework in which the czech Senate exists and, in 

context of the political debates in the middle of the 1992 when was czech 

constitution arising, to scrutinise main arguments in order to restore 

(continue) the bicameral structure of the Parliament. However, the historical 
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experience of the Czech state with the second chamber parliament is 

necessary to mention in this thesis, because some of the arguments from the 

debates they addresed historical continuity as well. This thesis is focusing 

on the problematic of the Senate in three main dimensions, combining 

quantitative and qualitative approach: who is represented in the Senate - 

which specific interests we can find to be represented there, in what matter 

does the Senate play role of the constitutional safeguard. Thirds dimension 

is focused on the senates role in legislative-executive relations: how the 

Senate scrutinise the government policy or which interactions is using the 

Senate in relation to the President of republic?  

First chapter represents an introduction, where are the most important 

sources, metodology, questions entitled and this problematic is basically 

explained. Second chapter is aiming on the theoretical concept of the 

bicameral parliaments. Third chapter is profoundly analysing the historical 

experience of the Czech state with the second chambre parliament. Fourth 

chapter is, finally, analysing the representational, constitutional and 

legislative-controlling functions of the Senate toward the executive. Fifth 

chapter is summarizing the findings and there are formulated some 

„recommendational“ declarations, which should be used in the next 

findings, because this thesis does not any place to work with them any more. 

Klíčová slova 

Senát, Parlament, horní komory, ústava, Česká republika, reprezentace, 

stabilizace, ústavní pojistka. 

Keywords 

Senate, Parliament, upper chamber, Constitution, Czech republic, 

representation, stabilisation, constitutional safeguard. 

Název práce/ Title 

The role of the Czech Senate after twenty years of its existence. 
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Teze práce: 

Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků): 

Zvolené téma mi přijde zajímavé ze tří základních momentů, které se odrazily v mé 

motivaci si téma vybrat. Za prvé, horní komora českého Parlamentu je de facto od 

svého založení přijímána většinou společnosti jako zbytečná instituce. Tento fakt 

souvisí s otázkou samotné legitimity dané horní komory. Třebaže se ústavní 

právníci a tradiční politici shodují, že spíše převažují pozitiva existence Senátu, 

většina české společnosti jej nepřijímá příliš pozitivně. Budiž základním 

ukazatelem pravidelně nízká volební účast, která systematicky od roku 1996 

devalvuje výslednou hodnotu této instituce. Za druhé, i přes výše uvedené 

problematické postavení horní komory českého Parlamentu, český Senát oslavil 

v roce 2016 dvacetileté výročí, literárněji řečeno oslavil svojí plnoletost. Je proto 

ideální časový moment na bilancování dosavadní práce a činnosti tolik rozporuplně 

vnímané instituce, jakou je horní komora českého Parlamentu. Posledním, třetím, 

momentem je v návaznosti na předchozí poznámku, aktuálnost tématu, který je 

vhodný pro politologický výzkum. Opomeneme-li práce některých ústavních 

právníků a jiných výzkumníků, kteří se věnují problematice dvoukomorových 

parlamentů, případně jejich relevantností v politických systémech nově se rodících 

demokracií, není téma zhodnocení postavení a tedy i role Senátu v českém 

prostředí zkoumáno.  

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků): 

V návaznosti na zdůvodnění výběru tématu mé práce, bych chtěl nejprve zhodnotit 

základní debaty při přijímání Ústavy České republiky a tedy vzniku samostatného 

Parlamentu České republiky s odkazem na argumenty a hlavní proponenty 

vytvoření dvoukomorového parlamentního systému. Tehdejší česká politická 

reprezentace vnímala ustanovení horní komory velmi rozporuplně a na jeho roli, 

respektive jeho pozici v politickém systému se jednotlivé politické strany (včetně 

tehdejšího Prezidenta republiky) nebyly schopny se absolutně shodnout. Cílem této 

diplomové práce by mělo být zjištění, zda Senát skutečně naplňuje ústavou svěřené 

funkce. K základním vlastnostem Senátu patří funkce „ústavní pojistky“, která má 

v obecné rovině dbát na stabilitu politického systému, tj. jak legislativy, exekutivy, 

tak i soudní moci pomocí vzájemné provázanosti principem brzd a protivah. Proto 

si tato diplomová práce klade za hlavní cíl prozkoumat skutečné fungování Senátu 

jako ústavní pojistky a podrobit jeho dvacetileté fungování politologickému 

výzkumu. 

Metodologie práce (max 1500 znaků): 

V práci bude použit empiricko-analytický přístup, třebaže by si téma zasloužilo i 

normativní zpracování. Metodologii této práce si dovolím rozdělit na dvě části. 

V první části, bude zahrnut empirický fond, který se týká dvacetileté existence 

horní komory českého Parlamentu. Tato část se bude skládat zejména z vývoje 

volební účasti, interpretace jednotlivých doplňovacích (řádných) voleb ve 

dvouletých cyklech, míry legislativní aktivity, úspěšnost při prosazování vlastních 

návrhů zákonů, historického ohlédnutí nad nepřímou volbou hlavy českého státu a 

vzájemnými interakcemi mezi oběma institucemi. Ve druhé části, bude v práci 



[7] 

 

zahrnuta diskuse nad přijímáním české ústavy z počátku devadesátých let. Pro 

interpretaci cílů této práce je nezbytné debatovat základní argumenty, které stály na 

počátku formování základního právního dokumentu České republiky. Jak již bylo 

zmíněno v prvním odstavci, samotná výsledná podoba dvoukomorového 

Parlamentu české republiky nebyla mezi politickými stranami podobná, takže se na 

začátku ani přesně nevědělo, co má být výsledkem, respektive, jak by měl ideálně 

Senát vypadat. Součástí sběru dat bude i zapracování strukturovaných rozhovorů 

s některými vybranými osobami ze senátního prostředí. 

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků): 

Dvoukomorové parlamenty v demokratických zemích jsou až na některé výjimky 

podrobovány neustálým a košatým diskuzím o smyslu existence druhé komory. 

Jejich role je velice často hodnocená ve vztahu k dolním komorám a je proto 

důležité brát na zřetel celkový charakter politického systému. Podle formy vlády, 

respektive institucionálního nastavení rozdělení státní moci, a formy vnitrostátního 

uspořádání lze schematizovat ústavní pozice horních komor v těch kterých 

systémech. Parlamentní systémy převážně pracují se slabšími horními komorami, 

zatímco prezidentské režimy mají tendenci ustanovovat rovné postavení obou 

komor. To platí i v oblasti vnitrostátního uspořádání, kdy unitární státy ustanovují 

horní komory v menšině případů oproti státům složeným, federálním. Navzdory 

tomu, že se problematice státoprávního uspořádání, nastavení vztahů mezi mocí 

zákonodárnou a výkonnou, legislativní činnosti dvoukomorových parlamentů 

věnovalo nemalé množství výzkumů, stále je evidentní potřeba se více zabývat 

problematikou reprezentace, legitimity a kvality výstupů těch konkrétních institucí. 

Horní komory jsou však dlouhodobě na okraji jakéhokoliv zájmu a jejich smysl a 

funkce hodnotí malá část politologů či ústavních právníků, třebaže jsou v řadě 

politických systémů nezpochybnitelným prvkem politické stability, kvalitní 

legislativy a reprezentace odlišných zájmů. Český Senát už na první pohled tvoří 

nestandardní a unikátní případ, kterému je za hodno se stále věnovat. 

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):  

Tato práce se bude členit na tři základní části. První část, tvořená úvodem, bude 

blíže představovat kontext situace, rešerši současné literatury, stav dosavadního 

výzkumu v českém prostředí týkající se Senátu a teoretická východiska této práce. 

Teoretický rámec bude především vycházet z teorie bikameralismů a vysvětlí v této 

části relevantnost použitého teoretického konceptu pro účely této práce. Druhá část 

se bude věnovat vývoji samotného českého prostředí, respektive uvede téma 

českého Senátu analýzou a základními momenty z debat při vzniku Ústavy České 

republiky. V kontextu vnímání Senátu je nezbytné tyto argumenty poznamenat, 

abychom mohli lépe porozumět zkoumané problematice. Třetí část se zaměří na 

samotný Senát v průběhu oněch dvaceti let, bude zkoumat jeho legislativní činnost, 

výsledky voleb, fungování senátní většiny jako opozice vůči vládě, anebo 

dosavadní ústavní reformy týkající se jeho bezprostřední činnosti. 

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů): 

Baldwin, Nicholas a Shell, Donald eds. Second Chambers. London, 2001. 



[8] 

 

ČESKO. Zákon č. 107 ze dne 11. května 1999 o jednacím řádu Senátu. In. Sbírka 

zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2583–2614.  

Holländer, Pavel. 2012. Základy všeobecné státovědy. 3. vydání, Plzeň: Aleš 

Čeněk, s.r.o. 

Kysela, Jan eds. Senát v České republice – proč a jaký? Praha, 1999. 

Kysela, Jan eds. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 

Praha: Leges, 2016. 

Kysela, Jan. 2004. Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání 

dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia 

Lijphart, Arend. 1984. Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus 

Government in Twenty-One Countries. New Heaven: Yale University Press. 

Pavlíček, Václav et al. 1998. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde Praha 

SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů 

a výsledků. 2. vyd. Přeložil Jana OGROCKÁ. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2011. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-

048-3. 

Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky. Vydání: dvanácté. Praha: Armex Publishing, 2017. Edice kapesních 

zákonů. ISBN 978-80-87451-46-5. 

Wintr, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2015. ISBN: 978-80-7380-564-7 



[9] 

 

 

Na tomto místě bych velice rád poděkoval osobám, které mi při tvorbě této 

diplomové práce výrazně pomáhali a bez jejichž cenných komentářů a 

připomínek by v této podobě nevznikla. V prvé řadě bych chtěl poděkovat 

svému vedoucímu panu docentu Michelu Perottinovi za kritické 

připomínky, vstřícný přístup a všestrannou spolupráci. Rovněž bych chtěl 

poděkovat Organizačnímu odboru Kanceláře Senátu PČR, kde jsem strávil 

mnoho hodin na studentské stáži a mohl tak lépe proniknout do nitra 

zkoumané instituce. Zejména veliké díky patří Sylvě Kyselové, ředitelce 

senátní sekce Kanceláře Senátu PČR, tajemníkovi Stálé komise pro Ústavu 

a parlamentní procedury Janu Kyselovi, tajemnici Sekretariátu 

Organizačního odboru Martině Morawské a dalším zaměstnancům, kteří mě 

zasvětili nejenom do problematiky fungování této instituce, ale i do 

každodenní činnosti. 

Rovněž veliké díky patří všem osloveným senátorkám a senátorům, kteří se 

dobrovolně zapojili do dotazníkového šetření, udělali si chvíli volného času 

a zodpověděli anketní otázky. Jmenovitě bych chtěl poděkovat senátorům 

Jaromíru Jermářovi, Jiřímu Oberfalzerovi a Jiřímu Šestákovi, kteří mi 

poskytli více svého času a svolili k rozhovoru na téma mé diplomové práce. 

Na závěr bych chtěl poděkovat mimo jiné i německé redakci časopisu 

„Zeitschrifft für Parlamentsfragen“, kteří mi laskavě poskytli důležitý 

článek pro teoretickou část této práce. Stejné díky patří i Knihovně Václava 

Havla za poskytnutí jeho nepublikovaného textu k české Ústavě z roku 

1992. 

Poděkování patří i všem, kteří mě ve psaní této práce podporovali. 



[10] 

 

Obsah práce 

Obsah práce 10 

1 Úvod 12 

1.1 Představení tématu 12 

1.2 Téma práce 16 

1.3 Metoda 17 

1.4 Zdrojový aparát 18 

1.5 Výzkumné otázky 20 

1. Senát jako reprezentant specifických zájmů? 20 

2. Senát jako politický aktér a korektiv legislativního procesu („filtr“ 

zákonů, zefektivňování legislativy a právního řádu)? 21 

3. Jak plní Senát roli tzv. ústavní pojistky a jakým způsobem se podílí na 

vyváženosti moci v politickém systému České republiky? 22 

2 Teoretický rámec – Dvoukomorové systémy 23 

2.1 Vymezení pojmů 26 

2.1.1 Parlamentarismus 26 

2.1.2 Horní komory, druhé komory 28 

2.2 Funkce parlamentů 29 

2.3 Funkce horních komor 29 

2.3.1 Historický bikameralismus 30 

2.3.2 Nový bikameralismus 31 

2.4 Analýza odborné literatury 38 

2.4.1 Zahraniční literatura 38 

2.4.2 Česká literatura 40 

2.5 Klasifikace horních komor 42 

2.5.1 Teritorialita a federální stát 42 

2.5.2 Teritorialita a unitární stát 43 

2.5.3 Reprezentace jiných „stavů“ 44 

2.5.4 Způsoby ustavování horních komor 45 

2.5.5 Kompetenční profil horních komor ve vztahu k dolním komorám 48 

2.5.6 Kompetenční profil horních komor ve vztahu k exekutivě 51 

2.6 Řešení vzájemných sporů mezi oběma komorami 53 

2.6.1 Princip „člunku“ či kyvadla 54 

2.6.2 Společný dohadovací výbor 55 

2.6.3 Společná schůze obou komor 55 

2.6.4 Rozhodnutí jedné z komor 56 



[11] 

 

2.6.5 Ostatní kategorie řešení konfliktů 56 

2.7 Shrnutí 57 

3 Druhé komory v historii českého parlamentarismu 59 

3.1 Československá republika (1918–1938) 59 

3.2 Československá socialistická republika (1968–1989) 62 

3.3 Zánik federace a debaty při vzniku českého Senátu 63 

4 Dvacet let Senátu PČR – analytická část 70 

4.1 Senát a jeho struktura 72 

4.2 Volby a volební systém 74 

4.2.1 Ustavování Senátu 74 

4.2.2 Volební systém 75 

4.2.3 První a druhé kolo voleb 76 

4.2.4 Volební (ne)účast 78 

4.3 Koho reprezentuje Senát? 80 

4.3.1 Senát a veřejnost 84 

4.3.2 Senátor a volební obvod 85 

4.3.3 Důvěra v Senát 88 

4.4 Jak plní Senát svoji legislativně korektivní funkci v zákonodárném 

procesu? 89 

4.4.1 Běžné zákonodárství 91 

4.4.2 Ústavní zákonodárství 94 

4.4.3 Role Senátu coby ústavní pojistky (obsazování Ústavního soudu, 

přínosy a selhání) 94 

4.4.4 Souhlasné a nesouhlasné většiny s Poslaneckou sněmovnou 101 

4.5 Aktivita Senátu při kontrole exekutivy 103 

4.5.1 Vláda 104 

4.5.2 Prezident republiky 105 

4.5.3 Zahraniční politika a role Senátu v ní 108 

5 Závěrečné shrnutí a doprovodné otázky k dalšímu výzkumu 110 

6 Summary 118 

7 Zdroje 119 

7.1 Primární literatura 119 

7.2 Sekundární literatura 120 

8 Přílohy 130 



[12] 

 

1 Úvod 

1.1 Představení tématu 

Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky, jenž symbolicky 

oslavil v roce 2016, dává možnost blíže se zamyslet nad smyslem a 

existencí této parlamentní instituce. Pro politologii v českém prostředí se 

jedná o zajímavé téma, které má, pochopitelně, svůj přesah i do jiných 

společenskovědních oborů jako například do ústavního práva a státovědy. 

Díky neustálým diskusím o funkčnosti a racionálním smyslu této instituce 

v českém ústavním systému, je Senát velmi zajímavý objekt pro 

politologickou analýzu. Politologicky vzato je český Senát klasicky 

koncipován jako vyvažující, kontrolní instituce, která má svoje místo 

v mechanismu pojistek proti zneužití veřejné moci.
1
 S ohledem na 

komunistickou minulost České republiky v rámci Československa, byl apel 

na vyváženost mocí podle západního modelu (brzdy a protiváhy) o to 

silnější mezi odbornou veřejností (Kysela, 2006, s. 128; Just, 2012, s. 161). 

Na politické scéně však vyvolávala otázka dvoukomorového Parlamentu 

spíše rozpaky než všeobecně sdílené úsilí za lepší dělbu moci (Just, 2012, s. 

160; Pithart, 2016, s. 21).
2
 

Druhé komory mají svojí specifickou úlohu v každém ústavním 

systému, kde má sloužit buď jako legislativně technický korektiv nebo 

dokonce politická protiváha lidové dolní sněmovny (Kysela 2006, s. 128; 

Norton, 2007, s. 7; Russell, 2001, s. 443; Schorm, 1999, s. 338). Velmi silné 

druhé komory ve smyslu silné politické protiváhy dolních sněmoven mají 

svůj původ v prezidentském systému, který se snaží o striktní ohraničení a 

vzájemnou kontrolu mocí (Lijphart, 1984, s. 101–104).
3
 Naopak, 

                                                             
1 Nicméně, značně skeptický názor publikuje Jana Reschová, která si spíše všímá toho, že Senát se 
stal záminkou pro úspěšnou transformaci Československa na dvě národní republiky za souhlasu 
poslanců ve Sněmovně národů. Dále poznamenává, že Senátu PČR přísluší rozhodující pravomoci jen 
za mimořádných okolností, ale v „konsolidovaném“ období má spíše marginální význam (Reschová, 
1997, s. 38).  
2 Odlišení vzájemných rolí horních a dolních komor v bikamerálních systémech je proto označována 
za dělbu moci, která v podmínkách politických systémů s důslednějším oddělením jednotlivých mocí , 
které brání, aby se státní moc neocitla nekontrolovatelně v jedněch rukou, nese označení princip brzd 
a protivah (Wintr, 2018, s. 10). Ve zkratce lze říci, že princip brzd a protivah znamená, že se všechny 
tři složky moci navzájem kontrolují (Šimíček, 2005, s. 13). 
3 Lijphart v citované publikaci používá příměr Austrálie a Západního Německa, kde existují velmi 
silné horní komory, které se nejednou snažily vyjádřit vládě nedůvěru. Lijphart na závěr dodává, že 
vláda nemůe být odpovědná dvěma komorám, které jsou voleny jiným způsobem a v jiný čas, ale 
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v systémech parlamentní demokracie lze spatřit jiný „design“ horních 

komor, které v drtivé většině případů nemívají tak silné kompetence jako 

v systémech prezidentských. Výjimka, nicméně, potvrzuje pravidlo, a sice 

že jsou horní komory i v parlamentních systémech chápány jako významný 

a mnohdy i jako nenahraditelný prvek komplexního ústavního vyvažovacího 

systému. Za zmínku stojí uvést případ II. italské republiky, kde je vláda 

odpovědná Parlamentu a disponuje stejnými pravomocemi jako dolní 

komora (Russell, 2012, s. 123; Sartori, 2001, s. 187).
4
  

Česká republika je parlamentní demokracií (Brunclík a Kubát, 2017; 

Wintr, 2008, s. 25; Wintr, 2013, s. 57) či také originální model parlamentní 

republiky (Klíma, 2011, s. 214), která se pro dvoukomorový Parlament 

rozhodla ze dvou základních důvodů.
5
 Za prvé, existuje tu historická 

zkušenost s dvoukomorovou legislativou už z dob první Československé 

republiky, byť s jiným institucionálním nastavením, ale i výrazně odlišnou 

společenskou realitou (Georgiev, 2013, s. 59–61; Schorm, 1999, s. 340). 

V další historické etapě, leč bez demokratického zřízení, přijala 

Československá socialistická republika zákon o federalizaci, kterým sice 

formálně, ale přesto, změnila vnitrostátní uspořádání a s tím byla změněná i 

koncepce parlamentu. Reálné fungování symetrického bikameralismu bylo 

vyzkoušeno teprve po ukončení vedoucí úlohy komunistické strany a 

nástupem nové porevoluční politické reprezentace (Bureš, 2012, s. 145). 

V praxi se ukázalo, že společný stát byl neživotaschopný i proto, že dvě 

rovnomocné komory jen blokovaly přijetí důležité federální legislativy a 

docházelo tak velice často na úplné zablokování legislativního procesu. 

Jelikož samotné Federální shromáždění fungovalo velmi těžkopádně díky 

zákazu majorizace (Bureš, 2012, s. 145; Schorm, 1999, s. 340)
6
, bylo 

                                                                                                                                                           
vládní koalice, která je nadměrná nebo i velká má potenciál zajistit si bezproblémové fungování i ve 
druhé komoře (Lijphart, 1984, s. 104). 
4 Fakt sám, že je vláda odpovědná oběma sněmovnám a nikoliv jedné, vede dost často k silným 
politickým tenzím a vnitrokoaličním roztržkám (Hloušek et al., 2011, s. 139; Lijphart, 1984, s. 104). 
5 Vláda České republiky odvozuje svojí legitimitu od důvěry Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
přičemž charakter parlamentní demokracie ČR zůstává i po zavedení přímé volby hlavy státu (Wintr, 
2013, s. 57). 
6 V citovaném příspěvku se dále tvrdí, že ani tak za rozpad Československého státu nemohla 
institucionální struktura federace, jako spíše „snaha klíčových politických osobností na české i 
slovenské straně přísně střežit prostor vlastní (čerstvě dobyté) politické moci a z ní plynoucí neochota 
ke vzájemnému naslouchání, k oslabování vzájemných bariér a konfliktů a jejich neochota k uzavírání 
politických kompromisů“ (Bureš, 2012, s. 145). 
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nezbytné upustit od takto symetrického postavení obou komor 

v nástupnických státech.  

Druhým důvodem byla, bezesporu, rovněž historická zkušenost jak 

v pozitivním, tak i negativním slova smyslu. Z pozitivního hlediska se 

příklon k dvoukomorové úpravě zákonodárné moci řídil myšlenkou, že dvě 

komory lépe reprezentují lid a pomáhají k vyvážené politice (Lijphart, 1984, 

s. 90; Russell a Reidy, 1999, s. 4; Schorm, 1999, s. 340).
7
 Nicméně, jak 

poznamenávají mnozí autoři, horní komory to neměly nikdy jednoduché ve 

smyslu obhajoby jejich vlastní existence (Reschová, 1997, s. 20; Schorm, 

1999; s. 337; Schüttemayer a Sturm, 1992, s. 519).  

Košatost debat ve druhé polovině roku 1992 a množství rozdílných 

návrhů jak by měla horní komora Parlamentu „vypadat“ a jaké by měla mít 

místo nejenom v samotném Parlamentu, ale i v celém ústavním systému jen 

dokumentuje určitou bezradnost politické reprezentace jak smysluplně 

naplnit jeden ze základních článků české Ústavy.
8
 Dát této nově vznikající 

instituci smysl (práci), bylo velmi náročným úkolem, jak dokumentují 

široké debaty.
9
 De facto ani u hlavních politických stran nepanovala jasná a 

ucelená vize, jak by měl Senát ústavně-právně vypadat a co by mělo být 

jeho náplní (Sylla a Syllová, 2018). Existovaly však základní požadavky co 

by budoucí Senát neměl dělat a jak by se jeho činnost měla co nejméně 

mísit s agendou Poslanecké sněmovny (Pithart, 2016, s. 21). Právě tato 

názorová rozpolcenost dobové politické scény způsobila čtyřleté období, 

kdy nebyl Senát vůbec ustanoven a jeho pravomoci vykonávala Poslanecká 

sněmovna. Rovněž se ani politická scéna nebyla schopná dohodnout na 

                                                             
7 Naopak, z negativního hlediska, se ústavodárci v roce 1992 snažili poučit z předních nedostatků 
prvorepublikového Senátu a rovněž z příliš silné druhé komory československého Federálního 
shromáždění. 
8 K této situaci více dodává bývalý poradce federální vlády ČSFR Miroslav Sylla ve svých 
vzpomínkách (Sylla, 2016, s. 63–66). 
9 Pro ilustraci širokého spektra návrhů a alternativ k vládnímu ideovému nástinu Ústavy lze 
připomenout jednání Komise PČNR ze dne 31. 6. 1992, kdy jednotliví členové komise přednesli 
stanoviska svých poslaneckých klubů. Jejich připomínky a námitky se nejčastěji týkaly pozice 
Prezidenta, zda skutečně ustanovit dvoukomorový parlament a jakou roli by měla hrát druhá komora, 
Ústavního soudu nebo jednotlivých vztahů mezi třemi složkami moci (Sylla a Syllová, 2018, s. 51–
52). K další ilustraci může posloužit i následující jednání Komise PČNR ze dne 5. 8. 1992, na kterém 
zástupci poslaneckých klubů přednesli detailnější vizi svých představ státoprávního uspořádání (Sylla 
a Syllová, 2018, s. 54–56). 
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úplném naplnění čl. 106 Ústavy ČR (Pithart, 2016, s. 21),
10

 případně podle 

jiných slov se tehdejším politikům do jeho ustavení příliš nechtělo (Sobotka, 

2016, s. 15). 

Po dvacetiletém působení českého Senátu je neustále patrná určitá 

rozpolcenost jak české veřejnosti při vnímání jeho samotné existence, tak i 

odborné veřejnosti. Podle bývalého senátora a dlouholetého předsedy této 

parlamentní komory, Petra Pitharta, byl Senát „nechtěným dítětem“ od 

samotného počátku (Pithart, 2016, s. 21; Sobotka, 2016, s. 15).
11

 Smyslem 

této práce je poukázat na jeho dvacetiletý vývoj, který je zajímavý 

z několika úhlů pohledu. Za prvé, Senát PČR musel v několika případech 

prokázat, že má smysl a že dvoukomorový Parlament má své opodstatnění 

v řadě případů. S tím souvisí rovněž hledání klíčového tématu, hledání 

určité institucionální specializace, protože výklad tzv. „ústavní pojistky“ lze 

vyložit několika různými způsoby (Kokeš, 2016). Se vstupem ČR do 

Evropské unie se na půdě Senátu objevil významný prostor pro hlubší a 

efektivnější projednávání evropských nařízení a předpisů směřující 

k národním parlamentům (Pithart, 2016, s. 31; Reschová, 1997, s. 39).  

Za druhé, již zmiňovaná názorová nejednotnost politické scény 

v postoji k horní parlamentní komoře, tak i obavy velkých politických stran, 

zejména pak ODS a ČSSD, se rovněž zrcadlí ve dvacetileté historii 

Senátu.
12

 Třetím úhlem pohledu pak může být i samotné personální složení 

tohoto parlamentního tělesa, respektive v souvislosti s neustálými debatami 

o smyslu této instituce je důležité sledovat profesní profil jejích členů. 

V rámci tohoto časového zarámování lze lépe analyzovat profesní kvality 

jednotlivých senátorek a senátorů a vyvodit tak z této reality případné 

závěry. Posledním úhlem pohledu pak může být čistě „účetnická“ kritika 

dvoukomorového systému. Druhá komora stojí státní rozpočet podstatně 

                                                             
10 „Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát, který se ustaví 
způsobem, který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu 
Poslanecká sněmovna.“ (Ústava ČR, 1992, čl. 106). 
11 Velké politické strany se obávaly přílišného konkurenta na parlamentním poli a zrovna tak ono 
čtyřleté vakuum, kdy nebyl Senát ustanoven, vzbudilo v široké veřejnosti pocit o jeho nadbytečnosti. 
S tímto handicapem se tato parlamentní instituce potýká dodnes. 
12 Zajímavé pak je názorový posun zmiňovaných dvou politických stran v rétorice vůči Senátu, která 
byla vždy dána volebním (ne)úspěchem v senátních volbách. Dříve kritická sociální demokracie, se 
stala velmi významným hráčem při všech významných debatách o změně kompetencí Senátu ve 
snaze posílit jeho vážnost a roli. K tomuto tématu se dále vyjadřuje i Přemysl Sobotka, bývalý senátor 
za Občanskou demokratickou stranu a dlouholetý předseda Senátu (Sobotka, 2016, s. 15).  
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více než pouze jedna komora (Hloušek et al., 2011, s. 138). O možnosti, jak 

využít toto téma v předvolebním boji, lze uvést příklad rétoriky voleb do 

Poslanecké sněmovny v roce 2013 (nejzřetelněji se v tomto tématu 

profiloval radikální názor Tomia Okamury z hnutí Úsvit přímé demokracie, 

který volal po zrušení Senátu ještě před volbami nebo i vlažná kritika 

Andreje Babiše z hnutí ANO 2011 po neúspěšných senátních volbách 

2014).
13

 

1.2 Téma práce 

Téměř před každými senátními volbami, se objevují návrhy na změnu 

volebního systému nebo na prodloužení lhůty k projednání obyčejných 

návrhů zákona.
14

 Mírně schizofrenní situace české politické scény i její 

značná liknavost se pokusit o konstruktivní a komplexní ústavní reformu 

jenom prohlubují otázky nad smyslem českého Senátu, a sice je-li to 

komora minimálních funkcí nebo „odlišného pohledu“ plnící roli tzv. 

ústavní pojistky (Just, 2012, s. 161; Syllová, 2016, s. 49–62).
15

 

Ústředním motivem této práce je tedy analyzovat hlavní argumenty 

pro vznik Senátu v dynamické rovině, tzn. brát ohled nejen na argumentaci, 

ale i na to, jak se naplnily představy. Na druhou stranu, je potřeba pracovat i 

s protiargumenty a připomenout ty nejzávažnější, které zaznívaly, a měly 

případný vliv na finální koncepci českého Senátu.
16

 V souvislosti 

s globálními trendy, které signalizují obecný pokles důvěry občanů 

v demokratické instituce, lze se jenom domnívat, zda není Senát jen „obětí“ 

                                                             
13 Proti smyslu Senátu se vyslovil po druhém kole voleb místopředseda vlády Andrej Babiš a několik 
dní poté i Prezident republiky Miloš Zeman (Lebeda, 2016, s. 289 – 290). Za hnutí ANO postoupilo 
celkem do druhého kola 9 kandidátů, nicméně úspěšní byli pouze 3 z nich (volby.cz). 
14 Například senátor Jiří Dienstbier ml. a skupina dalších senátorů a senátorek, kteří se k iniciativě 
připojili, byli autory neschválených změn volebního zákona pro následující senátní volby, podle 
kterých by se do Senátu PČR volilo jednokolovým tzv. australským hlasováním namísto dvoukolové 
úpravy (senátní tisky č. 209 a 245). 
15 Nejasná role Senátu bývá nejvíce dávána do souvislosti s nízkou volební účastí a celkovou 

neatraktivností Senátu mezi voliči. Vzhledem k neustále snižující se celkové volební účastí 
v senátních volbách, lze tvrdit, že se česká společnost ve velké míře s koncepcí Senátu neztotožnila. 
Mnozí jej vnímají buď za nadbytečný, nebo smysl jeho existence nevnímají za zásadní  (Koudelka, 
2018a, Česká justice: http://www.ceska-justice.cz/blog/senat-prohrava/). 
16 K protiargumentům ohledně bikameralismů lze připomenout slova Jany Reschové, že 
bikameralismy (obecně) komplikují legislativní proces, vše se musí dvakrát opakovat, někde podle 
různých procedurálních pravidel a někdy i v jiném politickém složení. Právě tato komplikace, může 
vést zákonodárce k zamyšlení, zda je nezbytné danou legislativu přijímat (Reschová, 1997, s. 20). 

http://www.ceska-justice.cz/blog/senat-prohrava/
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zmíněných trendů.
 17

 S ohledem na trvale nízkou a snižující se volební účast, 

lze právem zpochybňovat jeho demokratickou substanci právě díky onomu 

kvantitativnímu rozměru (Suchánek, 2011, s. 52). Chci se v této práci 

zabývat dvacetiletým historickým úsekem, který nám může poskytnout 

kvalitní obraz dosavadní práce Senátu Parlamentu České republiky. Jak už 

bylo řečeno výše, k hlubšímu pochopení ústavodárce z první poloviny 90. 

let minulého století, je potřeba reflektovat i množství debat, které se týkaly 

vnitřní struktury Parlamentu. S odkazem na historickou zkušenost je rovněž 

nezbytné, se pozastavit u prvorepublikového parlamentu Národní 

shromáždění ČSR a později i u Federálního shromáždění ČSSR, respektive 

ČSFR.  

1.3 Metoda 

Práce se bude zabývat níže formulovanými otázkami a pokusí se 

nalézt odpověď pomocí kvantitativního, ale i kvalitativního přístupu. Autor 

zvolil výzkumné otázky ze dvou oblastí, které by měly lépe definovat a 

reflektovat dvacetileté působení českého Senátu.  

 První oblast je zacílená na kvalitativní pojetí tématu, kterým autor 

míří především na zhodnocení politických a odborných debat o 

podobě horní komory. Tato část výzkumných otázek by měla 

kvalifikovaně vypovědět o smyslu horní komory z pohledu 

nejznámějších politologických teorií a ústavně-právního nastavení 

politického systému České republiky.  

 Druhá oblast je, naopak, zaměřená na statistická data a kvantitativní 

uvažování. To se především týká problematiky obrazu Senátu na 

veřejnosti, legislativní působení Senátu a vývoj politického složení 

v jednotlivých senátních volebních cyklech.  

Tato diplomová magisterská práce je koncipována jako jednopřípadová 

studie. Zvoleným metodologickým postupem je analýza. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o živé téma v domácím prostředí, které autor této práce obývá, 

patří ke zdrojům této práce i přímé pozorování aktérů této instituce a jejich 

                                                             
17 V porovnání s některými evropskými zeměmi jako například Švédsko, Dánsko, Německo je Česká 
republika v otázce důvěry občanů v centrální zastupitelské instituce na horší pozici. To ale nemusí a 
priori znamenat, že tyto instituce nepracují efektivně (Kolář, 2013b).  
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osobní výpovědi (rozhovor vybraných senátorů a sledování některých 

schůzí Senátu a jednání výborů). 

1.4 Zdrojový aparát 

Zdrojový aparát, jak již bylo uvedeno výše, se opírá jak o 

politologickou odbornou literaturu, právnickou a zrovna tak i o filozofickou 

literaturu, která patří k nezbytnému základu pro teoretické zarámování této 

diplomové práce.  

Práce Arenda Lijpharta (2012) vyhovuje pro záměr tohoto výzkumu 

zejména v oblasti vzájemných interakcí mezi oběma komorami, ve vztahu 

k celkové podobě politického systému a rovněž ve vztahu k charakteristice 

země a společnosti, kde se případně objevují. Rozdíl mezi většinovou a 

konsenzuální demokracií je daný přístupem společnosti a jejích elit 

k závaznosti rozhodnutí většiny a rovněž je daný významem různých 

společenských a politických menšin (Říchová, 2000, s. 204–209).
18

  

Giovanni Sartori nahlíží na dvoukomorové soustavy jako na součást 

tzv. ústavního inženýrství, což v sobě skýtá mnoho argumentů pro a proti 

dvoukomorové struktuře parlamentu. Jeho dílo „Comparative Constitutional 

Engineering“, které má podtitul „An inquiry into structures, incentives and 

outcomes“, ve své podstatě pojednává o dosavadních zkušenostech zemí 

s chováním odlišných druhů volebních systémů nebo i s docela odlišným 

fungováním parlamentů v prezidentském systému.
19

  

George Tsebelis a Jeannette Money vydali na sklonku dvacátého 

století publikaci, která se věnuje pouze dvoukomorovým parlamentům a 

kvantitativně analyzuje jednotlivé aspekty vnitřního fungování vybraných 

dvoukomorových parlamentů. Publikace s názvem „Bicameralism“ opět 

                                                             
18 Arend Lijphart se ve svém díle „Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government 
in Twenty-One Countries“ věnuje vybraným západoevropským zemím a ve vztahu k roli většinového 
rozhodování formuluje základní klasifikaci dvoukomorových parlamentů. Lijphart si totiž všímá 
odlišného institucionálního nastavení v řadě západoevropských zemí podle odlišné formy 
demokracie, která je v dané zemi praktikována (Lijphart, 1984). V nejaktuálnější verzi svého 

výzkumu („Patterns of Democracy – Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries“) 
však do své databáze zahrnul 36 zemí, ovšem s tím, že nadále si všímá rozdílu mezi zeměmi s tzv. 
westminesterskou (většinovou) demokracií a konsenzuální demokracií, která vykazuje s ohledem na 
efektivitu vlády daleko lepší výsledky než většinová forma demokracie (Lijphart, 2012). 
19 Sartori si ale všímá i účelových ústavních změn, které mají přinést kýžený výsledek ve prospěch 
konkrétního aktéra například změnou volebního systému (eliminace menších stran zavedením 
většinového volebního systému) nebo posílením role prezidenta zavedením prezidentského režimu, 
aby se vyhnul hlasováním o nedůvěře v zákonodárném sboru. 
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posouvá politologický výzkum dvoukomorových parlamentů dále. V čem se 

tato práce zásadně odlišuje od dosavadních prací je v onom zaměření na 

vzájemné interakce mezi oběma komorami, způsoby řešení konfliktů 

(neshod a patových situací), které mají podle autorů zcela zásadní vliv na 

fungování bikameralismu. 

K dalším významným pracím lze uvést editovaný svazek od dvojice 

Nicholas Baldwin a Donald Shell „Second Chambers“. V tomto titulu se 

pojednává o nejrůznějších tématech, které souvisí dvoukomorovostí – od 

samotné historie dvoukomorových parlamentů až po financování nebo zánik 

horních komor. Mezi příspěvky můžeme nalézt i případovou studii, která se 

váže k Velké Británii, kde se od roku 1997 rozběhly debaty o hlubokých 

ústavních změnách, které měly zreformovat i unikátní Sněmovnu lordů. Její 

autorkou je Meg Russell, která tématu reformy Sněmovny lordů a 

bikameralismům obecně, věnuje značnou část své profesní kariéry a 

publikační činnosti.
20

  

Podobně jako Meg Russell lze nalézt obdobné vysoce odborné texty 

na toto téma i v německé literatuře. Zde je třeba citovat článek autorské 

dvojice Roland Sturm a Suzanne Schüttemeyer „Wozu Zweite Kammern? 

Zur Repräsentation und Funktionalität Zweiter Kammern in westlichen 

Demokratien“. Časově se však vracíme do roku 1992, nicméně, v tomto 

článku jsou horní komory primárně rozdělovány podle toho koho vlastně 

reprezentují/ zastupují. Jedná se o velmi důležité kritérium, které musí být 

zohledňováno při posuzování smyslu té dané konkrétní druhé komory. 

Pokud jsou horní komory zcela legitimní, tzn., že reprezentují nezbytnou 

složku společenského uspořádání, jsou komorami nezbytnými, ale 

v opačném případě ztrácejí legitimitu a svojí funkčnosti a smysl.
21

 

Časový horizont 20 let může této práci poskytnout skvělý prostor pro 

analýzu a bilanci nad současným stavem v porovnání s ideovými 

                                                             
20 Ve svých studiích se dále zabývá teritoriální rolí horních komor, když porovnává funkčnost horních 
komor v unitárních a ve federálních státech. Zatímco v prvním případě může teritorialita horní 
komory působit značné problémy ve snaze propojit dvojí zastupitelnost jednoho území, ve složených 
federálních státech se jeví teritorialita jako nezaměnitelný nástroj horní komory při „obhajobě“ své 
vlastní existence (Russell, 2001, s. 444–445). 
21 O nadbytečnosti, respektive redundantnosti píše i Philip Norton ve své stati „Adding value: The 
Role of the Second Chambers“ (Norton, 2007). 
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východisky první poloviny devadesátých let. Autor pro sběr primárních dat 

použil přímé pozorování tří jednání schůze Senátu coby stážista 

Organizačního oddělení Kanceláře Senátu PČR. Dále bylo využito přímého 

oslovení všech 81 členů horní komory dotazníkovým šetřením, které jim 

bylo rozesláno jak písemnou formou, tak i internetovým odkazem přes e-

mailové adresy. Ve vybraných případech byl proveden rozhovor na otázky, 

které byly v základních obrysech použity v dotazníkovém šetření, leč bylo 

jim poskytnuto více času pro konkrétní dotazovanou osobu. K rozhovoru 

svolili tito oslovení senátoři: Jaromír Jermář (volební obvod č. 38), Jiří 

Šesták (volební obvod č. 14) a Jiří Oberfalzer (volební obvod č. 16).
22

 Autor 

dbal na politickou vyváženost a oslovil i další senátory a senátorky 

z ostatních senátních klubů. Jeho žádost nebyla akceptována, že nebylo na 

dotaz zodpovězeno. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 25 senátorek a 

senátorů z celkových 81 oslovených, kteří zodpověděli všechny otázky. 

Dotazník byl zacílený na jejich profesní kvalifikaci, odbornou způsobilost, 

vztah k jejich volebnímu obvodu a samotnou roli člena horní komory uvnitř 

volebního obvodu, reflexi debat o změně kompetencí Senátu (i o jeho 

zrušení) nebo jeho podstatných parametrů jako je volební systém, změna 

lhůt k projednání zákona nebo snížení počtu členů.
23

 

1.5 Výzkumné otázky 

Je potřeba se rovněž na Senát zahledět jako na legitimního politického 

aktéra. Proč legitimní? Přímá volba členů horní komory, spolu s většinovým 

dvoukolovým systémem, vytváří dohromady kolegium vítězů, kde každý 

zastupuje vlastní volební obvod (Chytilek et al., 2009). S ohledem na 

kumulaci funkcí některých senátorek a senátorů, lze také vytvořit určitou 

mozaiku profesí, které se na půdě Senátu nejčastěji objevují. 

1. Senát jako reprezentant specifických zájmů? 

1.1. Koho, co reprezentuje Senát PČR? 

1.2. Jaká je pozice Senátu při reprezentaci regionálních zájmů?  

                                                             
22 Rozhovor byl tak poskytnut členem senátního klubu ČSSD (senátor Jaromír Jermář), členem 
senátního klubu Starostové a nezávislí (místopředseda Senátu Jiří Šesták) a členem senátního klubu 
ODS (Jiří Oberfalzer). Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách www.senat.cz.  
23 V příloze této práce lze nalézt vzorový dotazník, který byl distribuován písemně členům horní 
komory pomocí Organizačního odboru Kanceláře Senátu PČR i díky senátorovi Jaromíru Jermářovi. 

http://www.senat.cz/
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V návaznosti na diskuze řady aktérů ze začátku devadesátých let, byl Senát 

koncipován jako instituce, která by měla dbát na kvalitu zákonodárství, 

jejich faktickou, ale i ústavní správnost. Myšlenka, že bude Senát sloužit 

jako legislativní korektiv a bude tak hodnotově přínosnou institucí je patrná 

od samotného začátku úvah o Senátu. Nahlédneme-li na charakter 

jednotlivých senátních kampaní, dá se předpokládat, že se jednotliví senátní 

politici snaží prezentovat v předvolebním čase v aktivní roli zákonodárců a 

budou se chtít svojí významností přirovnat k politikům Poslanecké 

sněmovny. Je proto nezbytné se zabývat vlastní senátní iniciativou 

v zákonodárném procesu, všímat si oblastí, kde je Senát velmi aktivní a 

nakolik je poté úspěšný v rámci legislativního procesu.  

2. Senát jako politický aktér a korektiv legislativního procesu („filtr“ 

zákonů, zefektivňování legislativy a právního řádu)? 

2.1. Jakou roli plní Senát v legislativním procesu? 

2.2. Jak intenzivně se Senát zapojuje do zákonodárné iniciativy? 

2.3. Jakou roli plní Senát v zahraniční politice (i. e., kterými kroky může 

Senát vstupovat do zahraniční politiky ČR?) 

2.4. Jakou roli plní Senát v oblasti agendy Evropské unie, zejména jak 

se podílí na projednávání dokumentů EU? 

Senátu PČR je mnohdy vytýkáno, že na přímo volenou komoru se jedná o 

slabého hráče ve smyslu trvale nízké volební účasti (Koudelka, 2018a).  

Následující skupina výzkumných otázek si proto klade za cíl detailněji 

popsat politickou váhu Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou, 

jakým způsobem probíhají vzájemné interakce mezi oběma komorami a 

jakým způsobem či jakými nástroji se řeší vzájemné neshody mezi nimi. 

Vzhledem k tomu, že vztah mezi oběma komorami není vyvážený, není 

odlišné usnesení obou komor nikterak katastrofické ve smyslu hrozby 

zablokování celého legislativního procesu. Vzhledem k tomu, že Poslanecká 

sněmovna svým složením zásadně určuje složení vlády, je rovněž nezbytné 

sledovat využívání kontrolních mechanismů Senátu vůči vládě. 

V okamžiku, kdy vládní strany nemají v Senátu většinu, není pozice vlády 

při navrhování legislativních aktů nikterak komfortní.  
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3. Jak plní Senát roli tzv. ústavní pojistky a jakým způsobem se podílí na 

vyváženosti moci v politickém systému České republiky? 

3.1. Jakým způsobem kontroluje Senát Vládu České republiky, případně 

jakou roli plní ve vztahu k Prezidentu republiky? 

Při schvalování změn ústavy, lze položit několik doprovodných otázek, 

které se týkají nejen jeho role v procesu přijímání změn ústavy. Při 

posuzování jednotlivých změn ústavy, které svým rozsahem mění podstatu 

politického systému České republiky, se od tzv. ústavní pojistky očekává 

zdrženlivý postoj. S ohledem na další ústavní procedury, lze Senát zkoumat 

i ve vztahu k dalším ústavním institucím. K nejvýznamnějším patří 

bezesporu Ústavní soud a jeho složení, nebo do nedávna volba Prezidenta 

republiky před zavedením přímé volby hlavy státu.  
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2 Teoretický rámec – Dvoukomorové systémy 

Český případ bikameralismu, který má určitou historickou tradici, vykazuje 

vlastnosti více či méně „emancipované“ horní komory, nicméně trpí 

některými základními nedostatky, které bych chtěl blíže analyzovat a popsat 

je. Termín emancipace jsem použil záměrně a s odkazem na institucionální 

nastavení českého Senátu, lze říci, že má do určité míry autonomní 

postavení v politickém systému České republiky.  

Nejenom v samotném úvodu, ale i v následujících řádcích bude použito 

termínu bikameralismus. Jedná se o terminus technicus k označení 

parlamentů, které se člení na dvě odlišné komory a účastní se 

rozhodovacího procesu (Patterson a Mughan 1999, s. 1; Tsebelis a Money 

1997, s. 1 a s. 15). Zatímco George Tsebelis a Jeannette Money definují 

bikameralismus jako vnitřní uspořádání legislatury zahrnující dvě odlišné 

komory při zajišťování základních funkcí parlamentu, americká dvojice 

Samuel Patterson a Anthony Mughan ve své definici vypouštějí adjektivum 

„odlišných“ sněmoven.
24

 Zároveň, ale dodávají, že se nejedná o všeobecně 

uznávaný, ani všeobecně praktikovaný model uspořádání zákonodárné moci 

v zastupitelské demokracii a k tomu připojují citaci J. S. Milla „to, čemu se 

říká otázka dvou komor, bylo energicky debatováno“ (Patterson a Mughan 

1999, s. 1).
25

 K tomuto přidává i Jan Kysela, když cituje výrok „kritika 

dvoukomorového systému je tak stará jako sama jeho idea“ (Kysela 2004, s. 

20). Až na několik málo výjimek, jsou dvoukomorové parlamenty neustále 

podrobovány kritice a musí čelit nejrůznějším výzvám, včetně pokusům o 

zrušení druhé komory (více podkapitola o tom, kdy druhé komory zanikají: 

Kysela, 2004, s. 82–84).
26

 Lze se také setkat s přesvědčením, že 

                                                             
24 Pouze konstatují, že se jedná o institucionální nastavení zákonodárného sboru, který je složený ze 
dvou sněmoven lhostejno která komora koho zastupuje, jaký je používaný volební systém nebo zda 
lze jednu či obě sněmovny předčasně rozpustit (Patterson a Mughan 1999, s. 1). 
25 V citované práci Pattersona a Mughana najdeme ještě jednu zajímavou zmínku, která se už týká 

jednoho z moderních pokusů o formulaci dvoukomorového parlamentu. Autoři zde citují označení, 
které použil americký politolog a novinář Henry Jones Ford, když dvoukomorové systémy označil za 
„rozdělenou reprezentaci“ a dodává, že z hlediska vládnutí se jedná o pádný důvod ke zkoumání, 
protože uvnitř zastupitelské moci se neustále proponuje změna institucionálního nastavení v zápasu o 
větší vliv konkrétního hráče (Patterson a Mughan 1999, s. 1–2). 
26

 Naopak, k případům, kdy se z původně jednokomorového parlamentu vyvine dvoukomorová 

struktura, pojednává James P. Ketterer (2001) v editovaném svazku od Davida Shella a Nicolase 
Baldwina „Second Chambers.“ 
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bikameralismus je z komparativního pohledu nezbytností pro přežití 

krizových období (Klíma, 2011, s. 214). 

Parlamenty, nicméně, nemají pouze jednu nebo dvě komory, ale z historie 

nedávné lze vyjmenovat země, jejichž parlamenty bychom mohli označit za 

multikamerální.
27

 Myšlenka tří a více komor parlamentu sahá především do 

období středověku, a proto ji nelze suše opomenout.  

Samuel Patterson a Anthony Mughan poznamenávají, že vícekomorové 

parlamenty byly odrazem silně heterogenní a vysoce stratifikovaných 

společností (Patterson a Mughan 1999, s. 2). Vícekomorové parlamenty 

představovaly spíše přítěž samotnému legislativnímu procesu, ale jejich 

existence sloužila jako sociální a identitní obraz dané společnosti.
28

 

Nicméně, vícekomorové legislatury se postupem času podrobovaly reformě 

a mnohdy byly v průběhu historie transformovány ve dvoukomorové 

soustavy. Historicky nejstarší bikameralismy mají svůj původ v reprezentaci 

odlišných zájmů s hlubokým sociálním kontextem – aristokracie zastoupivší 

v horní komoře a neurození reprezentováni komorou dolní (Patterson a 

Mughan 1999, s. 2–3). Druhé komory jsou specifické svojí heterogenitou, 

diverzitou pravomocí, reprezentovaných zájmů, etc. (Mastias a Grange 

1987, s. 31). 

Otázka vzniku parlamentních komor na základě reprezentace konkrétní 

společenské vrstvy je mnohdy spojována s principem dělby moci, respektive 

s modelem smíšené vlády (Tsebelis a Money, 1999, s. 19). Ta bývá 

označována mnohými předními filozofy jako kombinace pozitivních 

vlastností tří forem vlády a minimalizace negativních vlastností, které 

přirozeně mají.
29

 V takovémto pojetí je bikamerální parlament 

                                                             
27 K tomuto dále poznamenává Jan Kysela, označující více než dvoukomorové soustavy za 
polykamerální, že otázka o počtu komor struktury Parlamentu je vždy velmi citlivá a mnohdy 
přesahuje samotné ústavní právo. Promítají se do takovýchto debat ryze subjektivní postoje, které 
vyvěrají z hodnotového systému jednotlivých aktérů (Kysela, 2013, s. 34). 
28 Francouzský král před pádem monarchie roku 1792 formální legislativní akty svěřovala ke 

schválení (či spíše potvrzení) Generálním stavům, které se skládaly ze tří entit: šlechta, duchovenstvo 
a měšťané (tzv. třetí stav). Ve 20. století bylo vícekomorovým parlamentem federální Národní 
shromáždění v Jugoslávii, které mělo jeden čas pět komor (Kysela, 2002, s. 152). 
29 K této myšlence cituje velmi výstižnou myšlenku Jana Ámose Komenského Jan Kysela ve své stati: 
„Podle Komenského je předností monarchie jednotící síla, předností aristokracie v čele s panovníkem 
je schopnost spojovat jednotu s mnohostí. Kladným rysem demokracie je síla rozprostírací, která 
zabraňuje opomíjení některého člena společnosti. Spojení těchto pozitivních sil spatřuje Komenský ve 
smíšené vládě, ve které dochází ke zvětšení dobra a zmenšení zla ve státě“ (Kysela, 2002, s. 126). 
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neodmyslitelnou součástí vyváženosti moci, respektive tří druhů mocí 

v horizontální nebo vertikální rovině. Právnická literatura v této oblasti dále 

hovoří o tzv. moderním konstitucionalismu, protože princip dělby moci a 

podřízení moci určitým závazným pravidlům je považováno za základní 

materii tohoto pojmu. Ona základní materie je v tomto případě platná 

Ústava, která definuje základní charakteristiky a limity ústavních institucí 

(Klokočka 2006, s. 26–27; Peška, 1998, s. 159–160). 

Ve vztahu k vyváženosti moci a pluralitní společnosti lze ještě přidat 

tvrzení, že dvoukomorové parlamenty jsou „jedním z institucionálních 

vyústění politické akomodace“, kde dochází na rovné zastoupení všech 

menšin (Kysela, 2002, s. 148).
30

 Stejně tak, jsou druhé komory „politickými 

institucemi zmírňující tenze mezi centrem a periferií nejen ve federacích“ 

(Kysela 2002, s. 148).
31

  

Poslání dvoukomorových parlamentů se do podstatné míry odvíjí od 

samotného pojetí demokracie. Jak poznamenává Jan Kysela „sama existence 

dvoukomorového parlamentu totiž byla často hodnocena na pozadí tam či 

onde chtěného tvaru politického systému, případně typu demokracie“ 

(Kysela 2002, s. 125). Je bezesporu jasné, že není demokracie jako 

demokracie. Podstata demokratické vlády se odvíjí od jejího samotného 

pojetí. Samotná vláda práva a platnost základních občanských práv není 

samo o sobě demokracií zaručeno (Kysela 2002, s. 127). Určitý hodnotový 

systém, který vede k pozitivnímu přijímání dvoukomorového parlamentu, je 

produktem tradice republikánského myšlení už od dob starověkého Říma a 

vyvíjel se spolu s negativními zkušenostmi neomezené vlády lidu (Kysela 

2002, s. 127; Tsebelis a Money, 1999, s. 18).  

                                                                                                                                                           
Dále ještě Kysela ke koncepci smíšené vlády dodává: „zejména anglická konstrukce krále 
v Parlamentu a koncepce jí příbuzné, objevující se v konstitučních monarchiích 19. století, vycházejí 
z existence dvoukomorového parlamentu jako formy, jejímž obsahem je idea smíšené vlády 
kombinující prvek monarchistický, aristokratický a demokratický“ (Kysela, 2002, s. 126). 
30 Termínu akomodace je použito ve smyslu integrace národnostních či etnických menšin do struktur 

státní správy a politické reprezentace (Kysela, 2002, s. 148).   
31 Jan Kysela se v této části opírá o tvrzení Pavla Barši, který tvrdí, že v rámci řešení národnostních a 

etnických konfliktů se mohou jevit druhé komory jako vhodný nástroj k tlumení takovýchto tenzí. 
Nicméně, samotná federace ještě neznamená a priory bezproblémový chod institucí. Zde však záleží 
na počtu subjektů federace, způsobu jakým jsou vztahy mezi národnostními jednotkami a federální 
mocí nastaveny, případně jak jsou nastavený vztahy v rámci samotného federálního parlamentu 
(Kysela, 2002, s. 148).   
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2.1 Vymezení pojmů  

Parlamenty mají dlouholetou tradici, ten nejstarší má své kořeny v 10. 

století – Althing na Islandu, konkrétně s prvním dvoukomorovým 

parlamentem se lze setkat už v první polovině 14. století v Anglii (Kysela, 

2006, s. 117; Kysela, 2013, s. 15). Vzrůstající vliv těchto shromáždění, 

konstituovaných nejprve na základě nejrůznějších majetkových cenzů a 

rozdílných politických práv, je spojen se snahami omezit absolutní moc 

panovníka.
32

  

2.1.1 Parlamentarismus 

K základní definici parlamentarismu patří, že se jedná o (1) všeobecně a 

přímo volený kolegiální orgán s vlivem na státní politiku, (2) existenci 

zvláštních vztahů parlamentu, vlády a hlavy státu, (3) hodnoty a principy 

překračující první dvě vymezení (Pecháček, 2013, s. 25). Ještě ve 

zmiňovaných 60. letech minulého století ona třetí charakteristika 

parlamentarismu, tj. hodnoty a principy, které doplňují předešlé dvě 

vymezení, chyběla a tak například Hans Kelsen to ve svých pracích 

neuvádí.
33

 Výzkum parlamentů jako institucí není dlouhodobou záležitostí. 

Poprvé s touto oblastí výzkumu přišel Mogens Pedersen, který svým 

tématem vzbudil v 60. letech minulého století údiv odborné veřejnosti 

(Kysela, 2006, s. 117).
34

 Kladení parlamentů do popředí politologických 

výzkumů s sebou přineslo novou nezávislou proměnnou, která se začala 

jevit jako čím dál tím více záhadná a její smysl nebyl doposud uspokojivě 

vyjádřen. V již citovaném příspěvku Jana Kysely lze najít mnohé formulace, 

které se snaží definovat co je to Parlament a co je jeho funkcí (Kysela, 2006, 

s. 119–122).  

Giovanni Sartori, ale i mnozí další teoretici v souvislosti s některými 

dysfunkčními případy vzývají tzv. racionalizovaný parlamentarismus, pro 

                                                             
32 V roce 1215 v Anglii došlo na zvolení kolegia 25 baronů, jež budou dozírat na dodržování míru a 
svobod v celém Království. Tím došlo k alternaci a omezení královi moci (The Magna Charta, 1994, 
s. 16). 
33 Definice, které se pokoušeli přeformulovat původní Kelsenovu snahu, však přišli v podstatě se 
stejným „doplněním“, protože bez hodnotového ukotvení přímo voleného kolegia, kontrolující 
exekutivu, by se jednalo o pouhou fasádu, která má legitimizovat daný režim (Pecháček, 2013, s. 24). 
Parlamentarismus je takový systém, který používá jako ústřední legitimizační prostředek celého 
politického systému funkční přímo volený a kolegiální sbor. 
34

 Parlamenty byly do této doby mimo hlavní objekt zájmu výzkumníků a obecně se předpokládalo, 

že role a vliv parlamentů postupem dvacátého století upadne.  
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který platí některé základní zákonitosti.
35

 Mezi autory má tento termín různé 

pojetí, zatímco pro některé je to „pouze“ zdravá převaha exekutivy nad 

legislativou, případně vyvážený vztah mezi oběma moci, pro některé se 

jedná o efektivně fungující parlamentní režim (Pecháček, 2013, s. 32–34).
36

 

Například Pavel Holländer (2012, s. 378–379) toto označuje za 

konstruktivní vyjádření nedůvěry oproti destruktivnímu vyslovení. Vít 

Schorm prohlašuje, že racionalizace parlamentarismu se rovněž přímo 

dotkla druhých komor a to zejména v omezení času, který je jim svěřený 

k projednání legislativních aktů (Schorm, 1999, s. 341). 

Giovanni Sartori si dále všímá, že samotné parlamentní režimy, kde je vláda 

odvozená od hlasování v onom zákonodárném sboru, vykazují různě odlišné 

stupně výkonnosti. To znamená, že některé parlamentní systémy generují 

stabilnější vlády a silné kabinety, některé však jen průměrné a v dalších 

případech se jedná o chabé exekutivní kabinety (Sartori 2001, s. 110).  

Z předešlých několika řádků je patrné, že existují podstatné nuance mezi 

parlamenty a zřejmě největší rozdíl lze spatřit mezi zákonodárnými sbory 

parlamentních režimů a zákonodárných těles prezidentských systémů. 

Parlament znamená mluvit, debatovat, schvalovat zákony (The Oxford 

English Dictionary, 2004, s. 242; Mourre, 1978, s. 346). Naproti tomu 

legislatury jsou označovány reprezentativní zákonodárná shromáždění 

v zemích s prezidentským systémem, tj. tam, kde zákonodárný orgán 

primárně neutváří exekutivu (Kysela, 2006, s. 119; Patterson a Mughan 

1999, s. IX).
37

 Někteří autoři však ve svých pracích tuto terminologickou 

odlišnost příliš nectí a uvádějí oba dva termíny ve stejném kontextu 

(Gallagher et al. 1995). 

                                                             
35 Skutečným autorem tohoto termínu byl ruský ústavní právník Boris Mirkin-Guetzevič. V praxi to 
však znamená, že parlament může odvolat předsedu vlády z funkce pouze za předpokladu, je-li 
zároveň s odvoláním zvolen nový. V okamžiku, kdy parlament disponuje absolutní mocí nad 

exekutivou a vládní kabinet je velmi snadné odvolat z funkce, stává se takové těleso méně efektivním 
a spíše než zákonodárnou činností se zabývá obměnou ministerských úřadů (Sartori 2001, s. 110). 
36 Jak dále poznamenává Jan Kysela, racionalizovaný parlamentarismus de facto znamená vládní 
kontrolu nad parlamentním pořadem (Kysela, 2013, s. 31). 
37 Patterson a Mughan v citované studii v úvodním slovu otevřeně přiznávají, že terminologický 
rozdíl mezi legislaturou a parlamentem není příliš zřejmý, že se spíše jedná o geografickou preferenci 
užívání termínů: „zatímco Evropanům jsou reprezentativní shromáždění lépe známá jako parlamenty, 
pro Američany to jsou legislatury“ (Patterson a Mughan 1999, s. IX). 
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2.1.2 Horní komory, druhé komory 

K samotné terminologii, která bude používána v této práci, patří 

bezpochyby označení „horní komora“, či také „druhá komora“. Užijeme-li 

místo podstatného jména „komora“ a nahradíme jej podstatným jménem 

„sněmovna“, nemění to na významu termínu nic, přičemž pouze záleží na 

jazykové vybavenosti nebo občasném hledání synonym. Druhé komory 

mohou být definovány jako instituce, které mají menší demokratickou 

legitimitu a primát drží komory první, demokraticky volené (Mastias a 

Grangé 1987, s. 19).
38

  

V historii byla například britská Sněmovna lordů označována za první, 

protože tehdejší aristokracie požívala větší množství politických práv a 

privilegií než zástupci nešlechtického stavu. Postupem času se z nich staly 

komory druhé, či přesněji řečeno, v případě sociální stratifikace a její 

reprezentace, horní komory, které se staly fórem aristokratických kruhů 

s dědičným či doživotním mandátem, či jinak specifické a unikátní 

reprezentace, která v dolní komoře zastoupená nebyla (například Kysela 

2004, s. 40).  

Pojmenování takovýchto institucí, jež stojí po boku přímo volených 

sněmoven, konstituující vládu nebo jsou přímým reprezentantem lidu jako 

celku, je značně problematické pokud chceme používat univerzální 

terminologii. Již citovaná dvojice Jean Mastias a Jean Grange ve své 

publikaci „Les Secondes Chambres au Parlement en Europe occidentale“ 

z roku 1987 dále poznamenávají, že se diverzita jejich pravomocí napříč 

zkoumanými zeměmi projevuje i v jejich odlišném označení.
39

 K označení, 

respektive pojmenovávání druhých komor se užívá nejrůznějších pojmů: 

buď s důrazem na vnitřní složení komory podle reprezentantů, s důrazem na 

elementární funkci této instituce, nebo s odkazem na historickou rovinu 

antického Senátu, který byl obsazován vznešenými (Mastias a Grange 1987, 

s. 34). 

                                                             
38Oba dva dále uvádějí, že druhé komory hájí zájmy partikulární, historicky vzato byl koncept druhé 
komory vnímán za nehomogenní a vztahy mezi oběma komorami nešly charakterizovat jako jednotné 
(Mastias a Grangé 1987, s. 19). 
39 Autoři si všímají některých historických anomálií jako například nizozemský senát, který je 
označován jako První komora. Nicméně, za druhé komory označujeme původně horní komory, které 
měly v dobách monarchie vyšší společenský a politický statut (Mastias a Grange 1987, s. 34). 
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2.2 Funkce parlamentů 

Parlamenty jako zákonodárné sbory, jak již bylo výše naznačováno, 

prodělaly mnohasetletý vývoj coby ústavní instituce, která má základní 

povinnosti a ústavní práva. V zásadě se okruh funkce parlamentu ustálil na 

těchto třech oblastech, kde je považován zastupitelský sbor národa (Syllová, 

1998, s. 231) za nejvíce signifikantní: 

1. zákonodárná činnost (schvalování legislativy, Ústavy), 

2. kontrola výkonné moci (kreační funkce, odvolání vlády), 

3. vyšetřovací pravomoci (soudní role při obžalobě jiných volených 

či jmenovaných úředníků). 

Výše vypsané funkce parlamentu jsou sice příliš schematické, ale 

z dostupných zdrojů se na jejich znění více či méně shoduje jak česká, tak i 

zahraniční odborná literatura. Jindřiška Syllová (1998, s. 247) však 

k základní trojici nejdůležitějších funkcí řadí „pravomoc schvalovat státní 

rozpočet“ jako extra kategorii vedle zákonodárné funkce. V další publikaci 

lze dohledat pravomoci parlamentu: kreační ve smyslu spoluutváření jiných 

orgánů než vlády, nebo pravomoc autonomní, která se projevuje tím, že si 

parlament schvaluje sám svá vnitřní pravidla jednání (Holländer, 2012, s. 

380–381). Nicméně, v zahraniční literatuře se objevují i takové studie, že 

mezi tři hlavní funkce parlamentu patří:  

a) sestavování, kontrola a odvolávání vlády, 

b) schvalování legislativy, 

c) posuzování „chování“ vlády (Gallagher et al., 1995, s. 42). 

2.3 Funkce horních komor 

Smysl dvoukomorových parlamentů můžeme vnímat v zásadě ve dvou 

rovinách: rovina materiální (horní, druhé komory jsou 

institucionalizovaným reprezentantem významných společenských zájmů, 

které by byly v dolní komoře spíše upozaděny) a rovina funkcionální. To, že 

jsou horní komory nositeli nějakého specifického reprezentačního titulu je 

zřejmé z následující podkapitoly „Historický bikameralismus“, která se 

právě věnuje reprezentaci menšinových nebo výjimečných zájmů (stavů) na 

své půdě. Rovina funkcionální, respektive oblast zjišťování funkčních 
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výhod takovéhoto systému uspořádání parlamentu, uvažuje tak, že je pro 

každý schválený zákon (otázek) žádoucí, aby byl opakovaně projednán 

s maximem argumentů pro a proti ve dvou odlišných komorách (Kysela, 

2004, s. 149). Vzájemné interakce mezi oběma komorami při nesouhlasných 

stanoviscích je velmi důležité sledovat a následné vyřešení neshody může 

dosti vypovídat o povaze daného bikameralismu (viz podkapitola 2.6). 

V zásadě lze říci, že funkce horních komor se v průběhu jejich mnohasetleté 

historie příliš nezměnily, ale k určitému vývoji přeci jenom dochází. Tento 

vývojový moment úzce souvisí s již zmiňovanou proměnou státní moci, 

rostoucí význam zastupitelské zákonodárné moci a následný triumf 

ustavování parlamentů, o čemž jsem se zmiňoval v kapitole, která se 

zabývala analýzou odborné literatury. S proměnami role parlamentů, které 

nejprve sloužily k zastupování celého lidu, se přidala další významná 

funkce, která reagovala na každodenní práci – legislativní proces.  

Stejně tak se funkce horních komor nejprve zaměřovaly na titul 

reprezentační, kde bylo nejdůležitějším prvkem reprezentace odlišné 

společenské vrstvy. Následně se přidala funkce „druhého hráče“ 

v zákonodárném procesu, respektive argumentace dvojím pohledem na 

přijímanou legislativu (Kysela, 2013, s. 38).  

2.3.1 Historický bikameralismus 

Nejstarší horní komory, kam lze bezesporu zařadit britskou Sněmovnu 

lordů, ale i například americký Senát, byly nabyté nikoliv zákonodárnou 

činností, ale především reprezentační úlohou. Mnozí autoři tvrdí, že 

historický bikameralismus, kterým rozumíme například Sněmovnu lordů ve 

Spojeném království, vznikl na základě reprezentace odlišných 

společenských interesů. Karel Klíma poznamenává, že se jedná o sociální 

stratifikační model delegovatelnosti, který legitimizuje vícekomorovou 

strukturu Parlamentu a umožňuje existenci více než jednokomorového 

uspořádání (Klíma, 2016, s. 92). Také dvojice Jeannette Money a George 

Tsebelis prohlašují, že od osvíceneckého období byl dvoukomorový model 

Paramentu vnímán jako nástroj, kde se sociálně odlišné skupiny obyvatel 

vzájemně kontrolují a zlepšují tak legislativu (Money a Tsebelis 1997, s. 

13).  
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S nástupem amerického federalismu a vzniku politického systému 

Spojených států amerických, vznikl poněkud odlišný model 

dvoukomorového uspořádání, který má ale stejnou relevanci, jako onen 

historický, který je po staletí ustálený v intencích sociálně diverzifikované 

společnosti, kde jednotlivé vrstvy obyvatel mají i odlišné společenské 

funkce. Již citovaný Karel Klíma prohlašuje, že s nástupem amerického 

federalismu vzniká druhý model bikameralismu, který vytváří velmi silnou 

pozici horních komor (Klíma, 2016, s. 92). Tyto jsou především produktem 

tzv. republikánské revoluce, kterou představuje právě vznik USA (Tsebelis 

a Money, 1997, s. 14).  

Zatímco je aristokratický, nebo také historický bikameralismus, založený na 

převážně reprezentační bázi, jsou horní komory vzniknuvší po 18. Století 

silně ovlivněny myšlenkami federalismu při reprezentaci teritoriálních 

menšin a osvícenství, jež ospravedlňuje druhé komory zkvalitňováním 

legislativy a omezování většinového rozhodování (Tsebelis a Money, 1997, 

s. 29, 33–34).  

Dvoukomorové struktury parlamentů prodělávají neustálý institucionální 

vývoj a toho si všímá nejenom George Tsebelis s Jeannette Money. Ti se ve 

své knize rovněž zmiňují o pozdějších debatách, které se snaží 

zakomponovat druhé komory i tam, kde neplatí dvě výše uvedené 

podmínky, tj. sociálně stratifikovaná společnost nebo teritoriální 

reprezentace na federalistickém základu, ale snaží se akcentovat především 

argument efektivního legislativního výstupu (Tsebelis a Money, 1997, s. 

14). Tak či onak, onen novodobý bikameralismus je charakteristický dvěma 

modely, ve kterých se horní komory mezi sebou výrazně odlišují ve státech:  

 federálních (případně i konfederovaných), 

 unitárních (s větší či menší mírou decentralizace moci). 

2.3.2 Nový bikameralismus 

Klíčovými argumenty ve prospěch druhých komor se stala efektivnost, 

respektive kvalita legislativního procesu a vyváženost moci v politickém 

systému jako takovém. Nový bikameralismus lze efektivně označit období 

vzniku horních komor, které jsou konstruovány na nearistokratickém 



[32] 

 

základu (Kysela 2002, s. 136). Sněmovna lordů byla původně panským 

shromážděním, přičemž postupem let se stala sněmovnou privilegovaných 

vrstev, která měla krotit radikalismus přímo volených zástupců v dolní 

komoře (Kysela 2002, s. 132).
40

 

George Tsebelis a Jeannette Money používají při zkoumání bikameralismů 

dvě roviny pohledu: dimenze efektivity a dimenze politická. Zatímco, 

dimenze politická znamená, že se dvě komory dostávají velmi často do 

vzájemného sporu, protože se jedná o mocenský souboj (v závislosti na 

míru kompetencí). Dimenze efektivity je vnímána jako, naopak, unifikující 

způsob jednání. V dimenzi efektivity se obě komory snaží vzájemně 

spolupracovat na co nejlepším legislativním textu, který bude oběma 

komorami považován za žádoucí (Tsebelis a Money 1997, s. 16). 

2.3.2.1 Stabilita systému 

K nejvíce akcentovaným přednostem dvoukomorových parlamentů patří 

důraz na vyváženost moci v rámci celého politického systému, kde horní 

komory mají hrát roli především stabilizační (Cocoşatu, 2012: s. 387; 

Holländer, 2012: s. 381; Kysela, 2004: s. 57; Lijphart, 1984: s. 95, Norton, 

2007: s. 7). Jan Kysela dokonce tvrdí, že lze osvětlit charakter politického 

systému a pojetí demokracie podle vnitřního uspořádání parlamentu, 

respektive bikameralismu (Kysela, 2002). 

Stabilita bývá projevována v korekci přijímaných zákonů, což například 

Kysela označuje za zdvojení zákonodárné moci, vytvářením kontinuálního 

(stabilního) prostředí nepodléhající tolik společenským tlakům (Kysela 

2004, s. 49). Horní komory bývají některými autory také označovány jako 

„ochránci proti tyranii většiny“ nebo i „místo střízlivého uvážení“ (Norton, 

2007, s. 7; Russell, 2001, s. 443, s. 450).
41

 Horní komory mohou přijímanou 

legislativu buď přímo vetovat, nebo se pokusit o zdržování (odsouvání) 

                                                             
40 Oproti britskému případu, je americký, německý a švýcarský federalismus dáván za příklad velmi 
silných druhých komor, kde je moc horních komor odvozená především z politického rozměru – 

z pozice síly než efektivnosti (Tsebelis a Money, 1999, s. 33). Onen britský případ, kde Sněmovna 
lordů začala postupem času čelit vážným debatám o hluboké reformě je podobný k případu 
francouzského Senátu za III. republiky – efektivnost musela ustoupit, protože horní komory v těchto 
dvou případech nebyly politicky silné, aby ubránily svoje původní postavení (Tsebelis a Money, 
1999, s. 34). 
41 Meg Russell v již citované studii uvádí, že horní komory jsou instituce, které mají právo veta. 
V kontextu celého politického systému jsou potom horní komory součástí systému brzdy a protivah, 
které napomáhají budovat konsenzuální rozhodování a přijímání rozhodnutí. (Russell, 2001, s. 450).  
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jejího přijetí, což může být vnímáno jako důležitá pravomoc, pokud komora 

nedisponuje právem přímo zamítnout legislativu (Russell, 2001, s. 450). 

Na výše uvedené lze nahlížet i optikou negativní kritiky existence druhých 

komor v politickém systému. Stabilizační funkce, která s sebou přináší 

zdvojení legislativního procesu, prodloužení přijímání legislativních norem 

a její podrobení vícero aktérům k prozkoumání, může být vnímána jako 

negativní jev – horní komory jako konzervativní těleso, které jen brzdí vůli 

zástupců lidu v dolní komoře (Reschová, 1997: s. 20, s. 34). Suzanne 

Schüttemeyer a Roland Sturm ve své práci citují věhlasný výrok Abbé 

Sieyese, pokud je druhá komora odlišná od první, je nebezpečná, ale pokud 

je identická s komorou první, stává se zbytečnou (Schüttemeyer a Sturm 

1992, s. 518–519). 

Otázkou ovšem je, jakými parametry opatřit instituci, která má naplňovat 

tuto stabilizační funkci v politickém systému. Členové horních komor 

bývají velmi často odlišeni od zákonodárců v dolní komoře věkovým 

censem, který je nezbytný pro kandidaturu ve volbách (Russell, 2001, s. 

449).
42

 Vyšší věkový průměr členů horních komor velmi často koresponduje 

s častým označením těchto institucí – Senát – odkazující na sbor moudrých 

a uvážlivých osobností (Rush, 2001, s. 28–29).
43

 Obvyklým věkovým 

rozpětím pro minimální věk ke kandidatuře do horní komory bývá rozpětí 

mezi 30. až 40. věkem.  

Meg Russell dokonce tvrdí, že horní komory mají velký potenciál být 

nezávislými a autonomními politickými aktéry, mají-li k tomu 

institucionální zázemí. Jsou-li členové horní komory voleni na jiné (delší) 

funkční období, jiným volebním systémem a za předpokladu, že je takto 

voleno méně členů než do dolní komory, mohou se stát méně závislými na 

podpoře a vlivu stranických orgánů (Russell, 2001, s. 449).  

Připočítáme-li i parciální obměňování takovéhoto sboru, což bezesporu 

posiluje kontinuitu parlamentního prostředí, lze hovořit o stabilizující roli 

takovéto instituce, která s sebou přináší reflexi momentálních společenských 

                                                             
42 Tento věkový průměr se ve většině případů pohybuje v rozmezí 30 až 40 let. 
43 Rush dále uvádí, že členství v některých horních komorách bývá vnímáno pro mnohé osobnosti za 
vyvrcholení jejich politické kariéry. 
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nálad, ale bez možnosti obměny celé horní komory (Cocoşatu, 2012: 387; 

Lijphart, 1984: 96; Russell, 2001: 448).
44

 Američtí federalisté vnímají 

princip částečného obměňování jako obranu proti vytvoření volené 

aristokracie uzurpující si moc, která se může za výjimečných okolností 

etablovat, by byla ihned svržená zástupci lidu ve Sněmovně reprezentantů 

(Carrey a McClellan, 1990, s. 344).
45

 Pomocí částečné obměny se projevují 

aktuální společenské nálady a v řadě případů mohou výsledky voleb sloužit 

jako jakýsi „seismograf vývoje (politického) smýšlení občanů“ (Kysela, 

2004, s. 127). 

Stabilita politického systému, z pohledu horní komory, může být umocněná 

faktem, že dolní komory bývají v případě vleklých politických krizí 

předčasně rozpouštěny, ale právě druhé komory jsou z možnosti 

rozpustitelnosti tu a tam vyjmuté (Russell, 2001, s. 449). Nejedná se o 

všechny horní komory, jako například v Polsku nebo v Austrálii lze 

dvoukomorový parlament rozpustit a vypsat volby do obou komor současně. 

Fakt sám, že v některých ústavních systémech lze najít druhé komory, které 

nelze předčasně rozpustit, svědčí o tom, že mají takovéto instituce hrát 

významnou roli v kritických dobách a na přechodnou dobu sloužit jako most 

vedoucí k ustavení nové politické reprezentace.    

2.3.2.2 Reprezentace jiných zájmů 

Bezpochyby nejvýznamnějším posláním horních komor by mělo být 

reprezentování jiných zájmů než těch, které jsou zastoupeny v dolních 

komorách (Lijphart, 1984, s. 98; Russell, 2001, s. 443). Lze se rovněž setkat 

s názorem, že musí existovat zřetelná nutnost zřídit druhou komoru pro 

institucionalizovanou artikulaci zájmů a potřeb jiné reprezentace 

(Holländer, 2012, s. 381). Existuje i tvrzení, že druhé komory jsou 

výsledkem historického kompromisu mezi starým a novým pojetím 

legitimity, který vyústil v institucionální nastavení, které známe pod 

označením bikameralismus (Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 517). V tomto 

                                                             
44 Podle dat Meziparlamentní unie je nejčastější délkou funkčního období pět let, následuje šestileté 
období a na třetím místě potom čtyřleté. 
45 V citovaných listech federalistů se lze dále dočíst, že aby představoval americký Senát riziko pro 
politický systém, musel by být zkorumpovaný každý státní zákonodárný sbor a nakonec i americký 
lid. Situace kolem amerického Senátu se změnila ve chvíli, kdy byl přijat XVII. dodatek v roce 1912 a 
podle něhož jsou dva senátoři za každý stát voleni obyvatelstvem tohoto státu (Tindall a Shi, 2008, s. 
807). 
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pojetí jsou horní komory vnímány jako reprezentanti určitého stavu, zájmů, 

které mají určitou platnost v kontextu probíhajících společenských a 

politických změn (Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 518). 

Za bezpodmínečnou potřebu reprezentace odlišných zájmů lze označit 

zájmy členských jednotek federativního státu (Lijphart, 1984, s. 104; 

Russell, 2001, s. 444; Syllová, 1998, s. 243–245). Pokud je vláda 

sestavována podle poměrného principu, měly by být jednotlivé jednotky 

federace reprezentovány paritně (Madison, 1788, s. 416–419). Na druhou 

stranu, pokud selhává princip reprezentace, musí být akcentován funkční 

princip komory jako instituce, která má své opodstatnění v systému a její 

prospěšnost musí být neustále prokazována (Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 

519). V českém prostředí se, naopak, velmi kriticky vymezil vůči 

zastupování regionálních interesů první prezident České republiky Václav 

Havel, když prohlašoval, že tak jak je Senát koncipován, nebudou mít jeho 

členové žádný vliv na život v regionech.46 

Reprezentace teritoriálních jednotek není ale jedinou funkční vlastností při 

reprezentaci odlišných zájmů, v horních komorách lze reprezentovat 

náboženské, jazykové, kulturní a jiné menšiny.
47

 Trendem posledních let je 

neustálá potřeba narovnávat disproporci mezi reprezentací žen a mužů ve 

veřejném prostoru (Rush, 2001, s. 30).
48

 Charakter reprezentovaných zájmů 

spolu se způsobem výběru členů horní komory ovlivňuje samotnou 

legitimitu takovéto instituce. Vrátím-li se k citované studii dvojice Suzanne 

Schüttemeyer a Rolanda Sturma, poukazují na čtyři rozdílné formy 

teritoriální reprezentace na půdě horní komory: 

                                                             
46 Další slova kritiky na adresu Senátu se týkají dvou oblastí: náplň práce Senátu a regionalizace/ 
decentralizace veřejné správy. Za prvé, je objektivním faktem z dostupných pramenů, že nejprve stála 
na samotném počátku přijímání Ústavy ČR s dvoukomorovým parlamentem představa, že vznikne 
horní komora s určitými atributy. Za druhé, se začínajícími reformami veřejné správy, si Havel všímal 
určité redundance ve smyslu reprezentování regionálních zájmů. „Když budou existovat samosprávné 

regiony, které budou přímo voleny svými obyvateli, k čemu je potřeba parlamentní komora, která by 
měla dělat totéž?“ „…přímo volení zástupci regionů v pražském Senátu začnou být vnímání jako 
jejich méně autentičtí reprezentanti, jako jejich jacísi popražštělí a ne zcela plnohodnotní zástupci, 
navíc bez reálného vlivu na život regionů“ (Havel, 1992, s. 6). 
47 Například v Irsku slouží Senát k reprezentaci profesních zájmů prostřednictvím volebních panelů, 
ve Venezuele slouží horní komora k reprezentaci etnických menšin, v Belgii zase k reprezentaci 
jazykových společenství a královských potomků (Tsebelis a Money, 1997, s. 53). 
48

 Podle dat IPU z roku 2018 je v globálním měřítku zastoupení žen v horních a dolních komorách 

téměř stejné, pohybující se na 24%. V některých případech může hrát výraznou roli většinový volební 
systém, který představuje institucionální bariéru pro ženské kandidátky (Rush, 2001, s. 30). 
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1. druhá komora je plně zapojená do procesu zprostředkování 

veškerých společenských zájmů, bdí nad dělbou moci mezi Spolkem 

a členy, zastupuje i zvláštní regionální zájmy, 

2. druhá komora existuje ve federálním systému westminsterské 

demokracie, ale zde hrozí riziko zablokování systému při 

rovnomocnosti, 

3. druhé komory jsou považovány za zárodek regionální komory, kde 

ale může případná přímá volba jejích členů zničit regionální souboj 

pomocí postupné převahy stranického souboje o mandáty, 

4. německá Spolková rada je výsledkem základního kompromisu, který 

poskytuje základní ústavněprávní, sociální, ekonomickou a 

politickou formu pro reprezentaci regionů – je to komora Zemí a 

spolkovým orgánem zároveň.  

Ostatní autoři si rovněž povšímají, že pokud jsou reprezentované zájmy 

v horní komoře dostatečně legitimovány a opřeny o jasný společenský řád, 

je jejich pozice minimálně zpochybnitelná (Hloušek et al. 2011, s. 140; 

Reschová, 1997, s. 34). 

2.3.2.3 Filtr nekvalitní legislativy 

Role horních komor bývá mnohdy vyjadřována jejich legislativní činností, 

respektive reflexí posuzované legislativy. V parlamentních systémech, kde 

je zpravidla ve všech případech původcem legislativy dolní komora, které je 

zodpovědná vláda, jsou horní komory postaveny do pozice legislativně-

politického korektivu. V případě unitárních států, které legitimitu 

zákonodárců v horní komoře odvozují od jiného principu, je jejich poslání 

argumentováno právě možností „filtrovat“ přijímanou legislativu (Syllová, 

1998, s. 246). Této oblasti věnuje pozornost i Meg Russell, která ve své 

práci píše, že mají takto horní komory možnost „podělit se“ o 

projednávanou legislativu a rozdělit jí mezi dvě plnohodnotná tělesa 

(Russell, 2001, s. 453). Plnohodnotný, nicméně, neznamená rovnomocný, 

což s sebou přináší celou řadu modifikací, které lze analyzovat a vyvodit 

z nich závěry ohledně role druhých komor v legislativním procesu. Jak už 

bylo poznamenáno, v dolních komorách ve většině případů vzniká veškerá 

legislativa, zatímco horní komory mohou zkoumat specifický okruh 
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legislativy, který může být upozaděn v dolní komoře ať už kvůli stranickým 

partikulárním zájmům nebo i kvůli nedostatku času (Russell, 2001, s. 451–

452). 

Na druhou stranu, kritici mohou namítat, že se jedná o duplikaci při 

přijímání legislativních aktů, která s sebou přináší jen delší proces přijímání. 

Nicméně, v případě, že horní komora disponuje efektivními nástroji na 

zdržování přijímané legislativy, může dojít ke změně preferencí na půdě 

dolní komory, která legislativní akt iniciovala a přinést opačné stanovisko 

k navrhovanému textu (Russell, 2001, s. 450–451). Horní komory jsou 

velmi často obdařeny silnými blokačními pravomocemi u předem 

specifikovaného okruhu legislativy – velmi často se jedná o ústavní zákony, 

mezinárodní smlouvy nebo zákony, které upravují činnost a funkci 

klíčových ústavních institucí nebo nastavení volebních pravidel (Norton, 

2007, s. 8; Russell, 2001, s. 451). 

Lze rovněž namítnout, že role Parlamentů při tvorbě zákonů je v současné 

době výrazně posunutá směrem k exekutivě. Jana Reschová prohlašuje, že 

parlamenty dnes již nevytvářejí zákony, protože v drtivé většině případů se 

jedná vesměs o exekutivní návrhy, které parlament následně schvaluje či 

mírně modifikuje (Reschová, 1997, s. 35).
49

 Lze ovšem namítnout, že horní 

komory mohou být na exekutivě nezávislé, pokud jsou patřičně k tomu 

ústavně koncipovány, a že spíše větším „razítkovačem“, který na základě 

vládní většiny přijímá navrhované legislativní akty, jsou dolní komory, kde 

je vliv stranických orgánů silnější. Existují ovšem výjimky, které se objevují 

podle konkrétní úpravy politického systému – například Irský Senát je silně 

poznamenán vlivem tří nejsilnějších politických stran, které se výhradně 

podílejí na obsazování jeho členů. To se děje díky zvolené úpravě volby 

jeho členů (Rameš, 2016; Šlosarčík, 2007, s. 67). 

                                                             
49 K tomu dále i Pavel Ondřejek (2011). 
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2.4 Analýza odborné literatury 

2.4.1 Zahraniční literatura 

Pro účely této práce je rovněž nezbytné pojednat v základních obrysech o 

historických textech, které problematiku vyváženosti státní moci a následné 

dvoukomorové uspořádání předestírají.
50

 

Prvním teoretikem, který začal pracovat s konceptem rozdělení mocí ve 

státě, byl anglický filozof John Locke. Ve své knize „Dvojí pojednání o 

vládě“ z roku 1690 se vyjadřuje, že je nezbytné oddělit od sebe moc 

zákonodárnou, která reprezentuje lidový zájem, výkonnou a federativní 

(Locke, 1992, s. 116).
51

 O konkrétní podobě parlamentu se zde však 

nehovoří. Na toto rozdělení navazuje o více než padesát let později Charles-

Louis Montestquieum, který ale moc federativní pojmenovává jinak, ale jak 

sám poznamenal John Locke, je jedno jak jí pojmenujeme (Locke, 1992, s. 

116). Jeho obsáhlé dílo s názvem „O duchu zákonů“, se věnuje mimo jiné 

úvahám o podstatě vzniku a fungování demokracie. Zde je patrné, že ve 

svých úvahách se silně inspiruje antickým Řeckem a starověkým Římem.
52

 

Když hovoří Montesquieu o Senátu, má tím na mysli instituci, která nemá 

jen jednu funkci, ale záleží na tom, pro jaký účel jsou senátoři vybíráni.
53

 

Senát může hrát dvojí roli: buďto strážce mravů, kde by měli být senátoři 

jmenováni doživotně, nebo roli toho, kdo má upravovat veřejné záležitosti, 

přičemž v takovém případě by měl být Senát častěji obměňován 

(Montesquieu, 2010, s. 65 – 66).  

V druhé polovině 19. století vychází dílo anglického myslitele Johna S. 

Milla „Úvahy o zastupitelské vládě“ (1861). Ve XIII. kapitole se J. S. Mill 

                                                             
50V nejstarších textech se, nicméně, explicitně nehovoří o parlamentech, nýbrž o zákonodárné a 
výkonné moci, které by se měly navzájem kontrolovat. Zejména zákonodárná moc je definována jako 
prostředek lidu jak kontrolovat moc panovníka (například John Locke). 
51 John Locke v citovaném příspěvku tvrdí, že zákony mají trvalou a stálou platnost, a proto je 
nezbytné, aby existovala nějaká moc, která se bude zabývat jenom a pouze jejich prováděním. „A tak 

se často stává, že moc zákonodárná a výkonná jsou od sebe odděleny.“ (Locke, 1992, s. 116). 
52„Lid, podobně jako panovníci, a dokonce více než oni, potřebuje, aby byl veden radou nebo 

senátem. Aby však v něj měl důvěru, je třeba, aby volil jeho členy; buď tak, že je sám vybírá, jako v 
Athénách; nebo že ustaví úředníka, který je zvolí, jako tomu bylo v některých případech v Římě.“ 
(Montesquieu, 2010, s. 23). 
53 Podle Montesquieua je demokratický působ výběru zástupců los, ale volba výběrem je 
aristokratický způsob (Montesquieu, 2010, s. 25). Nicméně, Senát vzniká podle něj v okamžiku, kdy 
je šlechtický stav natolik početný, že nedokáže sám ve své velikosti rozhodovat o záležitostech, které 
má v kompetenci. „V tomto případě lze říci, že aristokracie je svým způsobem v senátu, demokracie 
ve šlechtickém stavu a lid není ničím“ (Montesquieu, 2010, s. 27). 
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přímo věnuje otázce dvoukomorového parlamentu, respektive druhé 

komoře. Mill si všímá pozitivního dopadu dvojího posuzování legislativy, 

ale stanovuje logické podmínky, aby takovýto model fungoval. Rovněž 

zdůrazňuje, že obě komory by neměly být stejné co do složení jejich členů. 

S odkazem na anglickou společnost Mill prohlašuje, že druhá komora by 

měla být koncipována na jiném principu reprezentace než komora první, 

která zastupuje demokratický princip. Pokud daná společnost nemá 

dostatečně rozvinutý aristokratický model společnosti, pak nemá druhá 

komora dostatečný reprezentativní potenciál, aby mohla kontrolovat práci 

oné první.
54

 Dokonce si pohrával s myšlenkou, že by se členy druhé komory 

měli stávat po zralém výběru a uvážení bývalí vysloužilí politici, soudci, 

regionální správci. Nicméně, na závěr samotné kapitoly Mill prohlašuje, že 

nejlepší architektura druhé komory je ta, která není založená na třídních 

zájmech a předsudcích většiny, ale ctící demokratický princip.  

Američtí federalisté, kam lze zařadit především Alexandera Hamiltona, 

Johna Jaye nebo Jamese Madisona, se ve svých esejích, které jsou známé 

též pod označením „Listy federalistů“ (1789), zabývali myšlenkami 

nejenom uspořádání zákonodárné moci, ale skrze úvahy o vládě, její moci, 

legitimitě, se zabývali otázkami politického uspořádání, založeném na 

svébytné identitě členských států nově vznikající Unie.  

Friedrich Hayek patří bezpochyby do výčtu autorů, který se ve druhé 

polovině minulého století pokusil o komplexní filozofické zpracování 

principů, na nichž stojí moderní státy. Jeho dílo „Zákon, legislativa a 

svoboda“ z roku 1974 se skládá ze tří knih. Na rozdíl od autorů, kteří 

v terminologii činili minimální rozdíly, Friedrich Hayek vnímá označení 

„legislatura“ za pojem, který souvisí s oddělením mocí. Legislatury nejsou 

ničím jiným než zdvořilým označením pro shromáždění, která vyrůstají 

coby instrument zastupitelské vlády (Hayek, 1982, s. 129).
55

 Na adresu 

dvoukomorového uspořádání ale dodává, že se musí jednat o dvě 

                                                             
54 J. S. Mill otevřeně tvrdí, že pokud je jedna komora (rozumějme horní aristokratická komora) slabá, 
je nesmysl ji ústavně zrovnoprávnit s komorou dolní, která získává stále větší mocenský primát. 
Smysl potom takovéto aristokratické sněmovny vidí v moderování diskuze, pokud se dolní komora 
nemůže pevně rozhodnout (Mill, 2004, XIII. kapitola). 
55 Dále ještě Hayek doplňuje, že „(legislatury) se staly jednoduchým označením pro zastupitelská 
shromáždění s cílem řídit nebo kontrolovat vládu“ (Hayek, 1982, s. 129). 
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principiálně odlišné instituce, které budou obsazovány odlišným způsobem 

a v jiný čas, protože jinak by se jednalo o dvě identická tělesa, která jen 

schvalují vládní zájmy (Hayek, 1982, s. 112).
56

  

2.4.2 Česká literatura 

V devadesátých letech vznikala celá řada odborných prací a textů, které 

hledaly odpovědi na základní otázky související s ustavováním horní 

komory českého Parlamentu. Jsou proto ve znamení spíše právnické 

literatury, která se snaží zodpovědět základní důvody proč ustavovat 

dvoukomorový parlament, sumarizovat ústavní vývoj českého státu a hledat 

návaznosti pro následující ústavní vývoj. V této souvislosti lze jmenovat 

dlouholetého člena Senátu PČR Petra Pitharta, jenž je autorem množství 

textů, které vidí smysl ustavovaného Senátu v pozici ústavní pojistky, filtru 

přebytečných nebo zmetkovitých zákonů z Poslanecké sněmovny a 

protiváhy, zahrnující moudré osobnosti.  

Česká odborná literatura v rané fázi existence Senátu se zaměřovala spíše na 

zodpovídání otázek o smyslu takovéto instituce a hledání příhodného 

zahraničního příkladu pro komparativní analýzu. Velice často byl český 

Senát připodobňován k francouzskému příkladu, nebo dokonce jeho ideální 

(až utopický) model k americkému, který by uměl hýbat veřejným děním 

(Pithart, 2016, s. 24). Tak či onak, byla ona tuzemská odborná literatura 

spíše překladem již citovaných zahraničních prací a děl právě proto, aby 

byly zodpovězeny klíčové otázky. Dosavadní české práce pojednávající o 

problematice bikameralismů nebo konkrétně o specifikách ústavního 

systému, lze rozdělit na dvě kategorie: 

1. literatura ústavního práva, 

2. politologická literatura. 

Politologická literatura je reprezentovaná buď analýzami účinků volebního 

systému do Senátu, nebo se jedná o politologicko-právní úvahy o smyslu 

                                                             
56 Hayek přichází s konkrétní vizí, která podle jeho názoru dostatečně odlišuje druhou komoru od 
první a zároveň, obě dvě komory existují ve vzácném souladu, aniž by byl zpochybňován smysl oné 
druhé. Druhá komora, kterou označuje termínem Legislativní shromáždění, by měla na starost tvorbu 
obecného práva, zatímco komora první (dolní), by byla oprávněná schvalovat veřejné právo, kam řadí 
zejména finanční zákony. První komoru, která reprezentuje lid a vytváří přímo zastupitelskou vládu, 
označuje termínem Vládnoucí shromáždění (Hayek, 1982, s. 113–114). 
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jeho existence. V obojím případě se jedná převážně o práce, které jsou 

publikovány s určitým odstupem od prvních senátních voleb v roce 1996. 

Jan Kysela publikoval v roce 2004 rozsáhlé dílo s názvem „Dvoukomorové 

systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů“, které 

patří bezesporu k nejvýznamnějším textům moderní české odborné 

literatury na problematiku bikameralismů. Další práce od Kysely jsou spíše 

diskurzivního charakteru orientující se primárně na ústavně-právní otázky 

(„Bikameralismus a demokracie“ z roku 2002). 

Vít Schorm a jeho text „O funkčnosti Senátu v roli zákonodárce“ z roku 

1999 přináší de facto re-interpretaci Mastiase a Grangého pojednávající o 

druhých komorách. Jak již bylo řečeno výše, pro správné odlišení obou 

komor a správné fungování dvoukomorového parlamentu je nezbytné 

reprezentovat odlišné zájmy, disponovat dostatečnou legitimitou a 

zasahovat do legislativního procesu.
57

  

V roce 2009 však vychází publikace autorského kolektivu Tomáše Lebedy, 

Romana Chytilka, Jakuba Šeda a Dalibora Čalouda s názvem „Volební 

systémy“, čímž jsou úvahy o smysluplnosti Senátu posunuty do roviny 

empirických kvantitativních analýz s důrazem na volbu správného 

volebního systému. Konkrétně Tomáš Lebeda publikoval rozsáhlou 

sociologickou studii analyzující výsledky všech senátních voleb v letech 

1996 až 2008 (Lebeda, 2009).  

Literatura ústavního práva nahlíží na problematiku českého Senátu a 

dvoukomorových parlamentů poněkud odlišnějším způsobem. Některé 

příspěvky jsou spíše charakteru studijní naučné literatury (Aleš Gerloch, Jiří 

Hřebejk a Vladimír Zoubek – „Ústavní systém České republiky“, Jan Wintr 

– „Principy českého ústavního práva“), ale i zrovna tak diskuzivního 

příspěvku jako například „Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy“ od 

Jana Broze a Jana Chmela. Vedle již citovaného autorského kolektivu Aleše 

Gerlocha, údaje o státovědě lze čerpat i z „Ústavní právo a státověda 

(Obecná státověda)“ z roku 1998 od Václava Pavlíčka nebo i ze „Základy 

                                                             
57 Vít Schorm je však ve své práci velmi skeptický v otázce zlepšování obrazu Senátu uvnitř české 
společnosti. S odkazem na některé závažné skutečnosti je situace pro Senát velmi nevýhodná a 
prokazování jeho užitečnosti se zdá býti obtížné. Všechny tyto vážné úvahy a analýzy nově 
ustaveného Senátu přicházejí bezprostředně po prvních senátních volbách.(Schorm, 1999, s. 347) 
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všeobecné státovědy“ z roku 2012 od Pavla Holländera. Oba dva posledně 

zmiňované prameny poskytují kvalitní státovědný základ ve smyslu 

interpretace kořenů parlamentarismu, vzniku české státnosti a zmapování 

českého ústavního vývoje. 

2.5 Klasifikace horních komor 

Není sporu o tom, že druhé komory reprezentují v zásadě buď relikt 

společenské vrstvy, která si stále drží určitý společenský kredit nebo 

teritoriálně vytyčené jednotky, které se vyznačují vysokým stupněm státní 

suverenity. Tato, možná do určité míry subjektivní konstatace, vychází ze 

znalosti odborné literatury, která se většinou shoduje na jasném 

reprezentačním titulu britské Sněmovny lordů a amerického Senátu. Obě 

dvě instituce jsou dávány za příklad „správného“ a legitimního ukotvení 

silné druhé komory.  

Federativní státy, rovněž taky složené státy, se skládají z několika členských 

subjektů (Syllová, 1998, s. 243). Tyto subjekty mají vlastní soustavu 

státních orgánů, právního řádu, občanství a mezi oběma úrovněmi je 

uplatňována zásada principu sdílené suverenity (Hloušek et al. 2011, s. 218; 

Grospič, 1998, 127). Pro unitární státy platí přesně opačné charakteristiky – 

jednota právního řádu, jednolitá soustava státních orgánů, jedna státní 

suverenita a identita (Grospič, 1998, s. 115–117). 

Na úvod bych rád předestřel ještě jedno kritérium, které je úspěšně dáváno 

do souvislosti s pravděpodobností dvoukomorového parlamentu: lidnatost 

země. S tímto kritériem přišel Arend Lijphart, který zkonstatoval, že země, 

které mají více než 10 milionů obyvatel, mají spíše dvoukomorové 

parlamenty. 

2.5.1 Teritorialita a federální stát 

Pro složené státy, které se skládají z více než dvou konstitutivních jednotek, 

je naopak typický dvoukomorový systém, i když existují některé výjimky. 

Druhým komorám se pak v takovémto případě přezdívá federální komora, 

která představuje nezbytný znak ochrany federalismu, díky kterému mohou 

jednotlivé členské jednotky federace hájit své partikulární zájmy a 

poukazovat na svoje dílčí interesy (Lijphart, 1984, s. 104; Russell, 2001, s. 
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444; Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 524–525). Ochrana federalismu 

znamená, zároveň, ochranu stability politického systému, respektive v řadě 

zemí hrají druhé komory roli klíčového aktéra v principu brzd a protivah, 

jenž brání uzurpaci moci (Hloušek et al., 2011, s. 219; Russell, 2001, s. 

450). 

Pro tuto specifickou oblast funkcí horních komor lze pro ilustraci uvést za 

příklad německou Spolkovou radu, americký Senát nebo švýcarskou Radu 

států. Všechny tři zmíněné instituce jsou ve svých zemích širokou veřejností 

přijímané, respektované a jejich existence podmiňuje funkčnost celého 

politického systému. Ve všech zmíněných případech, bylo hlavním motivem 

k ustavení dvoukomorového Parlamentu obava z uzurpace politické moci a 

expanze vlivu silnějších (lidnatějších) států na úkor slabších (méně 

početných), což vychází z poznání jednotlivých historických reálií 

(Holländer, 2012, s. 403; Schüttemeyer a Sturm, 1992; Syllová, 1998, s. 

243). K rozptýlení uzurpátorských tendencí může sloužit velmi často 

používaná paritní reprezentace členských států na půdě horní komory, což je 

v příkrém protikladu k reprezentaci lidu v dolní komoře, kde dominují 

reprezentanti nejlidnatějších subjektů. Nejedná se však o nutnost, zavádět 

princip parity, ale vzbuzuje to dojem skutečné rovnosti členských jednotek 

federace a menším subjektům to pomáhá při vzdorování vůči tlakům 

lidnatějších subjektů (Russell, 2001, s. 445). 

2.5.2 Teritorialita a unitární stát 

Z pohledu samotné definice unitárního státu je hledisko teritoriální 

reprezentace jako nositel základní funkce horní komory dost protichůdné. 

Snad až postupem decentralizačních změn ve druhé polovině 20. století se 

některé unitární evropské státy snažily pro své regiony vytvořit instituci, 

která by hájila jejich interesy a byla by zároveň garantem jejich autonomie 

(Syllová, 1998, s. 246). Tyto decentralizační procesy vznikaly především 

tam, kde bychom mohli nalézt pluralitní heterogenní společnosti.
58

 Již 

samotný Arend Lijphart si všímal zemí, jejichž společnosti vykazují určitou 

míru plurality v návaznosti na uspořádání jejich parlamentu (Lijphart, 1984, 

                                                             
58 S ohledem na decentralizační procesy v řadě evropských zemí, někteří autoři používají termín 
„regionalizace unitárních států“ (Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 528). 
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s. 93). Nicméně, i přes to, že lze v některých případech hovořit o 

regionalizované horní komoře (Schorm, 1999), je však role takovéto 

instituce přeci jenom odlišná od druhých komor ve federacích.  

Existují dvě základní příčiny, proč nelze považovat horní komory 

reprezentující teritoriální zájmy za stejně významné instituce ve složených a 

jednotných státech. Za prvé, v unitárních státech nemají regiony právní 

subjektivitu a jejich existence je odvozená z rozhodnutí centrálních orgánů. 

Za druhé, řada unitárních zemí vykazuje znaky homogenní společnosti, 

která se vnitřně nijak neštěpí (Norton, 2007, s. 10). Citovaný Philip Norton 

dále tvrdí, že ve státech unitárních nelze úspěšně vytvořit druhou komoru 

Parlamentu reprezentující teritoriální jednotky. Podle něj je dokonce 

neslučitelný dvoukomorový parlament s parlamentní formou vlády, protože 

vlády jsou velmi často odpovědné pouze dolní komoře (Norton, 2007, s. 

11). Používá termín „neoddělitelná zodpovědnost“, kterým odkazuje na fakt, 

že parlamentní forma vlády si žádá pouze jedno parlamentní shromáždění, 

ze kterého vyvstává vláda, ale nelze parlamentní reprezentaci „rozdvojit“ na 

komoru reprezentující lid a komoru zastupující zájmy teritorií (Norton, 

2007, s. 12).
59

 

2.5.3 Reprezentace jiných „stavů“ 

Vedle reprezentace teritoriálních jednotek, ať už federálního nebo 

unitárního státu, lze zmínit další reprezentační tituly některých horních 

komor. K dalším nejčastěji reprezentovaným skupinám na půdě horních 

komor lze zařadit náboženské, jazykové, kulturní nebo sociální menšiny 

(Kysela, 2004, s. 124; Tsebelis a Money, 1997, s. 53). Citovaný George 

Tsebelis s Jeannette Money uvádí několik příkladů pro ilustraci jiných 

reprezentačních titulů než čisté teritoriality. Venezuelský Senát jako 

instituce reprezentující národnostní menšiny, Irský Senát zvolený pomocí 

profesních panelů reprezentující spíše tři největší politické strany a Belgický 

Senát, který je konstituován pomocí tří největších jazykových společenství a 

geografických regionů na území Belgie (Tsebelis a Money, 1997, s. 53). 

                                                             
59 Pokud horní komory reprezentují regionální interesy, stávají se zbytečnými, protože regiony nemají 
v unitárních státech právní subjektivitu, čímž odpadá jejich právo na parlamentní reprezentaci. 
Zároveň dodává, že pokud se horní komory výrazně podobají komorám dolním, stávají se 
nadbytečnými (redundace) a pokud se naopak chovají odlišně, jsou nebezpečné a „rošťácké“ (Norton, 
2007: 11, 12).  
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Nabízí se ovšem jednoduchá otázka, zda nějakým způsobem souvisí míra 

fragmentace společnosti dané země s pravděpodobností výskytu 

dvoukomorového parlamentu. Arend Lijphart na ni poměrně přesvědčivě 

odpověděl, když se nepodařilo prokázat kauzalitu mezi stupněm 

fragmentované společnosti a dvoukomorovým parlamentem. Jinými slovy, 

druhé komory se vyskytují i v zemích, kde je společnost homogenní a 

naopak, tam kde je společnost výrazně pluralitní, není druhá komora 

ustavována (Lijphart, 1984, s. 93). 

Nicméně, specifickým druhem reprezentace horních komor je potom 

zastoupení profesních a odborných zájmů (Hloušek et al., 2011, s. 142). 

Vrátím-li se k pojetí reprezentovaných zájmů v horních komorách od 

Suzanne Schüttemeyer a Rolanda Sturma, kteří tvrdí, že horní komory 

reprezentují vždy určité stavy, jedná se v tomto případě o reprezentaci 

profesních, korporativních stavů. Smyslem takovéto specifické parlamentní 

reprezentace je obohacení politického systému o profesní a odborné prvky, 

které mohou v dolních sněmovnách, přísně kontrolovanou politickými 

stranami, silně absentovat (Kysela, 2006, s. 132–133). V některých 

případech se vžilo označení „hospodářská sněmovna“, která prosazuje 

odborné posouzení schvalované legislativy (Kysela, 2002: 151–152). 

Z historie je patrné, že korporativismus nepřinesl kýžený rovnovážný model 

uspořádání parlamentu.
60

  

Takovýto druh reprezentačního titulu se jeví jako funkčně problematický, 

dochází k postupné degeneraci státem „privilegovaných“ profesních stavů a 

jejich legitimita upadá díky silnému vlivu politických stran (Kysela, 2002, s. 

152; Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 524).
61 

2.5.4 Způsoby ustavování horních komor 

Abychom mohli horní komory lépe analyzovat, je nezbytné pojednat o 

jednotlivých způsobech, jakými jsou členové těchto institucí nejčastěji 

                                                             
60 Například Irský Senát, který je neustále obsazován pomocí 5 profesních panelů, volbou absolventy 

dvou největších Irských univerzit a nakonec je i doplňován nominanty samotného ministerského 
předsedy, je profesní hledisko silně upozaděno na úkor stranických příslušníků a stává se tak 
kolbištěm pro přestárlé členy parlamentu, ale i pro začínající zákonodárce (Šlosarčík, 2007, s. 68). 
61 Podle Suzanne Schüttemeyer a Rolanda Sturma nemusí nutně znamenat upadající legitimita 
předzvěst zrušení takovéto instituce, ale pokud selhává tento reprezentační model, je postupně 
ovládnut vlivem politických stran, ke kterému je od začátku předurčen (Schüttemeyer a Sturm, 1992, 
s. 524). 
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dosazováni do svých funkcí.  Samotný způsob ustavování horních komor do 

značné míry ovlivňuje nejenom jejich stabilitu (Lijphart, 1984, s. 97), 

politickou iniciativu (Norton, 2007, s. 10) a ve finále dost zásadně určitě její 

politickou důležitost i s poukazem na to, od koho svojí legitimitu taková to 

horní komora odvozuje.
62

 Existuje několik způsobů jak dosazovat členy do 

takovéto instituce, přičemž tato práce se bude zabývat těmi 

nejrelevantnějšími způsoby, jako je přímá volba, nepřímá volba členů nebo 

jejich jmenování (Lijphart, 1984, s. 97; Kysela, 2004, s. 125–126; 

Reschová, 1997, s. 35).
63

 V některých případech, může být k ustavování 

horní komory použitá kombinace více způsobů zároveň (Kysela, 2004: 126–

127). 

Politická aktivita, která je nezbytnou součástí každé parlamentní komory a 

je běžnou součástí legislativního procesu, je v mnoha ohledech podmíněná 

právě způsobem obsazování, jak již bylo řečeno. Komory, které jsou volené 

přímo, mají tendenci být téměř ve všech ohledech působení politicky 

aktivnější, než instituce, jejichž členové nemají své mandáty odvození 

přímo od voličů (Kysela, 2004, s. 126; Norton, 2007, s. 10). Přímý mandát 

v sobě skrývá některá negativa v souvislosti s apelem přímo na voliče. 

Američtí federalisté obhajovali nepřímo volený americký Senát, aby střežil 

zájmy států a dohlížel na federální exekutivu (Carrey a McClellan, 1990, s. 

334).
64

 

Přímá volba zákonodárců horní komory přispívá k výraznějšímu postavení 

takovéto instituce a silnější roli v politických systémech (Russell, 2012, s. 

117–118). Arend Lijphart je dokonce toho názoru, že přímá volba může do 

značné míry kompenzovat případně malé kompetence horní sněmovny 

(Lijphart, 1984, s. 97). George Tsebelis a Jeannette Money tvrdí, že přímá 

volba je nejdemokratičtější způsob výběru zástupců do horní parlamentní 

komory (Tsebelis a Money, 1997, s. 47). V praxi to však znamená, že přímé 

volby s sebou přináší i stranickou soutěž, zrovna tak jako ve volbách do 

                                                             
62 Podle Meg Russell platí, že čím větší legitimitu má horní komora, tím sebevědoměji formuluje 
takováto instituce své názory a snaží se maximálně využívat svých dostupných kompetencí (Russell, 
2001, s. 449). 
63 K výjimečným způsobům ustavování horních komor potom patří dědičnost mandátu, kooptace 
nebo virilita. 
64 „Žádný ze zákonů nemůže být schválen bez většiny lidu a následně bez většiny ze všech států“( 
Carrey a McClellan, 1990, s. 335). 
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dolní komory. V úvahu je rovněž potřeba brát i institucionální zázemí přímo 

volené horní komory, protože v širším úhlu pohledu je zřejmé, že přímou 

volbu zákonodárců horní komory praktikují spíše prezidentské demokracie, 

než parlamentní režimy (Russell, 2012, s. 118).
65

  

Naopak, nepřímo volené komory většinou postrádají potřebnou 

demokratickou legitimitu, aby mohly efektivně vstupovat do konfliktů 

s prvními komorami (Kysela, 2004, s. 126; Lijphart, 1984, s. 97). Ne vždy 

jsou nepřímo volené komory a priory slabými aktéry – stojí za to poukázat 

na případ francouzského Senátu, který je volený nepřímo volebním 

kolegiem, ale zato může efektivně blokovat navrhovanou běžnou 

legislativu, nikoliv zabránit jejímu přijetí (Schorm, 1999, s. 342, 346). Právě 

volební kolegia se stávají převodovým mechanismem pro výběr členů, 

přičemž samotné volební kolegium je zvoleno přímo lidmi a má tak mandát 

místo nich rozhodnout o složení horní komory (Russell, 2012, s. 119). 

Spíše výjimečnou záležitostí jsou pak komory, které jsou nevolené, 

jmenované jinou institucí jako je například anglickou královnou jmenovaná 

Sněmovna lordů, Generálním guvernérem kanadský Senát, aj. V případě 

Kanady hraje do značné míry historické dědictví a přidružení ve sdružení 

Commonwealth of Nations.
66

 Dědičné členství v horních komorách je dnes 

stejně výjimečné, jako samotné jmenované komory. Jedná se spíše o 

historický relikt, který můžeme nalézt například u části lordů horní komory 

britského Parlamentu, ale i tam se bude obdobná úprava podrobovat ústavní 

reformě (Wheeler-Booth, 2001).
67

 Jeannette Money a George Tsebelis 

                                                             
65 „Přímá volba zákonodárců horní komory může být vnímána v podmínkách unitárního státu jako 

velmi žádoucí: „Přímá volba má logiku právě v unitárním státě, protože v tom státě 
decentralizovaném, regionalizovaném nebo dokonce federalizovaném, je asi logické, když tu druhou 
komoru propojíte s těmi entitami a tam se nabízí toto propojení provést nepřímou volbou (buď 
vytvoříte nějaká volební kolegia, nebo necháte ty senátory volit těmi jednotlivými zastupitelskými 
sbory). V USA tomu tak bylo do roku 1913. Takže se mi zdá, že v unitárním státě je logické volit 
přímou volbou než vymýšlet nějakou entitu, nad kterou by pak visel otazník“ (KYSELA, 2018).   
66 „Jmenované komory jsou všechny historicky vzniklé a buď nereformované, nebo již zrušené. 
Způsob volby dané komory dost zásadně ovlivňuje limity v jejím chování, takže volené komory si 

počínají asertivněji, než komory jmenované, které jsou spíše poslušné vládám, a proto jsou více 
opatrné. To se odvíjí od toho, že někdo ty členy jmenované komory vybírá a jmenuje je do těch funkcí, 
takže někdo kdo má tu demokratickou legitimitu je ten, kdo jmenovanou komoru sestavuje a její 
členové mu mohou být takto určitou formou zavázáni“ (KYSELA, 2018). 
67 Již citovaný autor poznamenává, že takováto sněmovna se za posledních 350 let nijak nezměnila, 
pravidla jednacího řádu zůstala stejná a je de facto dodnes velmi unikátní komorou, kde mají všichni 
její členové formálně stejná práva a osoby jednotlivých funkcionářů (Speaker of the House of Lords, 
Chancellor of the House of Lords, Leader of the House of Lords) nejsou pro nikoho nikterak závazné 
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takovýto druh horních komor neuznávají, označují způsob výběru jejích 

členů za nelegální (Tsebelis a Money, 1997, s. 47). V současnosti jsou takto 

aristokratické komory přežitkem a role jejich reprezentovaných stavů 

postupně upadá (Schüttemeyer a Sturm, 1992, s. 520). 

V poslední řadě lze poznamenat ještě jednu proměnnou, která může rozlišit 

jednotlivé horní komory mezi sebou, a tím je délka trvání mandátu. 

V souvislosti se snahami odlišit horní komory od dolních a zároveň nastavit 

mezi nimi určitou rovnováhu moci, je délka trvání mandátu velmi 

praktickým nástrojem, který může i mnohdy svádět k ústavnímu inženýrství. 

Průměrná doba trvání mandátu je u přímo volených komor šest let 

(Borthwick, 2001, s. 21).
68

 

2.5.5 Kompetenční profil horních komor ve vztahu k dolním komorám 

Pravděpodobně nejzřetelnější kritérium, které nám pomáhá rozlišovat mezi 

desítkami horních komor jejich formální „sílu“, respektive politickou moc 

v politickém systému, jsou jejich pravomoci, které jim dávají ústavy 

jednotlivých zemí. S ohledem na předcházející podkapitolu, která se týkala 

způsobu výběru členů horních komor, je politická aktivita a ochota vstoupit 

do sporu s dolní komorou velmi často podmíněná právě způsobem volby 

zákonodárců (Lijphart, 1984, s. 97; Scully, 2001). 

Sílu horních komor Roger Scully definuje ve dvou základních rovinách: 

ústavní pravomoci horní komory a stranické složení (Scully. 2001, s. 98). 

Slabé horní komory mají velice málo ústavních pravomocí a v případném 

sporu s dolní komorou povětšinou jasně prohrávají. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o velmi slabé instituce, nejsou spory mezi oběma komorami běžné. 

Roger Scully hovoří místy o politické impotenci takovýchto institucí, které 

v opačném případě mohou plnit roli poradního hlasu, který tlumočí názory 

různých zájmových organizací a skupin, jež nejsou v dolní komoře tolik 

slyšet (Scully, 2001, s. 98). Středně silné (umírněně silné) horní komory lze 

popsat tak, že jejich ústavní pravomoci slouží k tomu, aby byly schopné 

                                                                                                                                                           
– všechna rozhodnutí se provádí širokým konsenzem a společnou vůlí (Wheeler-Booth, 2001, s. 82–
83).  
68 V některých případech je připouštěná a praktikovaná varianta, že může být funkční období takovéto 
instituce z některých důvodů předčasně ukončeno, komora rozpuštěná a vypsány nové volby 
(Borthwick, 2001, s. 21). 
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navrhovanou legislativu vrátit zpět dolní komoře k opětovnému zamyšlení 

se nad textem (Scully, 2001, s. 99). Takovýto aktivismus se dále odvíjí 

podle toho, jaká většina ovládá dolní a horní komoru či podle způsobu 

obsazování. V prvním případě lze očekávat, že politicky shodné složení 

v obou komorách nebude příliš vybízet zákonodárce v horní komoře ke 

kritickým připomínkám nebo jiné formě politického aktivismu při 

posuzování legislativy svých stranických „kolegů“ (Scully, 2001, s. 99–

100). V případě volených komor může být situace v průběhu času specifická 

i tím, že voliči budou více trestat vládní strany a ve volbách do horní 

komory mohou uspět převážně opoziční strany podle teorie voleb druhého 

řádu (Scully, 2001, s. 100). V souvislosti s větším manévrovacím prostorem 

takovýchto institucí roste potřeba stranických orgánů dbát na stranickou 

disciplínu, respektive na stranickou jednotu (Scully, 2001, s. 101).
69

 Silné 

horní komory, které jsou svým postavením více či méně narovno s dolními 

komorami, jsou spíše ojedinělým úkazem v demokratickém světě (Scully, 

2001, s. 101).
70

 Obě komory mají skoro stejné případně identické 

pravomoci, musí obě souhlasit s navrhovanou legislativou a otázka 

stranického složení, i případné disciplíny je tak klíčovou (Scully, 2001, s. 

101). Stejně jako v případě umírněně silných komor, i v této kategorii je 

otázka způsobu obsazování členů velmi důležitá. Signifikantní pak dále je i 

samotné načasování voleb, kdy mohou z daného termínu profitovat buď 

opoziční, nebo pro vládní strany (Scully, 2001, s. 102). 

Pravomoci horní komory  
Přímá volba 

Ano Ne 

Silné 
Spojené státy americké, 

Austrálie, Itálie 
Německo 

Střední Španělsko 
Kanada, Francie, Spojené 

království 

Slabé Polsko Irsko 

Zdroj: Roger Scully 2001 

                                                             
69 Pokud je však dolní komora viditelně silnější, může docházet ke vzájemným politickým třenicím 
mezi oběma komorami, protože zatímco jsou v dolní komoře koncentrovány stranické špičky, v horní 
komoře jsou jejich straničtí „agenti“. Politické strany mohou i sehrávat důležitou úlohu při oddělení 
funkcí mezi obě komory (Scully, 2001, s. 101). 
70 Silné horní komory s sebou přinášejí i určitou potřebu jiného politického systému, ve kterém dolní 
komora není jedinou „show“ (Scully, 2001, s. 101). 
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Výše uvedená tabulka vychází z porovnání několika případů a dává do 

souvislosti politickou (ústavní) sílu do roviny způsobu výběru jejich členů. 

Zároveň však autor poznamenává, že reálnou sílu horní komory určuje 

výslednice politických střetů, které se odehrávají na její půdě a někdy je 

třeba se zaměřit spíše na vazby politických stran na chování jejich členů 

v obou komorách (Scully, 2001, s. 94). Na druhé straně stojí za to se 

přidržet základního schématu, vycházejícího ze sestupné politické moci 

horních komor ve vztahu k dolním, podle ústavou daných pravomocí, 

způsobu obsazování a jejich výsledné politické aktivity (Lijphart, 1984, s. 

97): 

 symetrický bikameralismus, 

 umírněný bikameralismus, 

 extrémně asymetrický bikameralismus. 

Roger Scully přichází se dvěma body, které určují „nezávislost“, respektive 

politicky a ústavně sebevědomou horní komoru: formální kompetence dané 

ústavou a míra stranického vlivu (Scully, 2001, s. 97). Na základě těchto 

dvou kritérií formuluje tři kategorie horních komor, které naplňují určité 

stranické, ústavní a behaviorální znaky tak jak je uvedeno v tabulce níže. 

 Kompetence 
Stranická 

organizovanost 
Chování 

Bezmocné 

Malé kompetence, 
nebo nevyužívaní 
některých svěřených 
pravomocí 

Slabá stranická 
organizovanost 

„politická impotence“ 

Umírněně silné 

Suspenzivní právo 
veta – znovuvrácení 

návrhu zákona 
k posouzení dolní 
komorou 

U nevolených komor 
je slabá. 
Přímo volené komory 
mají zpravidla jinou 
stranickou strukturu – 
tzv. mid-term elections 
a úspěch 
mimovládních stran. 

Roste politická 
aktivita členů horní 
komory, občas může 
dojít na 
vnitrostranickou 
rebelii mezi vedením 
strany (zpravidla 
v dolní komoře) a 
zvolenými členy 

v horní komoře. 

Silné 

Rovné postavení 
s dolní komorou. 
Mandát získaný 
v přímých volbách. 

V těchto systémech je 
velký tlak na vnitro a 
vně-komorovou 
stranickou kohezi. Při 
jejím rozpadu, by 
atomizace názorů 

způsobila chaos a 
zablokování systému. 

Rozložení sil je 

klíčovou záležitostí. 
Riziko zablokování 
systému, přímo volené 
komory mají chuť 
vzdorovat opačně 
laděné dolní komoře. 

Zdroj: Roger Scully 2001 
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Pro shrnutí stojí za to poznamenat, že se jedná o schematizující pohled na 

horní komory jako takové, ale poukazuje na některé pozoruhodné momenty 

dvou charakterizujících jevů. Za prvé, přímo volené komory mají 

automatickou tendenci být politicky aktivnější. Za druhé, přímé volby testují 

vládní strany v otázce důvěry veřejnosti a většinou strany prohrávají 

v polovině svého mandátu. Za třetí, čím větší pravomoci má horní komora, 

tím více roste pravděpodobnost stranických tenzí (Scully, 2001, s. 99–103). 

Pokud se ještě vrátíme ke klasikovi moderní politologie, stojí za to uvést 

ještě jednu typologizaci, která pracuje nejenom s kompetenční 

(ne)vyvážeností mezi oběma komorami, ale v návaznosti na Scullyho 

výzkum se zde prolíná s odlišnými a souhlasnými většinami v obou 

komorách. Zatímco symetrický bikameralismus je založený na dvou stejně 

silných komorách, kde nesouhlas jedné znamená konec legislativního 

procesu u konkrétní předlohy, umírněný bikameralismus už znamená, že 

poslední slovo má dolní komora v projednávání určitě předlohy zákona 

(Hloušek et al., 2011, s. 139; Kysela, 2004, s. 118). V obou řečených 

případech musí obě komory velmi intenzivně spolu vyjednávat, pokud má 

být projednávání návrhů zákona méně komplikované. 

 Nekongruentní Kongruentní 

Symetrický nebo umírněný 

bikameralismus 
Silný bikameralismus Slabý bikameralismus 

Extrémně asymetrický 

bikameralismus 
Slabý bikameralismus Bezvýznamný bikameralismus 

Zdroj: podle Arenda Lijpharta 1984, s. 98–99. 

Období kongruence nastává v případě, že obě komory mají shodně 

orientované většiny, období inkongruence zase v momentě, kdy vládní 

strany nemají v horní komoře většinu.
71 

2.5.6 Kompetenční profil horních komor ve vztahu k exekutivě 

Poté co byly představeny základní klasifikace horních komor podle jejich 

politické a ústavně-právní síly, je potřeba zmínit ještě jednu rovinu, kde lze 

testovat jejich sílu – tím jsou legislativně-exekutivní vazby. Ve stručnosti tu 

zaznělo, že většina demokratických zemí je parlamentním režimem, kde 

dominují až na některé výjimky dolní komory, kterým jsou vlády 

odpovědné (Gallagher et al., 1995, s. 42). Jestliže parlament vytváří vládu, 

                                                             
71 V podobném smyslu se ve svých pracích vyjadřuje i Philip Norton, který používá termíny 
proaktivní a reaktivní komory (Norton, 2007, s. 7). 
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dá se hovořit i o tzv. kreační funkci, přičemž tato funkce se dá spíše 

vztáhnout k volbě prezidenta republiky parlamentem (Holländer, 2012, s. 

380). Dolní komory v parlamentním systému mají silnější pozici, protože 

jim je odpovědná vláda a může ji odvolat z funkce, jednat taky proto, že 

v dolních komorách zpravidla začíná legislativní proces (Gallagher et al., 

1995, s. 43; Lijphart, 1984: 101–102). 

Obecně se dá pozice horních komor vůči exekutivě rozlišit na dvě základní 

roviny podle toho, jak jsou definovány základní vazby mezi parlamentem a 

vládou (exekutivou). Od tohoto se potom odvíjí i vztah politických stran 

k jednotlivým členům parlamentu (Gallagher et al., 1995, s. 43). Horní 

komory jsou zpravidla svobodnějším (Kysela 2004, s. 122), uvolněnějším 

(Russell, 2001, s. 448) a méně formálním prostředím, kterému odpovídá styl 

práce (Lijphart, 1984, s. 96). Horní komory až na některé výjimky 

nevyslovují exekutivě nedůvěru, což oslabuje stranickou disciplínu a zrovna 

tak ne vždy horní komory posuzují nebo schvalují finanční legislativu, která 

bývá zpravidla výlučně v kompetenci dolních komor (Russell, 2001, s. 446–

447).  

Vedle funkce zákonodárné, parlamenty naplňují i funkci kontrolní směrem 

k exekutivě. Kontrolu vlády nemusí horní komory vykonávat pouze a jedině 

skrze legislativní proces, kde by například blokovaly všechny vládní návrhy 

zákonů. Pokud by měly obě komory stejné kompetence, mohlo by snadno 

dojít k patové situaci a následné posouzení legitimity mezi oběma 

sněmovnami by bylo velmi složité (Kysela, 2004, s. 120; Lijphart, 1984, s. 

101). 

Nejčastějšími kontrolními mechanismy, kterými mohou horní komory 

disponovat, jsou interpelace na členy vlády, právo vytvářet vyšetřovací 

komise, svolávat veřejná slyšení nebo ustanovovat přesně specifikované 

parlamentní výbory k detailní kontrole navrhovaných zákonů z konkrétního 

resortu (Gallagher et al., 1995, s. 48–49). Pokud bychom chtěli hledat 

personální propojení mezi členstvím v horní komoře a exekutivní funkcí, je 

propojení vyloučeno v prezidentském režimu. V parlamentních systémech 

se objevuje velmi zřídka, jelikož tam, kde není propojení parlamentního a 
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vládního postu zakázáno, dominují výhradně členové dolní komory (Kysela, 

2004, s. 122; Russell, 2001, s. 448). 

2.6 Řešení vzájemných sporů mezi oběma komorami 

Z předešlých odstavců je zřejmé, že dvoukomorové parlamenty svojí 

existenci staví na názorové pluralitě, pestré reprezentaci a politickém 

konfliktu. Funkční bikameralismus si poradí s jakýmikoliv konflikty a pro 

tyto, je nezbytné hledání společné cesty mezi oběma názorovými tábory. 

Konflikty jsou předpokladem hledání a nalezení širší shody. Právě 

v konfliktech a rozdílných stanoviscích se projevují slabiny návrhů, 

opomenuté jednou z komor či podceněné její většinou (Kysela, 2004, s. 

149). Na druhou stranu, bez stanovení funkčních mechanismů jak spor 

vyřešit, může velmi snadno dojít k paralýze systému (Kysela, 2004, s. 150). 

Následující podkapitola si klade za cíl pojednat o situaci, kdy obě dvě 

komory parlamentu mají rozdílná stanoviska k jednomu návrhu zákona, a je 

nezbytné, aby obě došly ke společnému znění legislativního textu. 

V systémech, které pracují se silnými druhými komorami, je vznik patu 

vysoce reálný, v parlamentech se symetrickým vztahem mezi komorami 

může být situace o to vážnější (Russell, 2001, s. 453). Jedním ze základních 

atributů potencionálního konfliktu mezi komorami může být (ne)shoda 

stranického složení mezi oběma komorami: existence stejně zbarvených 

většin, zmírňuje eventuální konflikty (Kysela, 2004, s. 153).
72

 

I když bychom mohli vyloučit země, kde jsou horní komory velmi slabé, lze 

i z jejich ústavní úpravy čerpat „inspiraci“ pro řešení sporů mezi komorami. 

Níže uvedené mechanismy řeší situace blokovaného legislativního systému, 

nikoliv jiné formy neshod, které už nemusí být příliš signifikantní jako 

právě dysfunkce při přijímání legislativy.  

Základem pro možnost vrácení legislativy horní komorou je tzv. 

suspenzivní veto, což je jedním z nejběžnějších způsobů, jakým horní 

komory brzdí či případně blokují přijímanou legislativu při rozdílných 

stanoviscích (Russell, 1999, s. 2). V takovémto případě se jedná o systémy, 

                                                             
72 Pro oslabení skutečnosti, kdy druhá komora pouze přitakává silnější první sněmovně, může 
posloužit absence stranické disciplíny, odlišný volební systém, ale i menší význam druhé komory, 
kdy politickým stranám postačí kontrolovat dění v dolní komoře (Kysela, 2004, s. 153). 
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kde má poslední slovo dolní komora, jen se liší formou, jakou mohou své 

poslední slovo vyjádřit.
73

 Meg Russell konstatuje, že suspenzivní veto by 

mělo být kombinováno ještě s dalšími prostředky k řešení sporu, protože 

samotné veto a jeho více či méně snadné přehlasování jen posiluje dolní 

komoru a horní komora je tak velmi slabým hráčem, jehož přání jsou 

snadno přehlasovávány (Russell, 1999, s. 7). 

2.6.1 Princip „člunku“ či kyvadla 

La navette neboli princip člunku je nejběžnějším způsobem řešení 

rozdílných stanovisek mezi oběma komorami při přijímání legislativy 

(Tsebelis a Money, 1997, s. 55). V podstatě se jedná o způsob zacházení 

s návrhem zákona, který nebyl přijat v jedné z komor (zpravidla v horní 

komoře). Zákon je tak vrácen zpět do komory, kde byl původně iniciován a 

schválen. Ta se musí zabývat připomínkami druhé komory, a pokud 

v některých zemích neexistují žádná omezení pro nalezení shody, může 

takovýto návrh zákona „cestovat“ mezi oběma komorami donekonečna 

(Tsebelis a Money, 1997, s. 55).
74

 Hleděno na věc trochu jinou optikou, je 

„člunek“ v podstatě přehazovaná, kde komora A učiní nabídku komoře B, 

která ji přijme, zamítne nebo modifikuje vlastní protinabídkou (Kysela, 

2004, s. 158). Podle Jana Kysely je spíš pro specifikaci samotného člunku 

podstatná forma jeho ukončení, protože není-li takto stanoveno, člunek 

pokračuje do nekonečna, ale s ohledem na formu ukončení lze definovat 

kompetenční sílu obou komor (Kysela, 2004, s. 158). 

Původně se jednalo o nejběžnější způsob řešení konfliktů, ještě v roce 2004 

byla tato úprava velmi vzácná (Kysela, 2004, s. 158). Nejznámější úprava 

tohoto mechanismu je ve Francii, kde také vznikl. Pokud se nedaří návrh 

zákona schválit a nalézt kompromisní řešení, vláda může požádat Národní 

                                                             
73 Suspenzivní veto, které je používáno v podmínkách tzv. člunku (též i „shuttle“ – z anglického 

kyvadlo), lze přehlasovat buď po určité časové periodě, po specifikovaném počtu takovýchto 
„přehazování“. Rovněž lze nastavit kvalifikovanou většinu pro hlasování v dolní komoře pro 
přehlasování veta horní komory (Russell, 1999, s. 2). 
74 Některé jednací řády a ústavy přesně stanovují, kolik kol může proběhnout při přehazování si 
návrhu zákona a kdo je následně oprávněný rozhodnout o výsledné podobě (Tsebelis a Money 1997, 
s. 55). V extrémním případě je možné mluvit o nekonečném člunku, který například v Itálii byl 
naprosto běžný – při přijímání novely zákona o sexuálním zneužívání byl návrh novely zákona 
podroben parlamentnímu projednávání po dobu 17 let (Russell, 1999, s. 3). 
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shromáždění (dolní komoru Parlamentu), aby schválila poslední verzi 

dokumentu (Tsebelis a Money, 1997, s. 59).
75

 

2.6.2 Společný dohadovací výbor 

Jedná-li se o silnější kompetence horních komor, situace může probíhat 

následujícím způsobem: obě komory vyberou ze svého středu stejný počet 

zástupců do dohadovacího výboru. Následně se rozhoduje většinovým 

hlasováním, a pokud je přijat kompromisní návrh textu zákona, v hlasování 

v obou komorách se nepřipouští žádné dodatky nebo úpravy návrhu zákona 

(Tsebelis a Money, 1997, s. 63). 

V praxi je, ale podoba dohadovacích výborů pestřejší a podle nastavení 

tohoto dohadovacího řízení, lze následně odvodit významnost druhé 

komory. Záleží na tom, jaká je role takovéhoto výboru, kdo jej tvoří a 

v jakém poměru, případně jaký je způsob jednání (Kysela, 2004, s. 160).
76

 

V neposlední řadě je důležité, zda je jednání dohadovacího výboru pro 

zákonodárce obou komor závazné, tj. jestli musí přijmout přijatý kompromis 

jako celek nebo jestli jej mohou opět svým hlasováním změnit (Kysela, 

2004, s. 160). 

2.6.3 Společná schůze obou komor 

Méně častým nástrojem je potom společná schůze obou komor, která má 

přimět zákonodárce v obou komorách meritorně jednat o problémech sporu 

(Russell, 1999, s. 4). Z logiky věci je patrné, že se jedná o metodu, která 

jasně favorizuje zástupce dolní komory, protože není matematicky možné, 

aby méně početná horní komora mohla přehlasovat zástupce dolní komory 

(Tsebelis a Money, 1997, s. 63). 

Opět zde hraje dominantní roli metoda, jakou jsou sčítány hlasy 

zákonodárců v obou komorách, pokud dochází na společné sčítání, je 

logické, že takovýto přístup jednoznačně favorizuje zákonodárce početnější 

komory. Například v Rumunsku je usnášení o sporné legislativě prováděno 

                                                             
75 Jak, nicméně, podotýká Jan Kysela, francouzská úprava je o něco komplikovanější, protože 
kombinuje v sobě tzv. člunek, následně dohadovací výbor a poslední slovo (Kysela, 2004, s. 159). 
76 Jak poznamenává i Meg Russell, na konečném provedení tohoto způsobu řešení sporu záleží celá 
řada klíčových aspektů, jako například kdo může svolat takovýto výbor, kdo jsou jeho členové, platí 
dočasné nebo stálé členství v něm, kdo všechno může v tomto výboru debatovat, jakým způsobem 
jsou přijatá rozhodnutí v takovémto výboru, mohou být dohody z výboru postupně upravované 
v obou komorách, kdo má poslední slovo (Russell, 1999, s. 4–7). 
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odděleným hlasováním, byť na společné schůzi. Charakter společné schůze 

obou komor má spíše smysl jedinečného hlasování, které zakládá svojí 

existenci na víře, že síla dosud nepoužitých argumentů pomůže odblokovat 

patovou situaci (Kysela, 2004, s. 162). V České republice byl na společné 

schůzi například volen Prezident republiky, nebo ve Francii se na společném 

zasedání obou komor řeší dohoda při neshodném usnesení u předkládané 

legislativy. 

2.6.4 Rozhodnutí jedné z komor 

Pokud nelze nalézt kompromis, je nakonec oprávněná o návrhu rozhodnout 

jedna z komor – zpravidla dolní komora, která zákon iniciovala. Tento 

mechanismus můžeme nalézt téměř ve všech dvoukomorových systémech. 

Jedná se o skutečné vyřešení neshody mezi oběma komorami (Tsebelis a 

Money, 1997, s. 63) a to i přes to, že se dolní komora vetovanou legislativou 

znovu zabývala (Russell, 1999, s. 2). 

Rozhodnutí jedné z komor může být rovněž vnímáno jako cesta k ukončení 

tzv. člunku, přičemž zvláštním parametrem, který se liší napříč zeměmi je 

potom většina, která je potřebná, aby přehlasovala zamítavý postoj druhé 

komory. Setkat se lze s prostou, absolutní, třípětinovou nebo i 

dvoutřetinovou většinou. V tomto ohledu může být manévrovací prostor 

horní komory větší reálně než „papírově“, protože při opakovaném vracení 

konkrétní předlohy do dolní komory, musí k přehlasování opakovaného veta 

přistoupit ke kvalifikované většině, která nemusí být příliš koherentní 

(Kysela, 2004, s. 161). 

2.6.5 Ostatní kategorie řešení konfliktů 

Pokud jsou rozpory mezi oběma komorami nevyřešitelné v rámci 

vzájemného vyjednávání, ať už prostřednictvím člunku, společného výboru 

a není zakotveno poslední slovo jedné z komor, jsou dalšími nástroji 

k řešení patu buď vypsání nových voleb do obou komor (rozpuštění 

parlamentu) nebo vypsání referenda o sporné legislativě. Vypsání nových 

voleb, kde je rozhodujícím aktérem volič, který zvolí nové zákonodárce, 

může otevřít novou cestu ke schválení sporné legislativy prostřednictvím 

změny politických sil v obou komorách (Russell, 1999, s. 3; Tsebelis a 

Money, 1997, s. 63). Původně má tento instrument tradici v 19. století, kdy 
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se jednalo o krajní možnost, jak zlomit odpor aristokratické horní komory. 

Dolní komora, lidová sněmovna, byla rozpuštěná a vybavená novým 

mandátem od lidu, mohla přimět k ústupu notábly (Kysela, 2004, s. 162). 

Postupem času se vyvinula možnost rozpouštět i horní komory spolu 

s dolními. V praxi se zatím používá jenom v Austrálii, protože ve většině 

ostatních případů jsou volené horní komory nerozpustitelné (Kysela, 2004, 

s. 163).
77

 Zmiňovaná Austrálie je v tomto ohledu velmi specifický případ, 

protože k rozpuštění obou komor tam došlo více než v pěti případech. 

Překážkou pro tento krok není ani fakt sám, že je Senát volen každé tři roky 

a obměňuje se vždy jedna polovina jeho členů (Russell, 1999, s. 3).
78

 

Z logiky věci vyplývá, že pokud není vláda odpovědná oběma komorám, je 

pravomoc rozpouštět i druhou komoru zcela nadbytečná (Kysela, 2004, s. 

163). 

Posledním způsobem řešení sporů je možnost vyhlášení referenda o dané 

legislativě. Spolu s předchozí možností vypsání nových voleb do obou 

komor je společným znakem hledání arbitra mimo parlament, rozhodnutím 

voličů (Kysela, 2004, s. 164). V praxi se však tento instrument nevyužívá, 

může tak být vyhlášeno referendum ve Slovinsku, ale jeho obecné použití 

coby efektivního nástroje řešení sporů je velmi marginální. Možnost 

vypsání referenda mohou požadovat například senátoři Irského Senátu, 

který je obecně považován za politicky i ústavně slabou instituci, ale 

v případě, že je schválený zákon proti vůli Senátu, mohou požádat 

Prezidenta, aby o této otázce vypsal referendum národního významu 

(Russell, 1999, s. 4). 

2.7 Shrnutí 

Teoretická část práce měla za cíl analyzovat hlavní teoretické koncepty a 

díla, která se problematice dvoukomorových soustav věnují a z nich použít 

stěžejní argumenty, které hovoří ve prospěch druhých komor a použít je 

                                                             
77 Praxe, kdy může exekutiva současně rozpustit obě komory je ojedinělá a lze k tomuto citovat 
následující výrok: „…právo rozpustit parlament je pro vládu tím, čím je pro parlament možnost vládu 
propustit“ (Kysela, 2004, s. 163). 
78 Obě komory australského parlamentu může rozpustit pouze Generální guvernér coby hlava státu na 
žádost premiéra. Pokud Senát dvakrát po sobě zamítl navrhovaný zákon v období třech měsíců, musí 
být znovu odmítnutý Senátem poté, co mu již čtvrtou verzi předložila Sněmovna. Teprve poté může 
Generální guvernér rozpustit obě komory parlamentu (Russell, 1999, s. 3). 
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v tomto výzkumu. Z výše uvedeného je patrné, že samotné ustanovení druhé 

komory po boku všelidové sněmovny, automaticky neznamená jeho 

bezproblémové fungování. K tomu, aby dvoukomorový parlament fungoval 

z hlediska jeho nepostradatelnosti v politickém systému, musí být splněno 

několik zásadních podmínek: reprezentace odlišných zájmů, vzájemná 

kontrola obou komor. Co se týká reprezentace, je dosti poukazováno na 

fakt, že lidnatější státy a státy, které mají federální strukturu, ustanovují 

velmi silné druhé komory, jejichž legitimita je ale umocněná tím, že 

zastupují menšinové zájmy nebo přímo konstitutivní jednotky samotné 

federace jakožto složeného státu. K samotné kontrole obou komor lze 

poznamenat, že existují tři základní modely vztahů mezi dolní a horní 

komorou. Rozhodujícím prvkem jsou zde kompetence obou sněmoven, 

respektive míra jejich kompetencí a specifických zájmů, které reprezentují. 

Neoddělitelnou součástí dvoukomorových parlamentů jsou samotné spory 

mezi oběma komorami. Charakter mechanismu, který má vyřešit patovou 

situaci nebo nekonečně dlouhého přehazování úprav návrhu zákona mezi 

oběma komorami velmi významně vypovídá o kvalitě bikameralismu. 

Řešení vzájemných sporů, kde můžeme pozorovat zásady „opotřebování“ 

legislativního procesu neustálým přehazováním legislativy, společné 

dohadovací komise, rozhodnutí jedné z komor nebo další a spíše okrajové 

přístupy, jsou velmi důležitou oblastí pro výzkum vzájemného fungování 

obou parlamentních komor. 
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3 Druhé komory v historii českého parlamentarismu 

Samotné debaty při vzniku Ústavy České republiky s sebou přinášejí 

množství tvrzení pro i proti ustavování druhé komory. Jak je patrné 

z nedávno publikované knihy, která sumarizuje veškeré stenografické zápisy 

a množství dokumentů, týkající se tvorby základního zákona České 

republiky (Sylla a Syllová, 2018), byl jedním z argumentů, který mluvil ve 

prospěch znovu ustanovení Senátu, historická rovina (Marková, 2016, s. 69; 

Valenta, 2016, s. 77). Před vznikem samostatného Československa lze 

zaznamenat bikamerální strukturu centrálního parlamentu Habsburské 

monarchie, respektive Rakousko-Uherska (Georgiev, 2013).
79

 V roce 1861 

pod tzv. Schmerlingovou oktrojovanou ústavou byl svolán centrální 

parlament, který měl dvě komory, kde horní komora byla konstruována 

podle aristokratického principu (Gerloch, 2013, s. 14).
80

 Vzhledem však 

k samotné povaze tohoto soustátí a způsobu konstituování říšské rady, není 

nezbytné se o této historické etapě v této práci dlouze zmiňovat. 

3.1 Československá republika (1918–1938) 

Základy ústavního pořádku byly položeny tzv. Revolučním Národním 

shromážděním, které představovalo nový československý parlament. Stalo 

se tak 14. listopadu 1918 a podoba nového československého parlamentu 

byla jednokomorová, s výraznou rolí vůdců pěti nejsilnějších stran a 

„zakonzervovanými“ výsledky voleb do říšské rady z roku 1911 (Georgiev, 

2013, s. 59). Role československého parlamentu (Národní shromáždění) 

byly ve vztahu k exekutivě, respektive hlavě státu jedinečné, protože 

                                                             
79 V roce 1948 v rámci tzv. Pillersdorfovy oktrojované ústavy se počítalo se svoláním centrálního 
parlamentu (Říšské rady), který měl dvoukomorovou strukturu (Georgiev, 2013, s. 52). Nicméně, až 
do roku 1861 nebyla takováto struktura parlamentu funkční a ani s ohledem na revoluční události 
roku 1848 žádoucí. V roce 1861 vychází tzv. Schmerlingova ústava, která definovala druhou komoru 
parlamentu jako Panskou sněmovnu. O deset let později byla přijatá nová legislativa, která znovu 
upravovala fungování parlamentu a zde hrála horní komora opět konzervativní a aristokratickou 
úlohu. Oproti předchozímu modelu, byly vztahy mezi legislativou a exekutivou přesněji definované. 
Od roku 1867 byli ze své funkce odpovědní ministři vlády (Georgiev, 2013, s. 55). Panská sněmovna, 

tak se nazývala horní komora, byla složená z mužských zástupců habsburské šlechty, představitelů 
dalších šlechtických rodů, církevních hodnostářů, zasloužilých vysoce postavených armádních 
důstojníků, úředníků nebo významných osobností veřejného života (Georgiev, 2013, s. 57). Z českých 
zemí byli členy Panské sněmovny například František Palacký, Antonín Dvořák nebo František 
Křižík (Georgiev, 2013, s. 57). 
80 Její složení určoval císař jmenováním jejích členů z řad šlechty (Georgiev, 2013, s. 54). 
Schmerlingova ústava ovšem neznala princip odpovědnosti vlády parlamentu, tudíž byla výkonná 
moc nadále v rukách císaře (Gerloch, 2013, s. 14). 
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prezidentu republiky náleželo množství výlučných práv, která mohl ve 

vztahu k jednání parlamentu uplatňovat (Georgiev, 2013, s. 60). 

Podle Československé Ústavy I. republiky (Česko, 1920a) byl Prezident 

republiky povinen svolávat schůze Poslanecké sněmovny a Senátu vždy ke 

dvěma řádným a „podle potřeby“ k mimořádným zasedáním (§28 odst. 1 a 

2).
81

 Další paragraf dával prezidentu republiky možnost prohlásit zasedání 

sněmoven za ukončení (§30 odst. 1) a dokonce jednou krát v roce mohl 

jejich jednání odročit (§30 odst. 2).
82

 Obě komory byly rozpustitelné, což 

byla opět výlučná pravomoc hlavy státu, nicméně podle §31 odstavce 2 tak 

nemohla učinit v posledních 6 měsících svého mandátu (Česko, 1920a). 

Z výše uvedeného je patrné, že jednání Poslanecké sněmovny a Senátu byla 

v uvedených tvrzeních synchronizována do podoby, že obě komory musely 

mít stejné podmínky nejenom v jednacím období, ale i v otázce 

rozpustitelnosti.
83

 Ve vztahu k Prezidentu republiky disponoval 

prvorepublikový Senát jednou významnou pravomocí, která ho de iure 

činila orgánem zásadního významu. Pokud by se Poslanecká sněmovna 

usnesla na obžalobě vůči hlavě státu pro velezradu (Česko, 1920a, §34), 

mohl Senát svým hlasováním Prezidenta zbavit svého úřadu (Česko, 1920a, 

§67). S ohledem na dobový kontext osobnost prvního československého 

Prezidenta, nebyl tento instrument nikdy použit. 

 Senát Poslanecká sněmovna 

Počet členů 150 300 

Funkční období 8 leté 6 leté 

Volební systém Poměrné zastoupení Poměrné zastoupení 

Rozpustitelnost Ano – pro překlenovací období zvolen Stálý výbor 

Aktivní volební právo 26 let 21 let 

Pasivní volební právo 45 let 30 let 

Zdroj: vlastní zpracování podle Ústavy ČSR (Česko, 1920a). 

                                                             
81 Mimořádné zasedání mohl svolat i předseda Senátu, ale podle §4 odst. 1 zákona o jednacím řádu 
Senátu č. 326/ 1920 Sb. se tak mělo dít výjimečně (Česko, 1920b).  
82 Jednací řád Senátu (Česko, 1920b) svěřoval hlavě státu ještě jednu významnou pravomoc, kterou 
mohla výrazně zasahovat do jednání obou komor parlamentu, a sice že mohl prezident ve svém 
rozhodnutí ukončit schůzi Senátu stanovit, že neprojednané návrhy a senátní tisky z předešlé 
(ukončené) schůze nebudou předmětem dalšího jednání v příští schůzi (Česko, 1920b, odst. 4). 
83 Podle §4 odst. 2 je výslovně uvedeno, že „zasedání Senátu se začíná a končí vždy zároveň se 
zasedáním poslanecké sněmovny“ (Česko, 1920b). Uvedená úprava vychází přímo z Ústavy. 
V paragrafu 29 se praví, že „Zasedání obou sněmoven se začíná a končí vždy zároveň“ (Česko, 
1920a). 
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Stálý výbor se skládal z 24 členů volených na jeden rok, z toho 16 bylo 

voleno Poslaneckou sněmovnou (Česko, 1920a, §54 odst. 1 a 2). Hrál roli 

stálého orgánu v době, kdy nezasedal parlament, a musela by být přijatá 

nutná rozhodnutí nebo v době, kdy byl parlament rozpuštěn.
84

 V praxi tento 

výbor plnil funkci de facto dohadovacího orgánu hledající kompromisní 

řešení (Georgiev, 2013, s. 63), jeho složení bylo určeno zásadami 

poměrného zastoupení z obou komor (Česko, 1920a, §54). 

Ačkoliv byl formálně Senát Národního shromáždění konstruován 

způsobem, který měl zajistit odlišnosti mezi oběma sněmovnami, v praxi 

však nedocházelo na politicky a ideově odlišná stanoviska (Georgiev, 2013, 

s. 63).
85

 V legislativním procesu měl Senát dobu šesti týdnů na projednání 

návrhu zákona z Poslanecké sněmovny, pokud byl navrhovatelem Senát, tak 

mohla sněmovna návrh zkoumat maximálně tři měsíce. V konečném 

důsledku, jak již bylo poznamenáno, byl co do stranického spektra, 

identický s Poslaneckou sněmovnou a odlišná stanoviska, případně velká 

senátní aktivita nebyla zaznamenána (Georgiev, 2013, s. 62).  

Z uvedených citací je patrné, že jednání Senátu bylo silně provázané 

s časovým harmonogramem jednání Poslanecké sněmovny. Z dnešního 

pohledu jsou však pozoruhodné některé pravomoci prezidenta republiky, 

případně i předsedy vlády ve vztahu k parlamentu jako zákonodárnému 

tělesu. S ohledem na pravomoc svolávání společné schůze obou komor, byl 

předseda vlády jediný oprávněným ústavním činitelem, kdo mohl svolat obě 

sněmovny ke společnému jednání (Česko, 1920a, §38 odst. 2).
86

 

                                                             
84 Pokud nebyla schválená zákonná opatření přijaté takovýmto Stálým výborem, pozbývala platnosti 
(Česko, 1920a, §54 odst. 15). 
85 Jak poznamenává Jiří Georgiev (2013, s. 63) po celou dobu existence Senátu nebylo jeho složení 

nijak zvlášť odlišné od složení Poslanecké sněmovny. V letech 1920–1925 byli nejsilnější politickými 
stranami v obou komorách sociální demokraté, v letech 1925–1929 naopak strana Agrární 
s Komunistickou stranou na druhém místě a v roce 1935 byli komunisté na druhém místě vystřídáni 
Sudetoněmeckou stranou. Shodný volební systém pro volby do Senátu a do Poslanecké sněmovny 
přinesl de facto zbytečnou parlamentní instituci, paralelní a identickou sněmovnu ke sněmovně dolní 
(Valenta, 2016, s. 77).  
86 Řízení společné schůze se následně ujal předseda Poslanecké sněmovny podle (Česko, 1920a, §38 
odst. 2). 
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Pozoruhodným momentem je fakt sám, že nově zvolení senátoři skládali 

vždy slib do rukou předsedy vlády (Česko, 1920b, §6 odst. 1).
87

 

Třebaže byla některá ustanovení jednacího řádu Senátu nebo samotné 

Ústavy Československé republiky z dnešního pohledu výrazně specifická, 

hrající spíše ve prospěch argumentu, že byl Senát pouhým stínem dolní 

sněmovny (Georgiev, 2013, s. 64), Ústava explicitně deklarovala, že si 

každá komora schvaluje svůj vlastní jednací řád (Česko, 1920a, §37 odst. 1). 

Nicméně, podle odstavce 2 téhož paragrafu lze připomenout, že pokud se 

mění jednací řády, musí takto učinit obě komory současně. 

S ohledem na stav stranického systému a dominantní roli politických stran, 

byla spíše otázka profesního složení Senátu spojená s vnitřním „životem“ 

samotných stranických aparátů (Valenta, 2016, s. 78).
88

 I přes to, že se horní 

komora československého parlamentu potýkala s nevalnou pověstí v očích 

veřejnosti (Valenta, 2016, s. 77), znamenala na svoji dobu velký posun od 

původně předválečných nevolených sněmoven Habsburské monarchie 

(Rakousko-Uherska). Senát tak reprezentoval skutečně širokou škálu 

profesních a zájmových struktur tehdejšího Československa (Valenta, 2016, 

s. 84). Obě komory ukončily svoji činnost rozhodnutím státního prezidenta 

Dr. Emila Háchy 21. března 1939 (Georgiev, 2013, s. 65). 

3.2 Československá socialistická republika (1968–1989) 

Československo se po 29 letech vrátilo k dvoukomorovému parlamentu, ale 

už v jiných intencích politického režimu. 27. října 1968 byl přijat ústavní 

zákon č. 143/ 1968 Sb. o československé federaci (Česko, 1968b), který 

přeměnil strukturu politického systému ve federativní stát, který tvoří dva 

rovnoprávné národy (Georgiev, 2013, s. 70). K vytvoření takovéto federace 

byla vedená politická reprezentace z formálního přesvědčení práva národů 

na sebeurčení.
89

 V rámci federalizace společného státu bylo potřeba vytvořit 

                                                             
87 Tento samotný fakt byl způsobený tím, že předsednictvo (spolu s předsedou Senátu) se volilo až 

posléze, samotný akt slibu byl vykonán neprodleně na první schůzi před samotnou volbou vedení 
Senátu (Česko, 1920b, §6 a §8 prvé odstavce). 
88 Za celých 18 let existence Senátu nebyl ani jediný člen této komory ministrem vlády. S ohledem na 
profesní strukturu členů Senátu lze jen konstatovat, že byla stejně fragmentovaná, jako samotný 
stranický systém odrážející mimo jiné i národnostní diverzitu (Valenta, 2016, s. 83). 
89 „Základem nového státoprávního uspořádání Československé socialistické republiky na 
federativním podkladě se musí stát dobrovolný svazek rovnoprávných státních útvarů českého a 
slovenského národa založený na jejich právu na sebeurčení“ (Česko, 1968a, důvodová zpráva). 
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národní orgány, které budou reprezentovat pouze český a slovenský zájem, 

respektive Českou národní radu, podle určité předlohy, která platila na 

Slovensku: Slovenská národní rada (Georgiev, 2013, s. 70). 

Oproti první československé republice se zásadně proměnilo postavení obou 

komor, které vznikly zákonem o československé federaci. V článku 29 

citovaného zákona je uvedeno, že federální parlament (Federální 

shromáždění) je složen ze dvou komor: Sněmovny národů a Sněmovny lidu. 

Mezi nimi panoval symetrický vztah a byly si ve všech ohledech 

rovnoprávné (Česko, 1968b, článek 29 odstavec 2). Funkci druhé komory 

zde plnila Sněmovna národů, která byla paritně složená ze zástupců obou 

federativních republik (Česko, 1968b, článek 31).
90

 Byla volená v obou 

republikách přímo, 75 poslanců za každou republiku, volební období obou 

sněmoven bylo čtyřleté, přičemž počet poslanců v „dolní“ komoře FS bylo 

200. Sněmovna lidu naopak reprezentovala československou společnost 

jako celek (Bureš, 2012, s. 63). 

Nicméně, tento federální dvoukomorový parlament v dobách komunistické 

totality neplnil svojí funkci, byl spíše režimní fasádou. Dysfunkčnost 

reálného fungování symetrického bikameralismu v podmínkách jaké byly 

nastaveny, se projevovala mimo jiné i tím, že obě komory zasedaly 

především společně, namísto odděleného rokování. To značně devalvovalo 

samotnou podstatu dvoukomorového uspořádání (Georgiev, 2013, s. 71). 

Samotné problematické fungování parlamentu nebylo v dobách 

komunistické etapy znát. 

3.3 Zánik federace a debaty při vzniku českého Senátu 

Společný stát začal mít vážné státoprávní komplikace ohledně nastavení 

vzájemných vztahů mezi oběma národy (Georgiev, 2013, s. 72). Jevily se 

jako zcela zásadní potřeby přijetí nových ústav, které by zakotvily 

pozměněné hodnoty oproti těm, které byly vyznávány v roce 1960, 

respektive 1968 (Hřebejk, 2013, s. 69). Představitelé opozičních hnutí 

(Občanské fórum a Veřejnost proti násilí) se pokusili v roce 1990 

                                                             
90 V citovaném článku se mimo jiné praví: „Sněmovna národů reprezentuje rovné státoprávní 
postavení obou republik.“ Jak poznamenává Vít Schorm, tak Sněmovna národů působila spíše jako 
záruka jednoho národa proti zásahům ze strany druhého národa (Schorm, 1999, s. 344). 
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reformovat federální ústavu, protože tak jak byla koncipována samotná 

struktura federace a fungování řady ústavních institucí se jevilo jako 

nevyhovující pro novou politickou reprezentaci (Bureš, 2012, s. 63).
91

 

Nejvíce problematickou procesní záležitostí byl tzv. zákaz majorizace, který 

platil při schvalování určitého okruhu zákonů ve Federálním shromáždění 

(Bureš, 2012, s. 63).
92

 Mezi oběma sněmovnami fungoval dohadovací výbor 

a roli při hledání konsenzu hrálo i předsednictvo Federálního shromáždění.
93

 

Existovalo mnoho variant jak přeměnit federální orgány k větší efektivitě a 

spokojenosti obou stran, nicméně slovenská strana neměla svojí představu o 

podobě federální ústavy příliš promyšlenou – výraznou roli sehrávali 

odstředivé tendence slovenské strany směrem vymanit se z vlivu federálních 

institucí (Bureš, 2012, s. 64–65). 

Debaty o vzniku a konstrukci Ústavy České republiky se začaly oficiálně 

rozvíjet až ve druhé polovině roku 1992, několik týdnů po červnových 

volbách do Federálního shromáždění.
94

 V samotných počátcích vznikajících 

oficiálních debat o Ústavě ČR, byla představa vládních expertů českého 

parlamentu jednokomorová, protože by tím lépe odpovídala unitárnímu 

charakteru země (Broz a Chmel, 2016, s. 54). K myšlence 

jednokomorového parlamentu se pozitivně vyjádřil i prezident Václav Havel 

(Havel, 1992, s. 7).
95

 Vláda premiéra Václava Klause oficiálně podporovala 

dvoukomorový parlament, ale k určitému myšlenkovému přemetu poté, co 

byl prezident Václav Havel seznámen s představou jednokomorového a ne 

                                                             
91 Dobové debaty o novém státoprávním uspořádání Československa spolu přinesly požadavky na 
nové nastavení vztahů mezi federací a republikami, na vytvoření tzv. autentické federace vyrůstající 
zdola. V letech 1990 až 1992 byly však vyčerpávající hovory mezi zástupci obou republik vedoucí 

k funkční reformulaci federálního ústavního pořádku vyčerpány (Hřebejk, 2013, s. 69). 
92 V takovémto případě, byla druhá komora (Sněmovna národů) de facto rozdělené na dvě „další“ 
komory, které museli přijímanou legislativu schválit odděleně. Zákon musel být rovně schválen i ve 
třetí komoře, ve Sněmovně lidu, ale nejvíc problematické bylo hledání většin ve slovenské části 
Sněmovny národů (Georgiev, 2013, s. 71). 
93 Ono těžkopádné fungování dohadovacího řízení a neustálé hledání shody mezi oběma komorami se 
promítlo i do kritického postoje prezidenta Václava Havla na adresu nově vznikajícího českého 
Senátu (Havel, 1992, s. 6). 
94 Jelikož až do poloviny roku 1992, kdy proběhly poslední federální volby, předpokládali české 
politické špičky, že bude nadále pokračovat federální stát, byly přípravy na změnu ústavního pořádku 
České republiky vedeny v tomto duchu. Přijímat Ústavu ČR coby suverénního a svrchovaného státu, 
bylo patrné až po volbách v roce 1992 (Hřebejk, 2013, s. 70). 
95 V praxi však neexistuje nikde oficiálně dostupný takový dokument vládního expertního týmu, který 
by počítal pouze s jednou parlamentní komorou. To, že se k němu odvolává Václav Havel ve svých 
komentářích, značí to, že musel mít dokument určitou formální vážnost. Nicméně, od okamžiku 
vytvoření vládní komise pro přípravu ústavy ČR, je počítáno s dvoukomorovou variantou Parlamentu. 
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dvoukomorového parlamentu, muselo dojít.
96

 Uvádí se dva základní 

důvody. Jednak byla potřeba zachovat vnitrostranickou stabilitu, aby mohli 

někde bývalí poslanci FS pokračovat v parlamentní činnosti po zániku 

federace a jednak, že byla „otázka dvoukomorovosti“ považována za jednu 

ze štěpných linií mezi tehdejší vládou a opozicí, která odmítala druhou 

komoru (Broz a Chmel, 2016, s. 55). Vládní a opoziční strany v této otázce 

vykazovaly značnou řevnivost při rozdílných postojích. 

Na samotném textu se oficiálně podílely dvě komise: Komise vlády ČR pro 

přípravu Ústavy České republiky (Česko, 1992a, usnesení vlády č. 484) a 

Komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České 

republiky (usnesení předsednictva ČNR č. 17 dne 13. 7. 1992). Do čela 

vládní komise byl jmenován tehdejší premiér české vlády Václav Klaus.
97

 

Komise zpracovala předběžnou osnovu pro činnost ustavivší paralelní 

komise při předsednictvu ČNR (PČNR), které obsahovaly následující: 

„ústava bude vycházet ze zásady parlamentní demokracie s tím, že se 

předpokládá dvoukomorový zákonodárný sbor. Druhá komora (Senát) by 

měla sehrávat především blokační roli a měla by být stabilizujícím prvkem 

ústavního systému“ (Sylla a Syllová, 2018, s. 21). Ve stejný den, kdy byla 

vytvořená parlamentní komise pro přípravu ústavy ČR, předložila vláda 

premiéra Václava Klause vládní prohlášení České národní radě, ve kterém si 

klade za cíl předložit českému parlamentu (ČNR) návrh ústavy jako 

„ucelený projekt nově koncipovaného ústavního systému“ (Sylla a Syllová, 

2018, s. 22). Lze pochopit časnější vznik vládní komise než oné parlamentní 

komise pro přípravu ústavy z politického pragmatismu a snahy udávat 

základní tóny debaty formování ústavního textu nového státu. Již 

zmiňovaná, paralelní, komise při PČNR, byla složená ze všech politických 

stran zastoupených na půdě ČNR a jejím předsedou se stal předseda ČNR 

Milan Uhde (ODS).
98

 Brzy se však projevovaly základní nedostatky ve 

                                                             
96 Nutno uvědomit si situaci tehdejší ČNR, které používalo pro přijetí zákona pouze jedno čtení. 
Zavedení systému trojího čtení pak už pro mnohé znamenalo, že je Senát naprosto přebytečný 
element (Filip, 2002, s. 31). 
97 Za členy komise byli dále jmenováni tito: Jan Kalvoda, Cyril Svoboda, Filip Šedivý, Jiří Vlach, 
Vojtěch Cepl, Daniel Kroupa, Václav Benda, Václav Peřich, Jan Litomiský, Miloslav Výborný, 
Václav Novotný, Miroslav Sylla, Pavel Zářecký a Dušan Hendrych (Česko, 1992a). 
98 Stranické složení v Komisi bylo následující: 3 zástupci za ODS (Jiří Payne, Hana Marvanová, Anna 
Röschová), 2 zástupci za Levý blok (Jaroslav Ortman, Antonín Hrazdíra), po jednom zástupci měly 
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spolupráci obou zmíněných komisí, přestože praxe měla být taková, že na 

každém jednání Komise pro přípravu Ústavy ČR PČNR měl být přítomen 

alespoň jeden vyslanec vládní komise pro přípravu ústavy (Sylla a Syllová, 

2018, s. 24). Ve skutečnosti se jednání Komise PČNR účastnili vládní 

vyslanci velmi sporadicky a proto mnohdy docházelo k tomu, že závěry 

z jednání Komise PČNR nebyly dostatečně reflektovány jednáním vládní 

komise, která následně připravila podklady, které neodpovídaly panující 

atmosféře v Komisi PČNR (více o debatách a stížnostech opozičních 

poslanců v Komisi PČNR na určitou neinformovanost ze strany vládní 

komise a nevzetí v potaz závěrů jednání Komise PČNR pro podkladový 

materiál coby výstup z následného jednání vládní komise: Sylla a Syllová, 

2018, s. 84–87).
99

  

Na základě i historické zkušenosti, kterou Komise PČNR se rozhodla 

podrobit analýze (zejména období první československé republiky), bylo na 

jejím zasedání 16. 7. rozhodnuto mimo jiné, že parlament české republiky 

bude dvoukomorový (Sylla a Syllová, 2018, s. 27).
100

 Následující den 

uložila vláda premiéra Václava Klause zadání Janu Kalvodovi na 

vypracování ideového nástinu Ústavy ČR, nicméně ten nebyl schválen na 

následujícím jednání vlády ČR (Sylla a Syllová, 2018, s. 30).
101

 

Zatímco ideový nástin Jana Kalvody schválen vládou nebyl, nový nástin, 

který vypracoval premiér Václav Klaus, byl vládou podpořen. V něm se 

mimo jiné hovoří o dvoukomorovém parlamentu následovně: „Vláda 

                                                                                                                                                           
pak ostatní parlamentní subjekty: KDS (Marek Benda), HSD-SMS (Jiří Bílý), SPR-RSČ (Jan Vik), 
ČSSD (Vítězslav Sochor), ODA (Ivan Mašek), KDU-ČSL (Ivana Janů) a za LSU (Pavel Hirš).  
99 Například poslanec Marek Benda za KDS disponoval větším množstvím informačního materiálu 
z příprav na tezích nové české ústavy jenom díky tomu, že jeho otec, Václav Benda, byl členem 
vládní komise pro přípravu Ústavy. Tak či onak, ze záznamů je zřejmé, že zejména opozičním 

zástupcům se dostávalo velmi málo informačního materiálu o práci vládní komise (Broz a Chmel, 
2016, s. 26). 
100 K samotné dvoukomorovosti budoucího českého Parlamentu se stavěli politické strany velmi 
rozdílně: zatímco strany vládní koalice (ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA) myšlenku dvoukomorového 
parlamentu podporovaly, opoziční strany se vymezovali ostře k myšlence druhé komory. Nejvíce 
radikální byli zástupci SPR-RSČ a Levého bloku. HSD-SMS si dovedla představit Senát jako 
reprezentanta zemských sněmů, které měly spravovat historické Země, tj. plnit roli vyšších územně 
samosprávných celků. 
101 Zásady Ústavy ČR, jak zní pracovní název dokumentu, který zpracoval tehdejší místopředseda 
vlády Jan Kalvoda, měl v sobě nést ideový nástin Ústavy ČR. V oblasti zákonodárné moci je 
uvedeno, že obě komory parlamentu jsou voleny přímo a rovněž Kalvodův návrh zdůrazňoval nutnost 
„v maximální míře“ odlišit kompetence obou komor. Explicitně je zde uvedeno, že funkce Poslanecké 
sněmovny je především právotvorná, zatímco funkce Senátu má být stabilizační a kontrolní. Senát by 
měl mít dále možnost obsazovat část Nejvyššího a Ústavního soudu a na požádání Poslanecké 
sněmovny by mohl i stíhat pro velezradu prezidenta. Senát ale mohl být spolu s PS rozpuštěn (Sylla a 
Syllová, 2018, s. 32). 
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doporučuje dvoukomorový systém, který neohrozí transparentnost a 

rychlost legislativního procesu. U druhé komory je třeba zvážit možnost 

volby na základě regionálního principu“ (Sylla a Syllová, 2018, s. 38). Na 

následujícím jednání vlády ČR byl ideový nástin Ústavy ČR doplněn ještě o 

další teze: zejména Senát má právo suspenzivního veta jen v omezeném 

okruhu běžné legislativy, jeho složení by mělo odrážet regionální 

uspořádání státu a mohl by schvalovat pouze některé významné 

mezinárodní smlouvy (Sylla a Syllová, 2018, s. 48).
102

 Asi nejvíce 

rezonoval návrh poslance KDS Marka Bendy, který jako alternativu 

k regionálnímu zaměření horní komory Parlamentu navrhnul koncepci 

Senátu coby „rady starších“ (Sylla a Syllová, 2018, s. 56).
103

 Vládní návrh 

ideového nástinu ústavy nebyl bezezbytku akceptován Komisí PČNR, která 

zpracovala k některým částem onoho nástinu své připomínky a komentáře.  

 Regionální princip se nedoporučuje. Jednalo by se o zavádění 

federativního principu do Ústavy, který by s sebou přinášel porušení 

rovného hlasovacího práva. 

 Schvalování Senátem mezinárodních smluv, které vyžadují 

transformaci do právního řádu, představují pouze zlomek 

uzavíraných mezinárodních smluv. 

 V případě uprázdnění pozice prezidenta, by neměly být pravomoci 

vykonávány vládou jakožto součásti moci výkonné, ale Senátem 

(jeho reprezentantem). 

 Myšlenka stálých parlamentních výborů Poslanecké sněmovny a 

Senátu nebyla rovněž akceptována, ale k zajištění kontinuity 

zákonodárného procesu v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny 

měl být povolán Senát.
104

 

                                                             
102 K této představě se ale přidali pouze zástupci KDU-ČSL a LSU v Komisi PČNR dne 31. 7. 1992, 
jinak byli ostatní zástupci proti regionálnímu zaměření Senátu, konkrétně poslanec KDS Marek 
Benda se v dalším jednání Komise PČNR vymezil proti tak omezenému okruhu pravomocí, které by 

měl Senát mít. Vládní nástin dále hovoří i o tomto: „svým složením odpovídá regionálnímu 
uspořádání státu. Volby budou přímé a jejich termín bude se časově lišit od voleb do dolní komory“ 
(Sylla a Syllová, 2018, s. 48). 
103 Nutno podotknout, že v této fázi debat o Ústavě ČR se rovněž vedly úvahy o spolkovém 
uspořádání České republiky. Jednou z variant bylo rozdělení na historické země, což podporovali 
zástupci HSD-SMS nebo SPR-RSČ (Sylla a Syllová, 2018, s. 56). 
104 K těmto vládním tezím, které byly opoznámkované Komisí PČNR, tatáž Komise posléze přijala 
usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje posílit roli Senátu (Sylla a Syllová, 2018, s. 82). 
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Současné podoby nabyl Senát koncem října roku 1992, kdy byly vládou ČR 

přijaty změny Legislativní rady vlády k návrhu Ústavy. Oproti předchozím 

návrhům, měl už Senát mít 81 členů, parciální obměnu a měl být 

nerozpustitelný (Sylla a Syllová, 2018, s. 209–246).
105

 V důvodové zprávě 

vládního návrhu Ústavy se mluví o Senátu jako o instituci, která má 

kontrolní a stabilizující funkci. Nemusí projednávat všechny návrhy zákonů, 

právě protože je limitován dobou k jejich projednání (Sylla a Syllová, 2018, 

s. 269). 

Zřejmě k nejhlasitějším kritikům navrhovaného dvoukomorového 

parlamentu patřil prezident Václav Havel, který sepsal své komentáře 

k navrhované Ústavě České republiky (Několik poznámek na téma české 

ústavy ze 7. 8. 1992).
106

 S odvoláním na období první republiky 

prohlašoval, že je Senát zbytečný luxus.
107

 Napadal rovněž i samotný 

způsob úvah o Senátu, jak si lze i všimnout u politické situace mezi vládou a 

opozicí (Broz a Chmel, 2016, s. 53).
108

 Další oblastí, kterou výrazně 

kritizoval, byla idea regionální reprezentace na půdě Senátu současně 

s existencí krajských samospráv, která může způsobit tzv. dvoukolejnost, 

krajská zastupitelstva nakonec vytlačí Senát do ústraní (Havel, 1992, s. 6–

7).
109

 

                                                             
105 Parciální obměnu přivítal i Václav Havel, který v tomto viděl správnou myšlenku. Nerozpustitelný 

Senát, který nevyslovuje nedůvěru vládě, nevytváří předpoklad trvalé politické krize (Havel, 1992, s. 
8). 
106 Vliv Václava Havla na tvorbu samotné Ústavy nebyl zanedbatelný. Dokonce ze strany Václava 
Havla šlo o cílené komentování různých podnětů na téma české ústavy a sám adresoval členům obou 
komisí několik dopisů. Lze více méně konstatovat, že Havlovy představy o české Ústavě se podařilo 
efektivněji prosadit mezi politickými aktéry, byť bez oficiálního politického vlivu (Broz a Chmel, 
2016, s. 26–27). 
107 „Myslím si, že pro začínající stát, nepříliš bohatý, jehož parlament bude nucen poměrně rychle 

přijmout stovky zákonů a vybudovat prakticky celý nový právní řád, je druhá komora velký luxus. 
Senát u nás navíc – na rozdíl od jiných demokracií – nemá žádnou smysluplnou tradici: po celou 
první republiku to bylo mrtvé a zbytečné těleso, jakýsi výměnek pro zasloužilé staré pány, repsketive 
jejich odkladiště“ (Havel, 1992, s. 5). 
108 Václav Havel k debatám o Senátu poznamenal: „na začátku je nespoutatelná touha po Senátu, 
teprve pak se vymýšlejí různé důvody, proč by měl vlastně existovat“ (Havel, 1992, s. 6). Je pravda, 
že pro vládní koalici byla idea dvoukomorového parlamentu nepřekročitelnou hranicí, podporu 
jakéhokoliv návrhu Ústavy ČR podmiňovala dvoukomorovým parlamentem (Broz a Chmel, 2016, s. 

53). 
109 „Všichni to přece známe: skutečnými reprezentanty Slovenska byli přece poslanci SNR, zatímco 
zástupci Slovenska ve FS (Federálním shromáždění), respektive ve Sněmovně národů, byli chápáni 
jako „federální Slováci“, jako Slováci méně hodnotní, méně slovenští, jako ti, kteří nejsou 
koneckonců tím pravým a skutečným reprezentantem slovenské vůle, neboť tím je jen a jen 
v Bratislavě sídlící SNR. Obávám se, že by nás v budoucnu mohlo potkat něco podobného: za regiony 
by promlouvala regionální zastupitelstva a Senát by byl zatlačován na vedlejší kolej, až by se stal 
posléze mrtvou větví ústavního systému (Havel, 1992, s. 7). 
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Pokud se však vrátím k úvodním odstavcům této podkapitoly, je kritika 

Václava Havla, týkající se nejasné náplně činnosti Senátu ze strany tehdejší 

vládní koalice na místě. Z dostupných zdrojů je pravděpodobné tvrdit, že 

dvoukomorový parlament byl spíše politickým kalkulem v rámci 

významných vládních stran než „zbožným přáním“ vládních politiků (Broz 

a Chmel, 2016, s. 56). Lze proto v této části podotknout, že myšlenka 

vytvořit Senát mohla sehrát klíčovou roli při zajištění podpory českých 

federálních poslanců při schvalování zákonů o zániku federace, přičemž 

tento politický pragmatismus s sebou přinesl nejdříve imanentní záměr 

ustanovit Senát a až potom určit jeho smysl a funkci. V poslední řadě i 

historická zkušenost s fungováním symetrického postavení však předurčila 

Senát k asymetrickému postavení vůči Poslanecké sněmovně (Broz a 

Chmel, 2016, s. 57). 
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4 Dvacet let Senátu PČR – analytická část 

Ústavy České republiky stanovuje, že zákonodárná moc v České republice 

náleží Parlamentu (Česko, 1992b, čl. 15 odst. 1). Parlament je tak 

výhradním zákonodárcem (Syllová, 2013, s. 227). Podle stejného článku 

Ústavy odstavce 2 je Parlament tvořen dvěma komorami: Poslaneckou 

sněmovnou a Senátem (Česko, 1992b).
110

 Z předešlé kapitoly je patrné, že 

vznik dvoukomorového zákonodárného sboru nebyl jednoduchý a poměr sil 

mezi zastánci jednokomorového a dvoukomorového uspořádání byl téměř 

vyrovnaný, přičemž dvoukomorová alternativa se dále vnitřně štěpila 

v otázkách, jak by měla druhá komora vypadat (Kysela, 2013a, s. 39). 

Vztah mezi oběma komorami lze charakterizovat způsobem, že je 

asymetrický (Kysela, 2013b, s. 44).
111

 Ve vztahu k exekutivě je výsostným 

právem Poslanecké sněmovny udělovat případně i odnímat důvěru vládě ČR 

(Česko, 1992b, článek 68 a 72). Souhlas obou komor je vyžadován ve velmi 

důležitých záležitostech, které ale nejsou tolik četné (Kysela, 2013a, s. 44–

45). Zásadní však je, že v rámci parlamentních procedur a běžné legislativy 

je dominantní role Poslanecké sněmovny a to i ve vztahu k vládě, která je 

oslabována působením mnoha faktory (Kysela, 2013a, s. 44 a 47).  

Postavení Senátu vykazuje v porovnání se Senátem první československé 

republiky výrazné odlišnosti. Třebaže se může zdát, že oproti 

prvorepublikovému modelu dvoukomorové koncepce Parlamentu, se čeští 

zákonodárci úspěšně vypořádali s tehdejšími neduhy druhé komory, je 

v některých ohledech český Senát slabší: především v běžném, 

zákonodárném, procesu mu Ústava poskytuje jen velmi malý prostor pro 

kvalitní posuzování projednávané legislativy nebo zákonodárnou iniciativu 

svěřuje komoře jako celku (Suchánek, 2011, s. 39). 

                                                             
110 Více k Parlamentu dodává Petr Kolář ve svém výstižném příspěvku: „Parlament je místem, kde – 
z povahy věci samé – probíhá politická diskuse. Střetávají se zde názory, koncepce, ideje a jejich 

výslednicí je reálná politika vlády a konkrétní znění zákonných norem. Každý zákon, který vychází 
z Parlamentu, byl předmětem nutného střetávání odlišných politických názorů a sporů“ (Kolář, 
2013b, s. 399). 
111 „Senát by měl být jakýmsi zbrzďujícím prvkem, který brání tomu, aby se ta veřejná politika ubírala 
ode zdi ke zdi, takže to celé trochu zpomaluje“ (OBERFALZER, 2018). „Senát byl vložen do našeho 
ústavního systému jako určitá pojistka, aby ty věci, které vznikají v Poslanecké sněmovně ještě jednou 
prošly jakousi revizí a byla šance, než začne ten zákon začne platit poupravit, zabránit věcem, které 
by byly na škodu“ (ŠESTÁK, 2018). 
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Myšlenka ustanovit druhou komoru Parlamentu samostatné České republiky 

byla motivována především dvěma důvody: jednak inspirace první 

republikou, ale i dobovým myšlením.
112

 V době vzniku české Ústavy 

vznikaly nejrůznější reakce na připravovaný dvoukomorový Parlament. 

V novinářském světě rezonovaly nejrůznější příspěvky: od radikálních, jež 

koncepci Senátu neuznávaly (Sylla a Syllová, 2018, s. 652–653: Ota 

Veverka pro MF Dnes; Sylla a Syllová, 2018, s. 651: Rudé právo 1. 12. 

1992; Sylla a Syllová, 2018, s. 661: Milan Znoj pro MF Dnes) až po 

„umírněné“ skeptiky, kteří nebyli dostatečně přesvědčeni o naplnění vize 

ústavodárců (Sylla a Syllová, 2018, s. 613: Vladimír Klokočka pro LN; 

Sylla a Syllová, 2018, s. 644–645: Ivana Vajnerová s Vojtěchem Ceplem 

pro MF Dnes).  

Ohlédneme-li od zásadních odpůrců bikameralismu, kde spíše rezonovala 

idea posílení pravomocí Prezidenta republiky coby alternativy k Senátu jako 

korektora legislativního procesu, byla spíše obava ze dvou věcí. Za prvé, 

druhá komora stále připomínala federativní uspořádání a hledání 

reprezentačního titulu ve spolkovém uspořádání se jevilo jako velmi 

problematické (Sylla a Syllová, 2018, s. 644–645). Za druhé, myšlenka, že 

bude Senát reprezentantem osobností a moudrých občanů se jevila při 

nejmenším stejně problematická, respektive idealistická až naivní.
113

 Podle 

Vladimíra Klokočky odvolávat se na prvorepublikový Senát není šťastné 

uchopení takovéto ústavní koncepce, protože to byla zbytečná instituce 

s ohledem na stranickou kongruenci (Sylla a Syllová, 2018, s. 613). Na 

adresu kritiky prvorepublikového Senátu nelze nesouhlasit, právě s ohledem 

na identitu stranického složení, nebyl Senát příliš motivován ke vstupu do 

sporu s dolní komorou. Nicméně, oproti jeho podobě, má český Senát 

některé významné odlišnosti, které mu mohou poskytovat kvalitní prostor 

pro parlamentní práci. S ohledem na nízký časový rámec, který má pro 

projednání běžné legislativy, je charakter vnitřního fungování uzpůsoben 

pro absorpci maximálního množství předkládané legislativy z Poslanecké 

                                                             
112 V tom zejména převládalo Hayekovské „vidění“ druhé komory jako instituce, která měla pečovat 
o právo soukromé, kdežto dolní komora by měla v gesci právo veřejné a kontrolu vlády (Suchánek, 
2011, s. 37). 
113 „Pojetí senátu jako souboru starších, zasloužilých a zkušenějších a také konzervativnějších politiků 
nezapadá již dobře do dnešního světa“ (Sylla a Syllová, 2018, s. 613). 
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sněmovny, kde může velmi často docházet na využívání institutu 

„nezabývat se návrhem zákona“. 

Se zaměřením na dotazníkové šetření, které bylo zvoleno jako metoda sběru 

primárních dat od členů horní komory, není asi překvapující, že všichni, 

kteří participovali na tomto výzkumu, považují roli Senátu za 

nezastupitelnou (z ústavního hlediska by si vpuštění Senátu žádalo hluboké 

změny Ústavy a bylo by třeba jeho místo nahradit jiným korektivem). Jeden 

z dotázaných uvedl tuto odpověď, která patrně rezonuje i ostatními 

účastníky výzkumu, kteří zvolili možnost Ano (Q4: 25 odpovědělo Ano, 0 

Ne): „Senát je volen v jiném rytmu a jiným způsobem než PSP, takže tlumí 

výkyvy politické módy, které dost ovlivňují složení PSP“. 

4.1 Senát a jeho struktura 

Působnost Senátu, respektive jeho vnitřní fungování upravuje zákon č. 107/ 

1999Sb, o jednacím řádu Senátu (Kysela, 2013b, s. 204). Ten však 

tematicky vychází z jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ale vznikl až po 

mnohaleté zkušenosti jak aplikací samotného zákona, tak i po sledování 

začínající existence Senátu (Kysela, 2013b, s 208). Český Senát je komorou 

neautonomní. Hleděno optikou Bohumila Baxi, který podle vlastnosti, zda si 

daná parlamentní komora může sama nebo na základě potvrzení jinou 

institucí měnit pravidla svého vnitřního fungování, formuloval autonomii 

dané komory (Kysela, 2013b, s. 205). Jednací řád Senátu může být změněn 

pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny, což výrazně omezuje Senát 

v rozhodování o vlastní organizaci a je tak mimo jeho bezprostřední 

dispozici (Česko, 1992b, článek 40; Kysela, 2013b, s. 211). Jednací řád 

coby zákon, má své opodstatnění v obavách, aby exekutiva nemohla snadno 

zasahovat do formálních pravidel fungování a organizace parlamentních 

komor (Kysela, 2013b, s. 206).
114

 

Jednací řád Senátu se mimo jiné věnuje funkcionářům Senátu, výborům 

(podvýborům), komisím a meziparlamentní delegaci. Pro účely této práce 

bude nejrelevantnější se seznámit s obsazováním senátních funkcí, 

obsazováním výborů a komisí. Za funkcionáře Senátu považuje jednací řád 

                                                             
114 Tuzemská úprava fungování parlamentních komor se řídí i podle zásady, že to co není definováno 
zákonem, jako by neexistovalo (Kysela, 2013b, s. 207). 
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Předsedu Senátu a místopředsedy. Obsazování těchto funkcí se řídí principy 

poměrného zastoupení, přičemž problémy se zastoupením mají nejmenší 

senátní kluby (Kysela, 2013b, s. 211). Z ústavního hlediska je role předsedy 

definována jenom jako aktéra, který dává souhlas se zadržením člena Senátu 

nebo soudce Ústavního soudu (Česko, 1992b, článek 27 odstavec 5 a článek 

86 odstavec 2). Místopředsedové Senátu zastupují předsedu Senátu v době 

jeho nepřítomnosti nebo ho střídají na jednání Senátu (Kysela, 2013b, s. 

212).
115

 

V rámci odborného projednání navrhované a schvalované legislativy zřizuje 

Senát výbory, které jsou jeho odbornými orgány.
116

 Jsou složené podle 

zásad poměrného zastoupení, o jejich počtu rozhoduje Senát a působnost 

každého z výborů zahrnuje několik ministerstev. Senátoři mohou být členy 

pouze jednoho z výborů (výjimkou je ale výbor organizační a mandátový a 

imunitní výbor), což vychází z faktu, že senátorů je relativně málo a 

nadresortní struktura výborů má lépe napomáhat efektivnímu a rychlému 

projednání legislativy (Kysela, 2013b, s. 213). Poslední kategorií orgánů, 

které Senát zřizuje, jsou komise. Jejich složení může, ale nemusí ctít princip 

poměrného zastoupení, tak může být přikročeno i k většinové volbě. 

Členství v komisi lze kombinovat s členstvím ve výborech a jejich členy 

mohou být i odborníci. Právě komise slouží k projednání otázek, které 

přesahují samostatnou působnost výborů a pomáhá k lepší profilaci Senátu 

jako „komory reflexe“ (Kysela, 2013b, s. 217). 

Senátoři se sdružují v senátních klubech, které nejsou vnímány de iure za 

orgány Senátu, ale někteří je tak de facto počítají, protože hrají mimořádnou 

roli v organizaci činnosti a vlastním rozhodování Senátu (Kysela, 2013b, s. 

220). Jednací řád Senátu stanovuje, že k založení senátorského klubu je 

zapotřebí nejméně 5 senátorů (Česko, 1999, § 21). Kluby a jejich 

představitelé mají některé významné procesní pravomoci, jako například 

                                                             
115 Byly zde pokusy o vymezení působnosti jednotlivých místopředsedů pro konkrétní ústavní oblasti, 
ale bylo od tohoto principu upuštěno. Dodnes je spíše zřetelná pozice místopředsedy pro zahraniční 
vztahy jako specializace člena vedení Senátu (Kysela, 2013b, s. 212). 
116 „Výbory představují těžiště práce Senátu, který nepatří k parlamentům proslovů, ale spíše 
k pracovním parlamentům jednají zásadně veřejně“ (Kysela, 2013b, s. 215). 
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přednostního práva vystoupení pro předsedu klubu (Kysela, 2013b, s. 

222).
117

 

Pro účely této podkapitoly, lze v přílohách č. 18 a 21 nalézt detailní 

informace o složení vedení horní komory, složení výborů a ustavených 

komisí. 

4.2 Volby a volební systém 

4.2.1 Ustavování Senátu 

Podle Ústavy má Senát 81 členů, kteří jsou voleni na dobu šesti let a každé 

dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů (Česko, 1992b, článek 16 

odstavec 2).
118

 Právo volit do Senátu mají všichni občané, kterým nebylo 

omezeno volební právo starší 18 let (Česko, 1992b, článek 18 odstavec 3). 

Poslanecká sněmovna a Senát mají tak téměř shodný okruh oprávněných 

voličů, což znamená, že mezi oběma komorami Parlamentu není žádný 

rozdíl, co se reprezentačního titulu týče (Kysela, 2013b, s. 200). Obě 

komory tak reprezentují občany České republiky, přičemž zde napadá Jan 

Kysela primát Poslanecké sněmovny, že zastupuje větší počet voličů 

(Kysela, 2013b, s. 200). 

Do Senátu může být zvolen pouze občan České republiky, který má právo 

volit a, který v den voleb dosáhl věku 40 let (Česko, 1992b, článek 19 

odstavec 2). Přímý mandát od voličů může být vnímán českými senátory 

jako určitý bonus, kterým se částečně kompenzují určité ústavní limity 

Senátu jako instituce.
119

 Hranice 40 let je, jak poznamenává Jan Kysela, 

jedním z vyšších věkových cenzů, který se uplatňuje jako podmínka 

volitelnosti do horních komor (Kysela, 2013b, s. 201). Vyšší pasivní volební 

                                                             
117 „Daleko důležitější je, jakého senátního klubu je konkrétní senátor členem. K tomu nepotřebuje 
žádnou legitimaci a jak je ten klub silný a jaký má vztah k vládní koalici, protože prosazovat 
jednotlivé věci z pohledu jednoho senátora, tak například senátor Michálek neprosadil jediný návrh, 
protože nemá podporu v žádném z klubů a neumí si zajistit většinovou podporu u ostatních senátorů. 
Na to není potřeba ani mít ten klub, stačí je obejít a získat jejich podporu, ale je to pohodlnější když 
jste jeho členy, protože máte alespoň oporu jeho členů. Pokud jste členy nějakého klubu, který má 
přímou vazbu na nějakou vládní stranu, tak máte snadnější přístup k jednotlivým ministrům a vládním 

úředníkům a to je potom jednodušší prosazování některých návrhů“ (OBERFALZER, 2018) 
118 Na základě dotazníkového šetření, se drtivá většina oslovených shodla na tom, že jakékoliv 
snižování počtu členů horní komory je nepřípustné (Q10: 1 odpověděl Ano, 24 Ne). 
119 „Pro české senátory je přímý mandát vnímán jako značný bonus, oproti tomu jak se oni cítí 
omezeni tou rolí, kterou jim ústavní systém připravil. Mají dojem, že právě přímý mandát (relativně 
snadné identifikování senátora jako reprezentanta voličů nějakého volebního obvodu) je pro ně 
bonus, což by v případě jeho ztráty vnímali, jako výrazné oslabení byť by se na ústavním nastavení 
změnit nic nemuselo“ (KYSELA, 2018). 
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právo do Senátu má přispět „k etablování Senátu jako sboru lidí s většími 

profesionálními a životními zkušenostmi“ (Kysela, 2013b, s. 201).
120

 Senát 

je každé dva roky obměňován po třetinách, a to za účelem udržení 

kontinuity (Kysela, 2013b, s. 202). Termín funkční období Senátu označuje 

právě dvouleté periody a uplatňuje se zde tzv. diskontinuita funkcionářů, 

protože jsou každé dva roky voleny všechny orgány Senátu a vedení Senátu 

znovu (Kysela, 2013b, s. 202). Termín volební období pak označuje právě 

šestileté trvání senátorského mandátu (Kysela, 2013b, s. 202). Senát není 

možné rozpustit a zvolit v jedněch volbách nový sbor horní komory 

Parlamentu, což patří mezi konzervativnější a stabilizující složky ústavního 

systému (Kysela, 2013b, s. 203). Odlišnost volebních systému a 

nerozpustitelnost Senátu jsou vnímány jako nejvýznamnější prvky pro 

odlišení obou komor a zamezení pouhého zdvojení politického prostředí 

v obou komorách (Kysela, 2013b, s. 203).
121

 Senátní volby jsou 

specifickými volbami, kde jsou spíše favorizováni konsenzuálnější 

kandidáti, silných politických stran s významnými osobnostními 

charakteristikami (Lacina, 2009, s. 72). 

4.2.2 Volební systém 

Pro volby do Senátu Ústava stanovuje většinový systém, respektive 

většinový dvoukolový systém (Česko, 1992b, článek 18 odstavec 2).
122

 Jan 

Kysela dodává, že v případě, že by nebyl na žádné úrovni v České republice 

zaveden poměrný systém, ale pouze většinový dvoukolový, vedlo by to 

k vytvoření multipartismu relativně málo disciplinovaných a umírněných 

politických stran (Kysela, 2013b, s. 201). V kontextu voleb do Senátu, 

vykazuje tento systém podobné účinky, jelikož senátorské kluby nejsou 

organizovány na bázi jedné politické strany a lze tu najít i některé regionální 

uskupení (Kysela, 2013b, s. 201). Ve vztahu k parlamentní formě vlády 

v České republice se lze setkat s názorem, že způsob jakým je Senát 

                                                             
120 Odlišením věkové hranice pro volitelnost do Senátu sledoval ústavodárce poslání Senátu jako 

sboru, který je tvořen osobnostmi celostátního a regionálního významu s určitou životní zkušeností. 
Senát by se tak mohl projevit i jako fórum jiných hledisek než čistě stranických (Filip, 2003, s. 23). 
121 Tento model odpovídá představám revizní komory a pojistky ústavního systému, protože po 
jedněch doplňovacích volbách a volbách do Poslanecké sněmovny mohou ještě zbylé dvě třetiny 
senátorů (zvolených před dvěma a čtyřmi lety) plnit roli, kterou jim Ústava ukládá (Kysela, 2013b, s. 
203). 
122 Většinový systém podporoval svého času i prezident Václav Havel, který v něm viděl možnost, jak 
propojit Senát s regiony a mohl tak vytvořit „sbor zastupující regiony“ (Havel, 1992, s. 9). 
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konstituován, tj. vysoká personalizace voleb a nízká role politických stran, 

není pro systém vládnutí škodlivý (Lebeda, 2016, s. 308). Objevují se i 

některé kritické názory na adresu volebního systému.
123

 

V souvislosti s navrhovanými úpravami volebního zákona do Senátu, které 

počítali už s jednokolovou většinovou procedurou, se respondenti v mém 

výzkumu nijak výrazně neshodli. Těsná většina by byla pro jednokolový 

volební systém (lhostejno v jaké úpravě), zatímco 12 respondentů by 

takovouto změnu nepřipustilo (Q9: 13 odpovědělo Ano, 12 Ne). 

Nabízí se otázka, jak by měl vypadat ideální kandidát na senátora, 

respektive, který typ osobnosti má v senátních volbách výhodu. Měl by to 

být kandidát silné politické strany s rovnoměrně rozloženým a 

disciplinovaným elektorátem, strana by neměla být polarizovaná, tj. neměla 

by být na jednom či druhém konci stranického spektra. Dvoukolové 

hlasování vede spíše k dostředivé politice a favorizuje umírněné kandidáty. 

Zároveň by měl kandidát mít určité charisma a schopnost zaujmout široké 

skupiny voličů, které by dovedl přesvědčit a zaujmout. Rovněž by takový 

kandidát měl být dobře znalý místních poměrů a znát svůj volební obvod 

(Malcová, 2009, s. 30). 

4.2.3 První a druhé kolo voleb 

První kolo představuje v zásadě selekci kandidátů, kdežto druhé kolo 

(pokud nebyl některý z kandidátů zvolen více jak 50% hlasy v kole prvním) 

představuje elekci, zvolení konkrétní osoby ve volebním duelu (Lebeda, 

2016, s. 291). Pokud hovoříme o senátních volbách, hovoříme tak o pozici 

                                                             
123 „Volební systém do Senátu nemáme nastavený správně. Poslanecká sněmovna je daleko těsněji 

svázána s exekutivou a tudíž si myslím, že by bylo logičtější, aby byli právě poslanci těsněji svázáni se 
svým volebním obvodem a aby občané znali svého poslance. Bylo by tedy logičtější, aby většinová 
volba byla do Poslanecké sněmovny, a dokonce si myslím, že by ta volba měla být jednokolová, 
protože ta vyjadřuje tu nejlepší vůli. Ta dvoukolová volba je už výrazem nějakého menšího zla, čili to 
druhé kolo už může korigovat ten výsledek z prvního kola, což je ve volbách do Senátu zásadní a je to 
v pořádku. Bylo by taky možné to prohodit úplně, že by byl Senát volen poměrným systémem, protože 
jeho úkolem není starat se o nějaké volební obvody, regiony, ale jeho rolí je hledět na ústavnost a 
zákonnost, čili potom by mohl být vnímán jako taková národní nadregionální instituce“ 

(OBERFALZER, 2018). Dále rovněž senátor Oberfalzer poznamenal k účinkům dvoukolového 
volebního systému následující: „Tím si myslím, že ten způsob volby do Senátu generuje podprůměrné 
lidi. Byl tu takový sen, že Senát bude sborem osobností národního významu, ale to se neděje. Ten 
způsob volby, že se volí v malých obvodech, způsobuje to, kdo vlastně vyhrává – pan ředitel, pan 
doktor, zkrátka a dobře to jsou místní osobnosti. Jsou to na jednu stranu úctyhodné profese a 
osobnosti, ale je zřejmé, že na některé otázky dlouhodobého přesahu s celonárodním záběrem oni 
nestačí. Ten systém negeneruje správné lidi do toho Senátu, pokud teda přijmeme to, čím Senát měl 
být“. 
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jednotlivých politických subjektů a politických stran, které se volebního 

procesu účastní. 

První kolo senátních voleb až do roku 2006 opanovávala Občanská 

demokratická strana, jejíž kandidáti se ve 49 % případů umístili na prvním 

místě prvního kola (Lebeda, 2016, s. 294). Naopak Česká strana sociálně 

demokratická si počínala úspěšně ve 36 % případů, kdy se povedlo jejím 

kandidátům postoupit do druhého kola. Nejčastěji postupovali z druhého 

místa (Lebeda, 2016, s. 294). Naopak, jeden z nejhorších volebních 

výsledků zažila ČSSD v roce 2016 při svém vládním angažmá, kdy se její 

stranické preference pohybovaly na historickém minimu. KDU-ČSL byla až 

do roku 2006 velmi úspěšná vzhledem k celostátním preferencím a nízké 

volební účasti ve druhém kole. V roce 2014 a 2016 se jejich pozice výrazně 

posílila (Lebeda, 2016, s. 294). Komunistická strana Čech a Moravy 

umístila své kandidáty nejčastěji na třetím místě a během dvaceti let se 

podařilo 16 kandidátům KSČM vyhrát první kolo (Lebeda, 2016, s. 294). 

Samostatnou metodologickou kategorií je potom situace, kdy se některému 

z kandidátů podařilo získat mandát už v prvním kole, tj. více než 50 % 

hlasů. Z 361 zvolených senátorů v letech 1996–2016 se tak podařilo pouze 

devíti z nich získat mandát už v prvním kole. Čtyři z nich kandidovali za 

ODS a tři z nich svůj mandát získaly v jednom z pražských volebních 

obvodů (Lebeda, 2016, s. 291). Bývalým předním politikem ODS a později 

kandidátem Unie svobody, Josefu Zieleniecovi, se podařilo získat mandát 

rovněž v prvním kole, a to v pražském obvodu Praha 4 (Lebeda, 2016, s. 

292). K úspěšným kandidátům dále pak patřil i bývalý ředitel Televize Nova 

Vladimír Železný, který získal mandát v roce 2002a nutno dodat, že neměl 

protikandidáta z ODS (Lebeda, 2016, s. 291). Z podnikatelského prostředí 

se v roce 1999 při doplňovacích senátních volbách podařilo získat mandát 

s triumfálním výsledkem i bývalému majiteli cestovní kanceláře Václavu 

Fischerovi (Lebeda, 2016, s. 292). Při tzv. oranžovém tsunami v roce 2008 

získal s 53,35 % hlasů mandát i Radek Sušil za Karvinsko z ČSSD (Lebeda, 

2016, s. 292). 
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Druhé kolo počítá hlasy voličů znovu a je tedy velmi podstatné, nakolik se 

kandidátovi podaří získat hlasy voličů, kteří v prvním kole volili ty 

kandidáty, kteří se do druhého kola nedostali a zároveň neztratit podporu 

svých vlastních voličů a přimět je znovu přijít k volbám (Lebeda, 2016, s. 

298). Pozice ODS ve druhém kole, které se až do roku 2006 dařilo umístit 

své kandidáty na prvních místech v prvním kole, byla však komplikovanější 

a tak necelých 43 % kandidátů ODS bylo ve druhém kole poraženo.
124

 

Kandidáti ČSSD postupovali do druhého kola nejčastěji ze druhého místa a 

v případě, že se umístili na prvním místě v prvním kole, podařilo se 

proměnit tuto pozici ve výhru ve více než třech čtvrtinách případů (Lebeda, 

2016, s. 297). Více k ostatním politickým stranám je pojednáno 

v kvantifikované části této podkapitoly. 

Je prokazatelné, že senátní dvoukolový většinový systém je schopný 

penalizovat kandidáty vyhraněných či extrémistických stran, tj. stran, které 

mají své množství příznivců, ale ještě více odpůrců (Lebeda, 2016, s. 300). 

Zisk v prvním kole nemusí korespondovat s případným úspěchem ve 

druhém kole.  

4.2.4 Volební (ne)účast 

Neblahou součástí senátních voleb je nejnižší volební účast v porovnání 

s ostatními typy voleb v České republice (Lebeda, 2016, s. 289). Nemluvě o 

doplňovacích volbách, které se konají vždy v daném volebním obvodu, 

pokud se uprázdní senátorský mandát předčasně (úmrtím, vzdáním se 

mandátu, převzetím neslučitelné funkce).
125

 Obecně je přijímaná teze, že 

voličská apatie vzniká z přesvědčení, že politika je dohodou politických elit 

a ti, kteří nechodí volit, jsou názoru, že jejich hlas nemá reálný dopad na 

politické dění (Lacina, 2009, s. 53). 

Jiným vysvětlením může být souvislost s celkovou spokojeností s chodem 

věcí veřejných. Voleb se zúčastní lidé ve velké míře jen tehdy, mají-li pocit, 

že je potřeba něco změnit, ale rutinní politika není středem jejich pozornosti 

při eventuální spokojenosti (Lacina, 2009, s. 53). Senátní volby mohou být 

                                                             
124 Toto bylo mimo jiné způsobeno i tím, že v počátcích senátních voleb vyzývali představitelé 
ostatních politických stran k nevolbě kandidátů ODS ve druhém kole (Lebeda, 2016, s. 296). 
125 Citováno z KYSELA, Jan. 2013b. Status a organizační struktura Senátu. In: Parlament České 
republiky, Praha: Leges, s. 202-204. 
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vnímány jako příklad voleb druhého řádu, které jsou charakteristické tím, že 

nemají přímý vliv na ustanovení vlády (Lacina, 2009, s. 54; Lebeda, 2016, 

s. 289). Typickým ukazatelem je nižší účast než ve volbách prvního řádu, 

kde „jde o hodně“ ve smyslu přímého vlivu na sestavování vlády. Hlavní 

příčinou je absence mobilizačního efektu, který by přiměl skupiny voličů 

přijít k volbám ve snaze něco změnit (Lacina, 2009, s. 54–55). To, že je 

Senát jako korektivní a stabilizační instituce, není hodnota, která by 

naplňovala široké skupiny voličů (Lacina, 2009, s. 55). Rovněž je v českém 

prostředí patrný „všeobecný negativismus“ vůči Senátu, který vyvěrá 

z přesvědčení, že vůle voličů ve sněmovních volbách je omezována právě 

touto institucí (Lacina, 2009, s. 55).
126

 Dvoukolový většinový systém 

snižuje volební účast, zvlášť ve druhém kole nejspíš proto, že oba dva 

postoupivší kandidáti jsou voličům lhostejní (Lacina, 2009, s. 55).
127

 

Hledání kauzality mezi volební účastí a specifikací daného obvodu lze 

částečně prokázat. Jinými slovy, regiony, které vykazují vysokou volební 

účast v celostátním průměru v jiných typech voleb, jsou povětšinou shodné 

s těmi, kde v senátních volbách participuje v porovnání s ostatními obvody 

nejvíce lidí (Lacina, 2009, s. 62). Druhé kolo senátních voleb je 

charakteristické ještě nižší volební účastí než v kole prvním. Zatímco se 

může zdát, že v prvním kole je účast voličů ještě uspokojivá, ve druhém 

kole jsou však výsledky ještě více alarmující. Někdy jsou jednotlivé 

výsledky senátních voleb za nelegitimní a dost často se rovněž hledá 

hranice, která by mohla stanovit nereprezentativnost daného volebního 

výsledku.
128

 Příčinami k vyšší („zvednuté“) volební účasti může být mimo 

                                                             
126 K tomuto všeobecnému negativismu velmi efektivně pomáhá i samotná politická reprezentace, 

která v době neustavení Senátu vedla opětovné debaty o jeho smyslu. Ani po dvaceti letech existence 
této komory není Senát běžnou součástí ústavního systému České republiky pro některé politiky 
(Lebeda, 2016, s. 289). 
127 Jan Kysela se zamýšlí nad případnou změnou volebního systému, respektive vypuštěním druhého 
kola a zavedením alternativního hlasování: „S tím se dá udělat, za prvé, že se zamyslíte nad podobou 
volebního systému, což se teď děje, když se črtá kontura toho tzv. australského hlasování. Ta v 
podstatě drží podmínku absolutní většiny pro vítěze a vypouštíte de facto konání druhého kola, kde ta 
účast padá markantně. Čili, ne že by s tímto systémem nějak volební účast naskočila, ale aspoň 

nebude dále upadat, takže v prvním kole bývá nízká, ale nic strašlivého to není, přibližně třetina 
voličů. Toto je podobně jako pro krajské volby, Evropský parlament (volby do EP) je hluboko pod 
třetinou, takže se mi zdá, že se ta nízká účast projevuje zejména v tom druhém kole, a když ho zrušíte, 
tak to částečně vyřešíte“ (KYSELA, 2018). 
128 „Kritická hranice není. Záleží to na tom, jak nastavíte tu právní úpravu a ta je spíše nastavená 
pomocí limitů pro referenda, nicméně u voleb nic takového není. Z ústavního práva je to spíše 
problém legitimity, ale že by kvůli danému procentu šlo zneplatnit výsledek voleb, tak to není“ 
(KYSELA, 2018). 
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jiné souběh senátních voleb a dalšího typu voleb, například do komunálních 

či krajských zastupitelstev (Lacina, 2009, s. 63). Naopak, výrazný propad 

volební účasti ve druhém kole lze vysvětlit i tím, že mnoho voličů postrádá 

onen mobilizační efekt i díky tomu, že se volí jenom v jedné třetině obvodů. 

Nehledě na to, že někteří voliči ani nevědí, že se v jejich obvodu volí 

(Lacina, 20069, s. 63; Lebeda, 2016, s. 289). Na druhou stranu, i přes fakt 

velmi nízké volební účasti, jsou senátní volby nejvíce personalizovaným 

hlasováním, které jim umožnuje rozhodovat se primárně podle osobností a 

nikoliv podle stranického klíče (Lebeda, 2016, s. 308). 

V samotných debatách o případných změnách volebního mechanismu 

českých senátorů se lze setkat i myšlenkou, že by o českém Senátu 

„rozhodovaly“ krajská zastupitelstva. K této alternativě se však velmi 

skepticky staví Jan Kysela, který v takovémto případě silně pochybuje o 

tom, že by krajští zastupitelé byli s to zvolit do Senátu někoho jiného, než 

stranické kolegy ze svého středu.
129

 

Pro účely této podkapitoly, jsou v přílohách č. 22 až 25 detaily ohledně 

stranického složení Senátu, zvolených senátorech v prvním kole, úspěšnost 

kandidátů ve druhém kole a vlivu souběhu voleb na výši volební účasti 

v jednotlivých kolech senátních voleb. 

4.3 Koho reprezentuje Senát? 

Dotazníkového šetření, které probíhalo po dobu jednoho měsíce, se 

zúčastnilo celkem 25 senátorek a senátorů. Konkrétně se ho zúčastnilo 5 žen 

a 20 mužů. Tři z celkových účastníků uvedli, že mají středoškolské vzdělání 

s maturitou, zbytek uvedl, že má vysokoškolské vzdělání. Co se týká jejich 

profesního zaměření, situaci shrnuje následující graf. 

                                                             
129 „…přičemž pravděpodobnost, že by zastupitelé zvolili někoho jiného, než kandidáta z vlastního 
středu je velmi malá než pokud voliči volí sami toho kandidáta. Tady si nedovedu představit, že by 
zastupitelé schválili nějakého bývalého vyslance, ale naopak by volili regionální zastupitele, což by 
mohlo vzniknout ještě větší tenze mezi kompetencemi Senátu než dnes. Bez úpravy kompetencí, po 
takovéto „regionalizaci“ by mohlo vést k jeho ještě větší neatraktivitě“ (KYSELA, 2018). 
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Na otázku vlastního profesního zaměření bylo možné odpovědět otevřenou 

odpovědí, nebyl dán typizovaný seznam profesí, ze kterých by si měli 

respondenti vybrat. Nicméně, v několika případech došlo na kombinaci 

vícero profesí, přičemž do uvedené tabulky byla brána v potaz první 

uvedená profese. Nejčastěji došlo na kombinaci postu starosty s jinou 

profesí (učitel, ekonom, vědec), ředitelské funkce (lhostejno v jaké 

organizaci či instituci) a další činnosti (lékař, sociální pracovník). Nejvíce 

zastoupená profese mezi respondenty je v tomto případě lékař, na druhém 

místě následuje kategorie vědec, na třetím místě pak starosta a o čtvrté místo 

se pak dělí právník, manažer (jeden z nich uvedl, že je i lékař), učitel, 

technik nebo ekolog. Poslední místo zaujímá jeden zástupce, který se 

věnoval historii. Nezařazenou kategorii, kterou tvoří jeden zástupce, pak 

reprezentuje „odbornice na zapojování veřejnosti do rozhodování“, což má 

velmi nejasný základ. Může se jednat o člověka, který pracuje i pro nevládní 

organizaci, případně „jen“ o aktivního občana, který nabádá k vyšší aktivitě 

i své spoluobčany. 

Otázka koho reprezentuje český Senát, je pravděpodobně tou nejzásadnější 

při zkoumání jeho postavení v době jeho dvacetiletého výročí. 

V podmínkách unitárního státu je to snad ještě důležitější otázka než ve 

státech složených, protože tam se a priori předpokládá, že bude druhá 

komora nějakým způsobem odrážet regionální či jinak definovaný 

teritoriální princip. Lze se setkat s tvrzeními, že Senát není koncipován jako 
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komora reprezentace zvláštních zájmů (Suchánek, 2011, s. 39).
130

 Stejně 

jako už v roce 1992 kritizoval Václav Havel onu posedlost ustanovit druhou 

komoru Parlamentu bez předem jasného reprezentačního titulu, muselo i 

samotné ústavní soudnictví v tomto ohledu závazně konstatovat, že smysl 

Senátu je v roli korektivu Poslanecké sněmovny: „Přijímání obyčejných 

zákonů však nemá mařit, ale má je jen vylepšovat pozměňovacími návrhy, 

popř. nanejvýš svým vetem brzdit jejich schválení“.
131

 Má tak plnit funkci 

komory reflexe (Suchánek, 2011, s. 40). Nicméně, samotný Senát si byl 

velmi vážně vědom toho, že jeho nijaký reprezentační titul jenom posiluje 

disbalanci mezi oběma parlamentními komorami (Suchánek, 2011, s. 45).
132

 

Senát se, nicméně, za celou dobu své existence nepokusil o reformulaci 

svého reprezentačního titulu, který by pomohl lépe ústavně zafixovat 

instituci (Suchánek, 2011, s. 53). Navzdory této fakticitě, se Senát snažil 

vždy prezentovat svojí roli jako „komora s hlubším zájmem o problémy 

ústavnosti“, jako „komora reprezentace menšinových zájmů v občanské 

společnosti“ nebo i jako „komora parlamentní diplomacie“ (Suchánek, 

2011, s. 53–54).  

S ohledem na dotazníkové šetření, které provedl sám autor mezi napříč 

všemi členy horní komory, je patrné, že drtivá většina měla už před svým 

zvolením do Senátu nějakou zkušenost s volenou veřejnou funkcí (Q3: 21 

odpovědělo Ano, 4 Ne). Většina těch, kteří se zúčastnili výzkumu, 

deklarovala, že je členem politické strany či hnutí (Q2: 17 odpovědělo Ano, 

8 Ne). Rovněž velká většina uvedla, že má trvalý pobyt ve svém senátním 

obvodu (Q1: 20 odpovědělo Ano, 5 Ne). Do Senátu byli ve velké míře 

zvoleni osobnosti, které již před tím měli politickou zkušenost, tj. už byli 

                                                             
130 „Není-li ČR monarchií, ale republikou, není-li federací, ale unitárním státem, a není-li v ČR 
rozvinuta ani tradice institucionalizovaného korporativismu, pak jako jediný reprezentační titul 
přichází v úvahu zastoupení územní samosprávy. Ta však v době přijetí Ústavy ČR existovala jen na 
úrovni obcí… (vládnoucí pravice) nechtěla Senát jako reprezentanta regionů“ (Suchánek, 2011, s. 39–
40). 
131 V právní terminologii se pro tento jev používá pojem vnitřní dělba moci uvnitř moci zákonodárné, 
která označuje situaci, kdy je druhá komora v roli korektivního institutu vůči legitimnější a politicky 
silnější dolní sněmovně, která předkládá drtivou většinu legislativy ke schválení (Suchánek, 2011, s. 

40). 
132 V důvodové zprávě, kterou ve svém příspěvku cituje Radovan Suchánek, se lze mimo jiné dočíst, 
že Senát neaspiruje do pozice rovného hráče s Poslaneckou sněmovnou, ale role Senátu coby jen 
„poradního sboru zaujímajícího stanoviska k rozhodnutím Poslanecké sněmovny“ je vzhledem 
k přímé volbě jeho členů nedostatečná. Aby byl český bikameralismus efektivní a mohl fungovat, jak 
Ústava ve své podstatě předpokládá, je potřeba reformovat reprezentační titul Senátu „tj. (aby) byly 
formulovány parciální zájmy, které by v našem ústavním a politickém systému hájil“ (Suchánek, 
2011, s. 45). 
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například poslanci, krajskými zastupiteli (hejtmany) či komunálními 

zastupiteli (i starosty), případně jsou jimi stále. Většina dotázaných je 

členem nějaké politické strany či hnutí, což lze interpretovat tak, že 

stranické členství je vhodné pro lepší komunikaci s dalšími politiky na 

jiných úrovních či je to pozůstatek z volební kampaně, kdy se ucházeli tak o 

volenou funkci. Velká většina má svůj trvalý pobyt ve svém senátním 

obvodu, nicméně, fenomén zákonodárců, kteří bydlí jinde, než kde mají svůj 

volební obvod, stále existuje. 

V důsledku nejasného reprezentování těch či oněch zájmů, je pro každé 

senátní volby typický problém vysoká volební neúčast, respektive volební 

absentismus (Suchánek, 2011, s. 52).
133

 Třebaže oficiálně žádný 

reprezentační titul Senát nenese, v průběhu své existence lze zaznamenat, že 

strany, které držely v senátu většinu. Ty však byly ve své kritice na adresu 

této komory zdrženlivější, ba téměř liknavé. Radovan Suchánek ve své práci 

uvádí příklad z roku 2010, kde sociální demokracie získala absolutní většinu 

mandátů v horní komoře, ale principiálně byla při tvorbě české ústavy proti 

jeho zavedení (Suchánek, 2011, s. 54). Senátní volby vykazují nejnižší 

hodnoty volební účasti po celou dobu existence. 

Jan Kysela však vnímá roli Senátu zejména podle toho, kdo je v něm 

personálně a kvalitativně zastoupen, tj. podle charakteru osobností mohou 

být potom naplňovány konkrétní funkce, jenž ústavodárce Senátu 

presumoval.
134

  

                                                             
133 Důvodů je několik, samotný Radovan Suchánek uvádí 7 základních momentů, které veřejnost 
nevedou k větší participaci na senátních volbách: vnímání voleb za druhořadé, četnost voleb, 

neznalost volebního systému, neochota voličů volit ve druhém kole jiného kandidáta, selhávání role 
druhé komory coby legislativního korektivu, mediální obraz Senátu a obdobně nízká politická kultura 
jako v Poslanecké sněmovně (Suchánek, 2011, s. 53). 
134 „Role Senátu byla nastavená v očekávání, že typický senátor je člověk, který má spíš celostátní 
záběr (popularitu), je to postava, která si oblibuje zahraniční politiku, je to někdo, kdo považuje za 
významné sestavovat Ústavní soud a tak podobně. A takový lidé, nezávislí na politických stranách, 
podle étosu neseným Václavem Havlem měli být přenášeni do Senátu pomocí přímé volby v jed: 
nomandátových obvodech, protože k tomu méně potřebujete politickou stranu. Nedá se říci, že by se 

zde tito lidé neobjevovali, ale rozhodně to teda není gró senátorského sboru. Od začátku tu ale 
zapůsobilo to, že se jedná o volby v relativně malých obvodech a zde vycházejí spíše vítězně lidé s 
lokálním komunálním záběrem než s tím celostátním. Takže jsme tu v historii narazili na bývalé 
přednosty okresů, učitelé, a to jsou přesně ti lidé, kteří jsou známi pouze a jenom v tom okrese. V 
takovémto případě se Vám může zdát Senát jako slabý v některých ústavních úkolech, protože máte 
hodně lidí na územní rozvoj, ale naopak už nemáte moc lidí v ústavně-právním výboru, v zahraničním 
výboru ani moc lidí ne do evropského výboru, což jsou přesně ty agendy, kde je Senát institucí ne 
připomínkovací, ale spolurozhodovací“ (KYSELA, 2018). 
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4.3.1 Senát a veřejnost 

Vnímání Parlamentu veřejností je více méně ovlivněno několika základními 

faktory, které působí na jeho „popularitu“ negativně. „Diskuze a střet 

názorů jsou základem fungování kolektivního orgánu a současně odpovídají 

povaze demokratické společnosti. Paradox demokracie tkví právě v tom, že 

střet názorů je veřejností vnímán negativně“ (Kolář, 2013b, s. 399). Nelze 

než souhlasit, že neustálé střetávání zákonodárců působí negativně na 

vnímání Parlamentu veřejností.  

Až do roku 2006 byl však nejméně oblíbený v očích veřejnosti Senát. Ten 

se sice snaží komunikovat s veřejností co nejúčinnějšími prostředky, 

nicméně stále je jeho oblíbenost velmi nízká (Kolář, 2013b, s. 400–401). Ve 

snaze zlepšit svůj obraz uvnitř české veřejnosti a lépe informovat o své 

činnosti vydává od roku 1997 Časopis Senát, který je publikován čtvrtletně. 

V něm lze nalézt základní informace o aktuálním dění v Senátu, projednané 

legislativě, seznamu senátorů a popisu jejich volebního obvodu, teoretická 

zamyšlení na aktuální ústavně-právní témata nebo i informaci o kulturních 

akcí plánované Senátem. 

Co se odborné veřejnosti týče, je situace rovněž neuspokojivá, protože o 

analýzu senátních voleb je nižší zájem než o volby sněmovní či komunální. 

Jednou z příčin tohoto faktu je samotná odlišnost volebního systému. 

Zatímco v poměrném systému postačí jeden vzorek respondentů za celou 

republiku, ve většinovém systému toto neplatí, protože je potřeba se zaměřit 

na každý jednotlivý volební obvod, kde se vede silně personalizovaný 

volební boj (Lebeda, 2016, s. 290). 

Ve snaze posílit pravomoci Senátu přílišným způsobem, tj. ve snaze 

„zpopularizovat“ tím, že bude mít silnější roli a bude moci blokovat 

Sněmovnu (a s ní i vládu), byla by situace ještě složitější než dnes. Mnoho 

pojistek by velmi uškodilo a už dnes slabé vlády by jenom zhoršily jejich 

dnešní podmínky, tím by byla nepřímo, ale velmi razantně posílená role 

přímo voleného prezidenta. K tomu Jan Kysela dále dodává: „Čím silnější 

uděláte Senát, zvláště když říkáte, že nemá žádný specifický reprezentační 

titul (nereprezentuje kraje/ země apod.), tím více můžete zbavovat významu 

ty sněmovní volby. Když vytváříte systém vládnutí, tak stojíte mezi dvěma 
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extrémy: za prvé, žádná dělba moci, což je nejefektivnější a vše se rozhoduje 

v hlavě jednoho geniálního mozku, který nikdy nespí. Druhým extrémem pak 

je, že dělbu moci příliš „přepálíte.“ Všechno tak příliš přerozdělíte, 

vyvážíte, že všechen rozhodovací proces trvá nekonečně dlouho, že ta chvíle, 

kdy bylo potřeba rozhodnutí, už dávno pominula. V realitě se pohybujeme 

mezi těmito dvěma extrémy. Nemůžete ty pojistky přepálit, protože vy jste 

sice občany uchránil před nějakým rozhodnutím, ale na úkor toho, že žádné 

rozhodnutí nepadlo“ (KYSELA, 2018). Ke změně kompetencí Senátu je 

velmi skeptický senátor Jiří Oberfalzer: „Nemyslím si, že je to reálný 

prosadit, upřímně řečeno si myslím, že není reálný prosadit žádnou změnu 

týkající se Senátu, protože Poslanecké sněmovně vyhovuje, když je Senát 

slabý. Tím pádem jí Senát nemůže působit tolik komplikací ať už 

dvouměsíční lhůtou, která by se musela do legislativního procesu započíst, 

stejně tak silnější veto a podobné komplikace. Senát doplácí na to, že 

ačkoliv byl uzákoněn už v té Ústavě, která vstoupila v platnost už 1. ledna 

1993, ale byl zřízen až v roce 1996. Takové klíčové procesní věci, které se 

schvalovaly zákony bez existence Senátu, tak je v nich Senát zcela pominut – 

například ustavování rad veřejných médií“ (OBERFALZER, 2018). 

4.3.2 Senátor a volební obvod  

Na základě dotazníkového šetření, je většina respondentů, kteří se zúčastnili 

výzkumu, spokojená se spoluprací s komunálními politiky (Q11: 21 

odpovědělo Ano, 4 Ne). Zároveň se objevuje mezi oslovenými zákonodárci 

potřeba, aby byla role senátora nejenom více specifikována v rámci jeho 

volebního obvodu, ale i posílená ve vztahu k ostatním institucím (Q6: 22 

odpovědělo Ano, 3 Ne). V dotazníkovém šetření bylo možné představu o 

posílení role senátora v rámci volebního obvodu rozvinout. Zde uvádím 

písemné odpovědi od tří respondentů: 

a) „ano, ale nevím jak tato dvě prostředí propojit. V současné době jsem v 

MČ Praha 11, která je největší části senátního obvodu, opozičním 

zastupitelem. Z vedení této MČ se mnou proto nikdo nekomunikuje a 

spolupráce, díky vyhroceným vztahům koalice-opozice, prakticky není 

možná“, 
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b) „ano, bylo by dobře posílit pozici senátora. Při komunikaci s orgány 

kraje sice odpovědi dojdou (někdy po delší době), ale nebývá to řešení 

problému, jen popis stavu bez uspokojivého návrhu na opatření“, 

c) „určitě ano, komunální i krajské orgány by měli mít větší respekt a 

aktivně využít pozici svého Senátora, více se s ním radit“. 

Tyto tři respondenti se shodují v názoru, že by mělo dojít na lepší 

koordinaci komunikace mezi senátorem a komunálními politiky, případně i 

krajskými orgány, jež by měly lépe „využít“ toho, že mají ze svého území 

člena horní komory Parlamentu. Faktem je to, že komunikace mezi 

komunálními politiky a senátory dost silně záleží na osobnostních vazbách, 

které mohou při vzájemných antipatiích působit velmi negativně na 

vzájemnou součinnost. Navzdory tomu, že na tuto otázku neměli detailně 

odpovídat ti, kteří si myslí, že by senátoři měli mít silnější roli uvnitř 

regionů, ozval se tento názor, který nesouhlasí s regionalizací práce Senátu: 

„Ne senátoři nejsou a nemají být reprezentanty regionů“. Jedná se o 

legitimní názor, protože nikde není uvedeno, že Senát reprezentuje či 

zastupuje regiony. Z uvedených rozhovorů je proto zřejmé, že náplň práce 

senátora je velmi variabilní a záleží na té konkrétní osobě, jakým způsobem 

tento post pojme. 

Pozici senátora uvnitř volebního obvodu vnímá senátor Jiří Oberfalzer 

z ODS takto: „Jinak, jsme tu něco jako takový podkrajští ombudsmani a 

přitom naše pravomoci nedávají žádnou šanci něco konkrétního zařídit pro 

ty lidi, akorát jen tou cestou, že se někde za někoho přimlouváme, snažíme 

se lobbovat v politických kruzích, ale není to úplně správný“ 

(OBERFALZER, 2018). „Pokud to necháte na občanech, to znamená, 

necháte ze sebe udělat takového jejich regionálního ombudsmana, na 

kterého se budou obracet s celou řadou problémů, nebude té práce mnoho, 

protože když společnost funguje tak lidé vědí, že mají jít tamhle na ten úřad. 

Navíc, nemáte jako senátor žádnou exekutivní moc ani dost často nemáte ty 

správné informace. Lze to dělat tak, že pokud se někdo dožaduje pomoci, tak 

můžete říci, že napíšete panu náměstkovi nebo se sejdete s panem ministrem 

a najednou těm lidem umožníte dostat se z té slepé uličky. Záleží ovšem na 

vás jestli si vezmete nějaká témata, která budete tlačit z pozice zákonodárce 
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a budete pomocí toho se dotazovat, interpelovat a sdružovat se s ostatními a 

přivádět ke stolu lidi s podobným zájmem“ (ŠESTÁK, 2018). 

Někdy je celkem obtížné skloubit práci senátora ve volebním obvodu a 

v orgánech Senátu v Praze, proto je poměr času strávený v regionu a 

v Senátu zajímavým ukazatelem pro zjištění skutečné náplně toho 

konkrétního senátora. „Je to tak půl na půl. Můj pobyt v regionu se ještě 

vyznačuje tím, že se účastním všelijakých kulturních akcí, které jsou 

většinou o víkendech“ „Jsou senátoři, kteří do svých volebních obvodů 

prakticky nejezdí, anebo naopak málo jezdí do Prahy“ (OBERFALZER, 

2018). Samotná nízká volební účast bývá mnohdy dána do souvislosti 

s větší či menší aktivitou senátorů v jejich legislativní práci, což Jan Kysela 

vidí naopak jako motivační prvek, který senátory podněcuje k větší aktivitě, 

když k volbám chodí nízký počet voličů.
135

 

Působení v senátním obvodu je bezvýhradně spojeno s komunikací 

s občany, která v sobě zahrnuje různorodou a komplexní změť podnětů, 

přání a potřeb. „Lidé mají, samozřejmě, svoje osobní problémy, kdy 

například zápolejí s nějakými úřady a právem si myslí, že je jim křivděno. 

Další důležitou skupinou jsou starostové, zejména u malých obcí, tak nemají 

tu sílu vůči kraji nebo ministerstvu a potřebují nějaké zastání“ 

(OBERFALZER, 2018). Senátor Oberfalzer rovněž promluvil i o své 

komunikaci s komunálními zastupiteli svého volebního obvodu: „Některé 

obce chtějí získat nejrůznější dotace, jako například na kanalizace, opravdu 

škol, a tak podobně, a to se jim snažím v tom pomoct, když jim chybí 

prostředky. Takže se starosty určitě komunikuji, také oni nás potom sezvou 

na nějaké obecní akce“ (OBERFALZER, 2018). 

S pozicí senátora je rovněž spjatý jev kumulace funkcí, která v některých 

případech může působit spíše kontraproduktivně pro práci senátora, zejména 

v případech kdy absence senátora na schůzích Senátu vykazují vysokých 

hodnot. Nicméně, souběh funkcí nemusí být nutně problematický, protože 

                                                             
135 „Kdežto ten senátor má sice tu přízeň například v řádech tisíců, ale je obecně identifikovatelná. S 
tímto typem námitek jsem se nesetkal, ale má to spíše opačný efekt na senátory. Když nám mnoho lidí 
k volbám nepřišlo, tak nesložíme ruce v klín, je to spíše motivace něco dělat – vzpruha být aktivní, 
dávejme o sobě vědět, abychom tam ty lidi přivedli, abychom je přesvědčili, že tady jsme“ (KYSELA, 
2018). 



[88] 

 

se jedná spíše o efektivní organizaci práce: „Někteří senátoři ten souběh 

funkcí zvládají, typickým příkladem je senátor Kubera, který je workoholik, 

spí 4 hodiny denně, to co přečte a cituje, čili to co on zvládá, znamená, že si 

dovede efektivně organizovat práci. Možná, že málo komunikuje s občany, 

ale na druhou stranu, on je primátorem velkého města, takže ta komunikace 

tam bezesporu je. Je to často kritizované, ale já jsem k tomuhle tématu 

zdrženlivý. Jde o lidi, jestli jsou s prací toho senátora spokojeni“ 

(OBERFALZER, 2018). K tomuto dále dodává i Jan Kysela, který spíše 

souběh funkcí vidí jako rozdílnou představu voličů o práci senátora.
136

 

Zatímco někde je spíše upřednostněn profil kandidáta, který je spíše 

„usedlý“ ve svém volebním obvodu, někde jinde může být preferován profil 

přímo opačný: „Podle mě je to založeno na tom, co si představují voliči 

daného obvodu případně i voliči dané strany o práci senátora. Jestli to má 

být regionální politik, který rozumí problémům regionu nebo jestli to má být 

nějaká autonomní persona, která čerpá ze svých životních zkušeností a sedí 

spíše v Praze než doma v regionu. Být senátorem může znamenat, že se 

nezastavíte (projíždíte obvodem, přestřiháváte pásky atp.) nebo že se 

zastavíte a už se nerozjedete, viz pan senátor František Čuba. Záleží to i na 

tom jakou roli hrajete v dané politické straně, co pro ně znamenáte, atp. Co 

je ale zřejmé tak čím více činností vykonáváte, tím méně času pak na 

jednotlivé z nich máte“ (KYSELA, 2018). 

4.3.3 Důvěra v Senát 

Důvěra české společnosti v Parlament je spíše nedůvěrou (Müller, 2016, 

s 263). Daleko vyšší hodnoty důvěry dosahují v České republice komunální 

zastupitelé (včetně starostů), nebo instituce s „tváří“, což jsou takové, které 

jsou reprezentované jednou osobou, mají výrazně vyšší důvěru veřejnosti 

(Müller, 2016, s. 262). Obecně platí, že česká společnost vykazuje apriorní 

skepsi vůči parlamentnímu prostředí a debatám, což zasahuje obě komory 

Parlamentu. Zejména Senát je v otázce důvěry veřejnosti hodnocen 

v uplynulých dvaceti letech velmi nízce, jeho procentuální popularita 

osciluje mezi 11 až 36 %, přičemž se jedná o dva extrémy, které „spojuje“ 

                                                             
136 „Jde o to, koho chcete mít za senátora. V minulosti byla kumulace funkcí menší, několik senátorů 
bylo komunálními zastupiteli, ale to je něco jiného než být v radě nebo být dokonce starosta či 
hejtman. Prvním odstrašujícím případem byl primátor Hlavního města Prahy Koukal, který tu během 
prvního dvouletého mandátu nebyl skoro vůbec“ (KYSELA, 2018). 
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interval „průměrné důvěry“ mezi 20-30 % (Müller, 2016, s. 263; Urban, 

2016, s. 279). Průměrná důvěra veřejnosti za zkoumané období v Senát je 

23 %, což je jen o procento nižší hodnota než jaké důvěře se „těší“ 

Poslanecká sněmovna v průměru za dvacet let (Urban, 2016, s. 279). 

Specifikem českého prostředí pak je to, že důvěra ve vlády je obecně vyšší 

než důvěra v Parlament samotný, což je z logiky státovědy nepochopitelné 

(Müller, 2016, s. 265). Parlament je z hlediska legitimizace prvoinstanční, 

dostává od občanů přímou legitimitu, zatímco vlády jsou už sekundárním 

prvkem, který odvozuje svojí legitimitu právě od zástupců zasedajících 

v Parlamentu (Müller, 2016, s. 265). V porovnání s ostatními ústavními 

institucemi jako například s Prezidentem republiky, obecními zastupiteli, 

apod. vykazují obě komory Parlamentu bezkonkurenčně nejnižších hodnot 

(Urban, 2016, s. 280). 

Senát je tak vnímán jako příležitost, která může přispět k obohacení 

parlamentní i veřejné debaty. Senát jako instituce obhájil na počátku svého 

vzniku právo na existenci, čemuž odpovídají i téměř identické hodnoty 

důvěry veřejnosti v porovnání s Poslaneckou sněmovnou (Urban, 2016, s. 

282). Díky vyššímu věkovému cenzu, životním zkušenostem a s větším 

nadhledem, který se od členů Senátu předpokládá, je tato instituce vnímána 

jako možná záruka morální integrity, umírněnosti a přiměřené diskuze 

(Müller, 2016, s. 274). Pro obě komory Parlamentu toto však znamená 

hledat způsoby jak svůj obraz v očích veřejnosti zlepšit, protože samotná 

Poslanecká sněmovna, která má o poznání více kompetencí než horní 

komora, má velmi nízké hodnocení důvěry veřejnosti (Urban, 2016, s. 285). 

4.4 Jak plní Senát svoji legislativně korektivní funkci 

v zákonodárném procesu? 

Tato podkapitola je v podstatě zaměřená na jeden a ten samý objekt zájmu, 

tj. na oblast legislativního procesu se zaměřením na senátní roli. Nicméně, 

je potřeba v tomto úvodu předestřít, že bude nejprve podrobená výzkumu 

role Senátu coby tzv. ústavní pojistky, která se týká otázek specifičtějšího 

charakteru. Lze tu zmínit roli Senátu při schvalování ústavních změn, 

schvalování kandidátů na ústavní soudce nebo i meritorní povahu 

posuzování zákonodárných aktů. Senát byl definován jako kontrolní a 
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stabilizační instituce, která nenese žádný významný reprezentační titul. 

Z tohoto pohledu je třeba se zaměřit na některé momenty, kdy měl Senát 

jako ústavní pojistka konat. Můžeme se oprávněně domnívat, že Senát 

v několika konkrétních případech ve své činnosti pochybil, nebo dokonce i 

selhal (Suchánek, 2011, s. 41). Nicméně, nahlíženo na Senát jako na 

ústavního „partnera“ Poslanecké sněmovny, může se jeho pozice jevit silná, 

protože může být vnímán jako „silný konstituční spolutvůrce“, tj. při 

schvalování a projednávání nejdůležitějších právních aktů (Klíma, 2011, s. 

214). 

V legislativním procesu, už jak si na jeho samotném začátku posteskl Petr 

Pithart, je Senát výrazně slabší institucí.
137

 Na druhou stranu, předseda 

Senátu Petr Pithart, otevřeně vyzýval ve svém příspěvku všechny senátory a 

senátorky, že k pozitivnímu vnímání Senátu nejenom mezi veřejností, ale 

jeho existence jako takové lze dostát, pouze pokud bude Senát přijímat 

právně čisté návrhy zákonů a smysluplné pozměňovací návrhy (Pithart, 

1997, s. 3).
138

 Styl jednání Senátu a kvalita jeho práce se odrazí na jeho 

autoritě uvnitř široké veřejnosti, protože silnější možnost z ústavního 

hlediska neexistuje (Pithart, 1997, s. 4). Tatáž mantra, tj. kultivovanější a 

efektivnější styl jednání Senátu a jeho orgánů, musí platit i pro metody 

vypořádání se se spory s druhou komorou (Pithart, 1997, s. 4). 

Opřeme-li se o výsledky dotazníkového šetření, lze uvést jeden ukazatel, 

který mluví jasně ve prospěch přání členů horní komory získat větší 

pravomoci a ústavní roli (Q7: 19 odpovědělo Ano, 6 Ne). Členové senátu by 

si tak přáli například silnější právo veta ve vztahu k Poslanecké sněmovně. 

Téměř jednohlasná shoda u respondentů byla zaznamenána při otázce, zda 

by podpořili ústavní zákon, který by zrušil Senát (Q12: 1 odpověděl Ano, 24 

Ne). Dotázaní rovněž vyslovili v dotazníkovém šetření přání, že by se Senát 

měl věnovat více politickým tématům, než kterými se zabývá nyní. Třebaže 

                                                             
137 „Pouhá prostá většina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má Ústavou 
danou sílu pouhým stiskem knoflíku, čili v několika vteřinách poslat naši práci, naše úsilí nikoli do 
Tiskárny Ministerstva vnitra v Bartůňkově ulici v Praze 4, kde se tiskne sbírka zákonů, nýbrž do 
prachu archivů“ (Pithart, 1997, s. 3). 
138 „Dokonce se někdy stává, že nás Poslanecká sněmovna žádá o nějaké úpravy, když se ještě 
dodatečně po schválení návrhu zákona ukáže, že něco není úplně v pořádku v tom zákoně, to se děje. 
Takže v tomto smyslu je Senát užitečná komora, proto se někdy mluví o projednávání v Senátu jako o 
takzvaném 4. čtení“ (OBERFALZER, 2018). 
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se nejedná o odpověď, kde by panovala široká shoda, lze tento výsledek brát 

rovněž v potaz (Q5: 13 odpovědělo Ano, 12 Ne). Patrně to souvisí 

s představou o silnější verzi Senátu.  

4.4.1 Běžné zákonodárství
139

 

Pozici Senátu v zákonodárném procesu při schvalování běžné legislativy 

upravují články 45-48 Ústavy České republiky. Zde lze vymezit dva okruhy 

přijímané legislativy podle odlišných pravidel, která zde platí. V prvém 

okruhu se jedná o typ zákonů, kde není zapotřebí souhlasu obou komor a 

v případě, že Senát nesouhlasí s textem návrhu zákona, může Poslanecká 

sněmovna absolutní většinou hlasů návrh zákona předložit k případnému 

podpisu k Prezidentovi republiky. Článek 50 odstavec 2 Ústavy pak praví, 

že vrácený návrh zákona jde znovu k hlasování na plénu Poslanecké 

sněmovny, ale nepřipouští se žádné pozměňovací návrhy. Totéž platí i pro 

zacházení s připomínkami Senátu – nelze hlasováním v Poslanecké 

sněmovně schválit jen některé připomínky, hlasuje se o návrhu jako o celku 

(Syllová, 2013, s. 289). Senát má podle Ústavy 4 možnosti, jakým může 

reagovat na předložený návrh zákona Poslaneckou sněmovnou: 

a) návrh zákona postoupeného Poslaneckou sněmovnou schválí, 

b) návrh zákona postoupeného Poslaneckou sněmovnou zamítne, 

c) návrh zákona postoupeného Poslaneckou sněmovnou vrátí zpět 

s pozměňujícími návrhy, 

d) u návrhu zákona postoupeného Poslaneckou sněmovnou vyjádří vůli 

se návrhem nezabývat (článek 46 odstavec 2 Ústavy České 

republiky). 

Ve všech čtyřech případech platí, že pokud Senát nezaujme jakékoliv z výše 

jmenovaných stanovisek během 30 dnů, platí, že s návrhem zákona vyslovil 

souhlas (Česko, 1992b, článek 46 odstavec 3). Pokud Senát zaujme některé 

z uvedených stanovisek, znamená to, že:  

 

                                                             
139 Podrobnější zpracování: SYLLOVÁ, Jindřiška. 2013. Legislativní činnost Parlamentu. In: 
Parlament České republiky. Praha: Leges, 2013, s. 227-311. ISBN 978-80-87576-95-3. 
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a) schválí: návrh zákona jde k podpisu Prezidentovi republiky ke 

schválení, 

b) zamítne: o návrhu zákona hlasuje znovu Poslanecká sněmovna, 

c) vrátí zpět s pozměňujícími návrhy: o senátních pozměňovacích 

návrzích hlasuje Poslanecká sněmovna, pokud toto není přijato, 

hlasuje se o původní sněmovní verzi, tak jak byla původně 

adresována k projednání v Senátu, 

d) nezabývat se návrhem zákona: návrh zákona je odeslán k podpisu 

Prezidentovi republiky ke schválení. 

Ústava stanovuje, že o situaci písmeno b) a c) hlasuje Poslanecká sněmovna 

absolutní většinou všech poslanců (101), přičemž poté je návrh zákona 

postoupen Prezidentovi republiky a senátní veto je přehlasováno (Česko, 

1992b, článek 47). Ona třicetidenní lhůta je tak předmětem častých debat o 

její prolongaci.
140

 

Podle výsledků dotazníkového šetření je prokazatelné, že by většina 

zákonodárců horní komory uvítala prodloužení oné 30-ti denní lhůty (Q8: 

21 odpovědělo Ano, 4 Ne). 

Ve druhém okruhu legislativy je explicitně stanoveno, které zákony musí 

být schváleny oběma komorami. Za prvé se jedná o souhrn usnesení, které 

nemají povahu zákonodárnou. Jedná se o souhlas s vysláním ozbrojených sil 

ČR mimo území ČR, souhlas s pobytem ozbrojených sil jiných států na 

území ČR nebo i přijetí usnesení o účasti ČR v obranných systémech, jíž je 

ČR členem. V těchto třech případech je zapotřebí absolutní většina v obou 

komorách (Česko, 1992b, článek 39 odstavec 3).
141

 Za druhé, platí nezbytný 

souhlas obou komor pro volební zákony, zákon o zásadách jednání a styku 

                                                             
140 „Ta 30 denní lhůta nedovoluje nic víc než jenom největší zásahy do těch předkládaných předloh. 
Na nějaký hlubší změny ten čas nestačí. Pokud by měl být návrh zákona v Senátu komplexně předělán, 
tak to není možně. Prodloužení lhůty na dva měsíce by určitě prospělo z jednoho důvodu. V současné 
situaci se projednají pouze návrhy z výborů, které se s předlohou detailněji seznámí, ale ostatní 
senátoři z jiných výborů, které tuto předlohu neprojednávají, nemají ani možnost jak se s tím seznámit 
a případně předložit k návrhu svůj pozměňovací návrh. Pokud se i přes to tak stane, tak se někteří 

senátoři ošívají, když to přijde na jednání plena, protože si nemají čas to ověřit a nemohou to ani 
prodiskutovat s legislativou. Ty dva měsíce by určitě pomohly k tomu, aby měl Senát dvě čtení, v 
prvním čtení by byly předloženy pozměňovací návrhy a ve druhém by se o těchto návrzích hlasovalo a 
tam by vznikl prostor pro to, aby se s tím každý seznámil a mohli by senátoři ty pozměňovací návrhy 
přijímat, než co by jinak odmítali pro tuto neznalost“ (OBERFALZER, 2018). 
141 Vzhledem k povaze těchto usnesení, které se úzce dotýkají suverenity země, neplatí zde 30 denní 
lhůta pro projednání v té či oné komoře a ani nemůže být jedna komora přehlasována druhou (Průša, 
1997, s. 6). 
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obou komor mezi sebou, jakož i navenek (dále jen „stykový zákon“) a 

zákon o jednacím řádu Senátu (Česko, 1992b, článek 40). Další článek 

stanovuje okruh mezinárodních smluv, u kterých je souhlas obou komor 

rovněž nezbytný. Jedná se o ratifikaci mezinárodních smluv, které upravují 

práva a povinnosti osob nebo jiným způsobem zasahují do vnitrostátního 

právního systému (Česko, 1992b, článek 49).
142

 

Senát není oprávněn projednávat zákon o státním rozpočtu (i návrh státního 

závěrečného účtu) podle ústavního článku 42 (Česko, 1992b). Ve vztahu 

k exekutivě se jedná o velmi výrazný nedostatek při kontrole vládní 

politiky. Existuje vysvětlení, které říká, že dolní komory reprezentují 

společnost jako celek a rozhodování, jak bude naloženo s penězi občanů, je 

tak plně v souladu s jednáním jejich zástupců v dolní komoře (Průša, 1998, 

s. 5). 

Senát je v běžném legislativním procesu slabý a vzhledem k tomu, že ani 

neprojednává návrh zákona o Státním rozpočtu, je jeho role velmi malá 

v každodenní legislativě. Lze uvažovat o některých modifikacích, které by 

mohli pozici Senátu vylepšit: „Sněmovna v podstatě generuje předlohy, 

které odpovídají záměru vládnoucí koalice, která až na výjimky má ve 

Sněmovně většinu a je schopná prohlašovat takovéto předlohy i přes 

nesouhlas Senátu tou většinou 101 hlasů. Jen ve výjimečných případech, kdy 

ta koalice není pevně shodnutá na některé z předloh, tak to veto nemusí 

přehlasovat, což je podobný případ jako u prezidentova veta, které je taky 

slabé. Někteří kolegové mluví o tom, že by význam Senátu vzrostl, kdyby 

například musel schvalovat výši schodku státního rozpočtu. Senát se 

nevyjadřuje k rozpočtu, což je správné, protože to je exekutivní záležitost a 

rozpočet je nástrojem k prosazování určité politiky. Nicméně, schodek je 

závazek pro příští generace, a to si myslím, že by bylo potřeba, aby 

Poslanecká sněmovna přesvědčila i horní komoru“ (OBERFALZER, 2018). 

                                                             
142 Souhlas Parlamentu s mezinárodní smlouvou znamená ústavní souhlas s tím, aby byla mezinárodní 
smlouva ratifikována a stala se tak pro Českou republiku závaznou. Jinak je sjednávání 
mezinárodních smluv svěřeno Prezidentu republiky, případně s jeho přáním vládě nebo jím 
pověřeným členem (Průša, 1997, s. 6). 
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4.4.2 Ústavní zákonodárství
143

 

Ústavodárný proces je zde výlučně v kompetenci obou komor Parlamentu. 

Ústava stanovuje, že ústavní zákon musí být schválen v obou komorách 

nejméně třemi pětinami: ze všech poslanců a z přítomných senátorů (Česko, 

1992b, článek 39 odstavec 4). V tomto procesu neplatí žádná časová lhůta 

pro projednávání takovéhoto návrhu ústavního zákona ani není možné, aby 

byla jedna komora přehlasována druhou (Průša, 1997, s. 6). 

4.4.3 Role Senátu coby ústavní pojistky (obsazování Ústavního soudu, 

přínosy a selhání) 

Ústava České republiky definuje v článku 9, že „změna podstatných 

náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“, přičemž 

v souvislosti s úvahami některých politických aktérů o zrušení Senátu, jsem 

se zeptal Jana Kysely, zda by zrušení Senátu nebylo porušením právě onoho 

článku 9 Ústavy. „Pokud by byl přijat ústavní zákon o referendu, jehož 

prostřednictvím by se mohla měnit Ústava, protože tak jak je koncipován 

ústavodárný proces nyní, by to možné nebylo. A kdyby to i přes to platilo, 

tak bych zvažoval, jestli to není právě ten zásah do demokratických a 

právních náležitostí státu, když by to byla nahodilá většina bez podmínky 

účasti a tak podobně. Tím spíše by to potom mohlo platit u toho konkrétního 

referenda, vyhlášeného na základě těchto pravidel“ (KYSELA, 2018). 

K případnému zrušení Senátu dále dodává: „V současnosti je Poslanecká 

sněmovna dost silná, my jsme pořád uhranuti tím přímo voleným 

prezidentem, ale v případě absence Senátu by byla ještě silnější. Česká 

republika by se tak mohla vzdálit principům racionalizovaného 

parlamentarismu, protože byste měl velmi silnou Sněmovnu, potom toho 

divně postaveného nesystémového prezidenta, mezi nimi by se potulovala 

vláda a pak by tam bylo ve vzduchu ještě referendum a to může být dost 

výbušná směs. Pokud by měl být Senát odstraněn, tak bych zvažoval kdo, co 

a za jakých podmínek bude tím substitutem. Tam zase bude hrát roli, kolik to 

bude stát, protože jestli bude referendum hrát roli druhé komory při 

změnách Ústavy, tak jedno takové referendum (ratifikační) bude stát tolik 

jako je roční rozpočet Senátu. V případě, že by se ke změnám Ústavy 

                                                             
143   Podrobnější zpracování: SYLLOVÁ, Jindřiška. 2013. Legislativní činnost Parlamentu. In: 
Parlament České republiky. Praha: Leges, 2013, s. 227-311. ISBN 978-80-87576-95-3. 
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nemusel ani scházet Parlament a rozhodlo by o tom pouze to referendum, 

tak to si myslím, že je přesně ten hraniční případ, kdy bychom mohli 

považovat za kolizi s článkem 9 Ústavy ČR“ (KYSELA, 2018). 

Senát ve vztahu k Ústavě má odbornější přístup. O tomto svědčí fakt, že 

senátní komise pro ústavu ČR je paměť Senátu a v ústavních otázkách si 

počíná Senát velmi odborně a autonomně oproti diskontinuitě panující na 

půdě PS v otázkách zkoumání Ústavy (Suchánek, 2011, s. 42–43).
144

 Role 

Senátu jako ústavní pojistky je nejčastěji provázána s procesem výběru 

soudců do Ústavního soudu a s některými senátními iniciativami, které 

měly reformovat ústavní pořádek České republiky, včetně i těch případů, 

které Senát spíše poškodily. Pojistky tzv. ústavní konformity by měly 

především kontrolovat a současně včas zabránit výskytu negativních jevů. 

Jejich další činností by měla být při opakovaném výskytu určitých 

negativních jevů signalizace (Kokeš, 2016, s. 138).
145

 Podle samotné litery 

Ústavy má Senát znaky institucionální a autonomní pojistky z hlediska 

pojistky ústavní konformity, protože je ustavován jako nerozpustitelná 

instituce na základě odlišných pravidel od Poslanecké sněmovny (Kokeš, 

2016, s. 145). Z pohledu funkčních projevů, tedy nástrojů, kterými může 

aktivně „jistit“ kvalitu legislativního procesu, je označován za pojistku 

signalizační, omezující a někdy i jistící, což vyplývá především z intenzity 

využívání opravných prostředků (pozměňující návrhy nebo zamítnutí 

návrhu zákona postoupeného Poslaneckou sněmovnou) při schvalování 

předložené legislativy (Kokeš, 2016, s. 145–146). Je ale evidentní, že 

konstrukce Senátu coby ústavní pojistky obsahuje jisté konstrukční vady, 

jejichž odstranění směrem ke zvýšení funkčnosti Senátu je steží 

očekávatelné (Kokeš, 2016, s. 151). 

 

 

                                                             
144 Poslanecká sněmovna zřizovala komisi pro studium ústavy jen výjimečně (Suchánek, 2011, s. 42–
43). 
145 „Senát je strážce Ústavy a dlouhodobé ústavnosti. Senát by měl být kýlem lodi, který drží směr lodi 
a zaručuje dlouhodobou plavku a nárazy vln nevychylují tu loď. Pokud nevíte, ale že ten kýl existuje, 
že máte střežit ústavu, je to stejné jako když neumíte interpretovat literární díla. Důležitý je znát 
interpretační jazyk, který by měl být vnímán lidmi ještě mimo tuto instituci, protože potom přijdou 
sem de facto nepřipravení“ (ŠESTÁK, 2018). 
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Obsazování Ústavního soudu 

Spolupráce zákonodárné a výkonné moci při výběru soudců Ústavního 

soudu dává celému procesu nejenom patřičnou legitimitu ústavním 

soudcům, ale i vede k nalézání konsenzu mezi různými aktéry tohoto 

procesu (Tomoszek, 2016, s. 213). Nicméně, samotná ústavní úprava o 

ideálním složení Ústavního soudu není vůbec podrobná ve smyslu, že by 

nabízela určitý ideál, jak by měl Ústavní soud vypadat (Kosař a Vyhnánek, 

2016, s. 196).
146

 Vzhledem k časovému rámci dvaceti let existence Senátu, 

došlo za doby působení prezidentů Václava Havla, Václava Klause a 

částečně i za Miloše Zemana, na kompletní obměnu personálního složení 

Ústavního soudu dvakrát (Tomoszek, 2016, s. 212). 

Ústava definuje základní vztah mezi Senátem a Ústavním soudem, 

respektive jeho členy tak, že jedině Prezident republiky je oprávněn 

navrhovat Senátu kandidáty na soudce Ústavního soudu (Česko, 1992b, 

článek 84 odstavec 2). Právě tento model ustavování Ústavního soudu, coby 

soudního orgánu ochrany ústavnosti (Česko, 1992b, článek 83), je 

světovým unikátem (Kosař a Vyhnánek, 2016, s. 190).
147

 Český případ, kdy 

Senát rozhoduje o jmenování kandidátů na ústavní soudce, je specifický, ale 

lze na něm spatřit nezvratná pozitiva:  

1) snížení vlivu politických stran účastnící se na vládě díky rozdílnému 

volebnímu období Senátu, rozdílnému volebnímu systému a 

postupnému obměňování Senátu, 

2) stabilita Senátu danou třetinovými obměnami (Tomoszek, 2016, s. 

214). 

Obecně lze shrnout tyto základní nedostatky obsazování Ústavního soudu: 

i. možnost znovujmenování ústavního soudce, 

ii. provázanost s funkčními obdobími Prezidenta republiky, 

                                                             
146 Samotný proces výběru soudců Ústavního soudu může někdy připomínat ad hoc snahu rychle 
zaplnit další uvolněné místo s ohledem na absenci postupného obnovování Ústavního soudu (Kosař a 
Vyhnánek, 2016, s. 196). 
147 Jako velmi problematické spatřují autoři možnost znovujmenování ústavního soudce a absenci 
postupného obměňování soudu. Více o tomto David Kosař a Ladislav Vyhnánek (2016, s. 189–195). 
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iii. absence náhradního řešení při nečinnosti Prezidenta republiky nebo 

i v případě, kdy Senát neschválí velké množství kandidátů 

vybraných Prezidentem republiky (body i-iii: Tomoszek, 2016, s. 

214), 

iv. jediný schvalovatel (Senát), 

v. absence postupného jmenování Ústavního soudu (absence 

kontinuity a institucionální paměti), 

vi. přípustnost opakovaného (neomezeného) mandátu Ústavního 

soudce, 

vii. minimální věková hranice a absence maximální věkové hranice 

(body iv-vii: Kosař a Vyhnánek, 2016, s. 189–190). 

Role Senátu v tomto procesu je hodnocená jako spíše korigující, s ohledem 

na jeho omezení při výběru kandidátů, což je plně v kompetenci Prezidenta 

republiky – Senát by měl spíše vyvažovat politické preference Prezidenta a 

omezit jeho případné excesy (Tomoszek, 2016, s. 216). 

Z procesního hlediska je zajímavé sledovat roli jednotlivých orgánů, které 

vstupují do procesu jmenování ústavních soudců. V první části se lze 

zaměřit na roli dvou senátních výborů, které se procesu vždy účastní: 

garančním výborem je senátní ústavněprávní výbor a dále se procesu 

výběru kandidáta účastní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 

a petice (Kosař a Vyhnánek, 2016, s. 199–200). Oba autoři konstatují, že ze 

statistického hlediska je kladné stanovisko obou výborů úspěšným 

předpokladem pro potvrzení v hlasování pléna Senátu (Kosař a Vyhnánek, 

2016, s. 200). V další fázi je velmi důležité samotné představení kandidátů 

na ústavního soudce uvnitř senátorských klubů, což je ale oblast, která není 

příliš zmapována právě výrazně nižší transparentnosti než v případě obou 

zmiňovaných senátních výborů. Hlavní roli zde totiž hraje ideologické 

vyvažování a rovněž jsou zde diskutovány otázky, které při oficiálních 

jednáních projednávány nejsou (Kosař a Vyhnánek, 2016, s. 201). Senát je 

v otázkách základních kritérií pro výběr kandidáta na post ústavního soudce 

v zásadě konzistentní. Mezi nejvýznamnější pak patří posuzování minulosti 

navrhovaného kandidáta (s ohledem na předlistopadový režim na případné 

členství v KSČ, apolitičnost) nebo hodnotová orientace. Jsou spíše 
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upřednostňovány ženy a osoby z akademického prostředí (Tomoszek, 2016, 

s. 224).  

Senát aktivní – významné podněty 

Senát se stal nejenom korektivním orgánem, ale rovněž i aktivistickou 

institucí, které se podařilo spolupodílet se na významných proměnách 

českého ústavního pořádku. Nicméně, úspěšných senátních iniciativ, které 

by mohly výrazně vylepšit ústavní systém České republiky je menšina. 

- Senátní návrh ad hoc referenda o přistoupení ČR do EU č. 515/ 2002 

Sb., byl schválen Poslaneckou sněmovnou jako první senátní návrh 

ústavního zákona (Suchánek, 2011, s. 43). 

- Senátní návrh komplexní reformy Ústavy s důrazem na posílení role 

Senátu v zákonodárném procesu. Ten mimo jiné počítal 

s prodloužením lhůty k projednání, zavedením pojmu organický 

zákon, možností hlasovat o prezidentském vetu i v senátu.
148

 

V poslední řadě bylo významným pokusem zpřísnit přehlasování 

senátního veta Poslaneckou sněmovnou. Pokud by byl návrh zákona 

zamítnut dvěma třetinami senátorů, musela by Poslanecká sněmovna 

jej schválit nejméně třemi pětinami všech poslanců (Suchánek, 2011, 

s. 44).
149

 Tento pokus o reformu nebyl přijat, přičemž jak 

poznamenává Jan Kysela, šlo především o to, kterou ústavní instituci 

chceme touto reformou oslabit.
150

 

                                                             
148 „V minulosti jsme rovněž vymýšleli, že by se vetované zákony (Prezidentem republiky) vracely do 
obou komor a ty by o něm hlasovali, ale pokud by Senát veto prezidenta nepřehlasoval, tak by tím 
návrh zákona padl. To v praxi znamená, že pokud by se Prezident republiky se Senátem domluvil, tak 
mohou zablokovat sněmovnu. Na papíře to vypadá hezky, že dva se domluvili a třetí končí, ale 
Sněmovna je nástroj vlády. V Senátu už byla masivní většina oranžová, kdysi modrá, a když máte 

spřízněného prezidenta, což je nahodilost, kterou jen tak neovlivníte, tak ta vláda potom může mít, 
jakou chce většinu, ale tihle dva jí to potom zablokují. Pro někoho dobře, ale někdo přeci ty strany 
volil, aby vládly. Jde o to, abychom si pouze nepřifukovali pírka a byli hrozně mocní a silní, ale na 
úkor funkčnosti toho systému“ (KYSELA, 2018). 
149 K myšlence přehlasování senátního veta širší většinou, pokud byl senátory zamítnut návrh zákona 
více než absolutní většinou, se vrací v rozhovoru pro tuto práci i tehdejší místopředseda Senátu Jiří 
Šesták, která tak reagoval na otázku, zda je současné ukotvení Senátu v ústavním systému České 
republiky dostačující (ŠESTÁK, 2018). 
150 „Co jsme tu v minulosti také řešili, byl návrh odstupňovaného zamítnutí. To se týká té síly vetovací. 
V praxi by to vypadalo, že pokud Senát vetuje návrh zákona nějakou nespecifikovanou většinou, tak 
potom Poslanecká sněmovna musí o tom hlasovat tou tzv. stojedničkou. Pokud by, ale ta většina v 
Senátu byla kvalifikovaná (3/5, 2/3 nebo 3/4), tak potom by Poslanecká sněmovna potřebovala 3/5 k 
přehlasování. Tím by se ale případná vláda dostala do problémů, protože by jí mohl Senát házet na 
hlavu vše, na čem jí záleží a ona by si musela opatřit ústavní většinu pro vládnutí. Jde tu o to, koho 
byste chtěl tím Senátem oslabovat, přičemž já si myslím, že u nás ty Vlády jsou obecně slabé, takže 
pokud budete formálně blokovat sněmovnu, tak tím pádem budete blokovat i vládu, protože ta vládne 
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- Senát se rovněž pokoušel zavést tzv. člunek pro řešení sporů mezi 

oběma komorami v procesu přijímání ústavních zákonů, protože je 

„potřeba opakovaného a důkladného projednávání předlohy za 

účelem odstranění nedostatků a nalezení široké shody mezi 

komorami“ (Suchánek, 2011, s. 50). Tento pokus o reformu nebyl 

přijat. 

- K dalším významným pokusům o zlepšení svých „pracovních“ 

podmínek lze zařadit snahu o novelu ústavy z roku 2009. Ta mimo 

jiné obsahovala reformulaci zákonodárné iniciativy, kterou už 

neměli mít poslanci jako jednotlivci, jednak prodloužení třicetidenní 

lhůty k projednání běžných návrhů zákona na šedesát dnů 

(Suchánek, 2011, s. 47).
151

 Ani tento pokus o reformu nebyl přijat. 

Senát pasivní – některé kriticky přijímané kroky Senátu 

Za celou dobu existence Senátu lze zaznamenat několik momentů, které 

jsou určitým pochybením jednání takovéto instituce s ohledem na Senátní 

roli kontrolní a stabilizační instituce. Pro účely této práce jsem vybral 

následující tři případy, které jsou mnohými ústavními právníky považovány 

za pochybení Senátu coby ústavní pojistky. 

1. Volební reforma z roku 2001 bývá označována za první příklad 

selhání Senátu (Suchánek, 2011, s. 41). Vzhledem k nadpoloviční 

většině zákonodárců dvou největších politických stran na půdě 

Senátu (ODS a ČSSD), byla volební reforma, která vnášela 

většinové prvky do volebního zákona pro volby do Poslanecké 

sněmovny zrušená na popud Prezidenta republiky Ústavním 

soudem.  

2. V roce 2007 při projednávání zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů Senát využil institutu „nezabývat se návrhem zákona“, 

čímž nebyla o návrhu zákona vedená rozprava. V té době měla 

vládní koalice v Senátu většinu, a tím bylo využití tohoto institutu 

                                                                                                                                                           
skrze Sněmovnu. Bylo by nejlepší, kdyby Sněmovna fungovala transparentně a efektivně a my bychom 
mohli posuzovat její legislativní akty“ (KYSELA, 2018). 
151 „Ten návrh na skupinovou iniciativu, proti tomu se dá namítnout, že pokud si nezajistíte podporu 
pro ten váš návrh zákona v Senátu, tak potom už vůbec ne ve Sněmovně. Všechno to ale záleží, co 
chcete dělat všechno s Ústavou, jestli jenom dílčí změny, nebo kompletní revizi, kde potom podobných 
návrhů můžete mít nepřeberné množství“ (KYSELA, 2018). 
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spíše účelné ve vztahu k opozici než konstruktivní ze strany Senátu 

z důvodu časové tísně (Suchánek, 2011, s. 41).
152

  

3. Zavedení přímé volby Prezidenta republiky však Senát znatelně 

oslabilo, a to již zmíněným úbytkem pravomocí, tak i určitým 

zpochybněním schopnosti Senátu být právě pojistkou stability 

ústavního systému (Wintr, 2018, s. 85).
153

 Senát byl oslaben 

zavedením přímé volby prezidenta i v možnosti vyvolání 

impeachmentu, dříve tak mohl učinit sám Senát prostou většinou a 

podat tak podnět Ústavnímu soudu, v současnosti musí jeho záměr 

schválit do 3 měsíců Poslanecká sněmovna a v obou komorách se 

tak musí stát tří pětinovou většinou (Wintr, 2018, s. 84).
154

 

V souvislosti se zmiňovanými spornými případy, kdy Senát roli ústavní 

pojistky ne příliš efektivně zastával, lze formulovat několik bodů, které by 

měly vylepšit postavení Senátu v očích veřejnosti, ale je otázka zda by se 

závratně zvýšila volební účast, jak o tom pochybuje Jan Kysela. Z ústavního 

hlediska by bylo podle jeho názoru žádoucí rozšířit článek 40 o zákony, na 

kterých se musí shodnout jak Poslanecká sněmovna, tak i Senát, například 

zákon o státním zastupitelství, ale i další.
155

 Nicméně, takovéto úvahy nás 

                                                             
152 Ústavní soud dokonce ve svém derogačním nálezu konstatoval, že nadužívání institutu nezabývat 
se návrhem zákona by mohlo vést k vyloučení druhé komory z její reálné participace na zákonodárné 
činnosti (Suchánek, 2011, s. 41). 
153 „Ústavní právníci se v tomto shodnou, že v našem systému a v naší tradici toto není dobrá věc. 
Takže ano, tím jedna významná kompetence Senátu a Poslanecké sněmovny odpadla, ale myslím si, že 

to není ta hlavní věc, kvůli které si lidi myslí „jděte pryč“. Je to špatně, když náš politický systém není 
ani prezidentský ani poloprezidentský, tak vede jenom k tomu, že ten prezident je nakonec úplně 
nezodpovědný jak k vládě, tak i k Parlamentu. Dokud je prezident volený Parlamentem, tak se vůči 
němu musí chovat slušně, to znamená i k vládě, protože chce-li být ještě jednou zvolen, tak si je nesmí 
rozkmotřit. Druhé funkční období je vždycky problém, protože to už je prezident zcela 
nekontrolovatelný, jenom pouze vlastními obavami, svojí korektností“ (OBERFALZER, 2018). 
154 Skeptici přímé volby hlavy státu dodávají, že pochybení Senátu při schválení této ústavní změny 
s sebou nese dlouhodobější dopad: „odvození mandátu přímo od lidu etabluje určitý ucelený úřad a 

může vést až k vytvoření konkurenční exekutivě vůči Parlamentu“ (Klíma, 2011, s. 220). 
155 „Můžeme zde mluvit o celé řadě věcí, které ale nebudou mít žádný vliv na volební účast. Osobně si 
myslím, že tak jak je koncipován ten stávající článek 40, zákony, na kterých se musí Sněmovna 
shodnout se Senátem, je zbytečně útlý a měl by být rozšířený například o: zákon o Ústavním soudu, 
zákon o ČNB, NKÚ, zákon o soudech a soudcích a možná i o zákon o státním zastupitelství, což by z 
té ústavní logiky bylo lepší, ale to k volbám nepřivede ani jednoho voliče navíc. Když prodloužíte tu 
lhůtu, tak budou mít senátoři více času na co? Přijedou sem ti senátoři častěji nebo sem přijedou až 
na konci té lhůty? Když budou mít senátoři více času, podrobně si nastudují návrhy zákonů, tak změní 

se postoj Sněmovny při posuzování senátních připomínek? Možná ano, možná ne. Můžete uvažovat, že 
to jmenování bankovní rady ČNB výlučně prezidentem republiky je systémově neobvyklé a spojené s 
určitými riziky, tak do toho zakomponujete Senát. Můžete udělat leccos, což vám potom umožní říci 
„on je silnější než býval.“ Ale jestli tohle je argument pro to, abyste tahal voliče k volbám? Slyšel 
jsem to od několika senátorů, že aby hodnověrně přesvědčili voliče, tak chtějí mít nějakou silovou 
kompetenci. Co je to tedy silová kompetence? Má mít Senát absolutní veto? Přeci nelze, abyste 
pomocí ústavního inženýrství lákal voliče k volbám, ale jde o to, abyste pomocí toho ústavního 
inženýrství dobře vybalancoval ten ústavní systém“ (KYSELA, 2018). 
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už vedou do oblasti ústavního inženýrství. Je ale podle Jana Kysely žádoucí, 

aby byl citovaný článek Ústavy reformulován a doplněn o další zákony: 

„Zároveň se jako primární určuje, v jaké zemi chceme žít, nastavování 

základních parametrů, na kterých se musí shodnout většina v obou 

komorách – proto mění Ústavu Sněmovna a Senát, a proto by nebylo od 

věci, kdyby existoval okruh legislativy, na kterých se musí shodnout jak 

Sněmovna, tak i Senát“ (KYSELA, 2018). 

4.4.4 Souhlasné a nesouhlasné většiny s Poslaneckou sněmovnou 

Jeden z velmi významných ukazatelů, který může mnohé vypovědět o 

vztahu mezi oběma komorami, respektive o smyslu horní komory je 

stranické složení v obou komorách. V období inkongruence jsou obě 

komory odlišně složené, co do stranického spektra. Jejich hodnotově-

politická orientace se liší a tyto dvě rozdílné legislativní většiny mohou 

v konfrontačním prostředí vést případně i k vážným politickým či až 

ústavním krizím (Just, 2016, s. 104). Na druhou stranu, období kongruence, 

tedy shodných či souhlasných většin, nemusí nutně znamenat 

bezproblémový chod legislativního procesu, protože i uvnitř jednotlivých 

politických stran či koalic je vícero názorových proudů, které mohou hrát 

odstředivý efekt v takovémto případě. Rovněž může fungovat i určitý étos 

zákonodárců horní komory, že právě jim patří poslední slovo při 

projednávání legislativy i přes to, že je jejich stranická příslušnost stejná 

jako s většinou v dolní komoře (Just, 2016, s. 104). Vzhledem k povaze 

demokratického zákonodárství, kde se dějí názorové konflikty a neustálé 

střety (Kolář, 2013b, s. 399), je vhodné předpokládat, že právě období 

inkongruence je tím optimálním momentem fungování bikameralismu, ve 

kterém by se měli politické elity uchýlit ke vzájemné kooperaci (Just, 2016, 

s. 104). 

 Průměrné hodnoty (1996–2016) 

Schválení zákona ve znění postoupeném PS 66,2 % 

Přehlasování senátního veta PS 59 % 

Vrácení zákona do PS s pozměňujícími návrhy 24,3 % 

Zamítnutí zákona Senátem 6,6 % 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z www.senat.cz, www.psp.cz 

http://www.senat.cz/
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Za zkoumané období dvaceti let se v pěti funkčních obdobích stala situace, 

kdy vládní strany neměly v Senátu většinu (Just, 2016, s. 106). Petr Just 

metodologicky ve svém příspěvku rozdělil zkoumaná období na tři 

tematické okruhy, kdy probíhala inkongruence:  

I. druhá polovina společného vládnutí ČSSD a ODS (tzv. opoziční 

smlouva), 

II. koaliční vlády ČSSD čelící ODS, 

III. nakonec koaliční vlády ODS čelící ČSSD (Just, 2016, s. 108-111). 

První zmiňovaný časový úsek, který zahrnuje třetí funkční období Senátu 

(2000-2002), byl charakteristický spíše obvyklým fungováním Senátu než 

výjimečným momentem. Vládní většina oproti druhému funkčnímu období 

Senátu v tom následujícím měla 37 svých zákonodárců v horní komoře 

(volby.cz). Ve volbách v roce 2000 výrazně uspěli kandidáti Čtyřkoalice, 

která se zásadně vymezila proti spojenectví ČSSD a ODS v rámci tzv. 

opoziční smlouvy (Just, 2016, s. 108).
156

 Podíl zákonů, které byly schválené 

v Senátu ve znění postoupené Poslaneckou sněmovnou, se pohyboval kolem 

průměrné hodnoty za celých dvacet let a nepředstavoval tak nějaké 

vybočení z normálu (Just, 2016, s. 108). Zrovna tak v oblasti projednávání 

senátních vet byla aktivita Poslanecké sněmovny nižší, než je průměr. 

Příčinou mohlo být i to, že spojenectví mezi ČSSD a ODS neplatilo 

absolutně a pro všechen typ legislativy, protože pro některé zákony se 

tvořily ad hoc hlasovací většiny v Poslanecké sněmovně (Just, 2016, s. 108–

109). 

Druhý časový úsek v sobě zahrnuje čtvrté a páté funkční období Senátu, kdy 

vládla koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU (Just, 2016, s. 109). Zatímco ve 

čtvrtém funkčním se podíl schválených a vetovaných zákonů nijak zvlášť 

nevymykal průměru, v pátém funkčním období došlo na citelnou proměnu 

senátní aktivity (Just, 2016, s. 110). Podíl zákonů schválených Senátem ve 

znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou klesl o polovinu, zdvojnásobil 

se počet zákonů, které Senát vrátil do Poslanecké sněmovny 

                                                             
156 Čtyřkoalici tvořila KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratická unie a Občanská demokratická 
aliance (Lebeda, 2009, s. 32). Podařilo se jí získat 17 mandátů (volby.cz). 
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s pozměňujícími návrhy a téměř ztrojnásobil se počet zákonů, které Senát 

zamítl (Just, 2016, s. 110). 

Třetí úsek, který zahrnuje osmé a deváté funkční období, byl Senát ovládaný 

ČSSD (Just, 2016, s. 110). Zatímco v osmém funkčním období bylo užívání 

senátního veta spíše nadprůměrné, v tom následujícím období došlo opět 

k poklesu. Poslanecká sněmovna v prvním období schválila i přes senátní 

veto legislativu ve více než 90 % případů, v tom následujícím období už to 

bylo pouhých 10 %., což bylo pravděpodobně způsobeno i tím, že vláda 

ODS, TOP09 a Věcí veřejných padla v roce 2013 a byla jmenována 

úřednická vláda Jiřího Rusnoka (Just, 2016, s. 111).  

Lze konstatovat, že výrazný konflikt mezi oběma komorami v období 

inkongruence byl patrný pouze ve dvou případech: páté funkční období 

(2004–2006) a osmé funkční období (2010–2012). Rozhodně tedy pro český 

bikameralismus jednoznačně neplatí to, že období nesouhlasných většin 

s sebou přináší konfrontační vztah mezi oběma aktéry (Just, 2016, s. 111). 

Naopak, kongruentní období nebyla vždy zárukou bezproblémového 

legislativního procesu (Just, 2016, s. 112). 

Pro účely této podkapitoly, lze v přílohách č. 26 až 33 nalézt detailní 

informace o složení vedení horní komory, složení výborů a ustavených 

komisí. 

4.5 Aktivita Senátu při kontrole exekutivy 

Protože je česká Ústava koncipována jako klasický model dělby moci, ve 

které je mimo jiné exekutiva rozdělená na dva oddíly: jeden týkající se 

Prezidenta republiky a druhý týkající se vlády (Kolář, 2013a, s. 313), 

v následující podkapitole bude analýza pracovat s tímto rozdělením. 

Nejprve bude pozornost zaměřená na vztah Senátu vůči vládě a následně 

vůči úřadu Prezidenta republiky. 

I přesto, že se můžeme setkat s názorem, že funkce parlamentů coby ústavní 

instituce, která kontroluje činnost exekutivy, v dnešní době upadá, patří 

k základním funkcím parlamentů kontrolní, kreační a organizační činnost 

(Kolář, 2013a, s. 312). 
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Role českého Parlamentu při kontrole exekutivy je několikerá a při kontrole 

exekutivy může používat následující nástroje: 

 vyjádření důvěry či nedůvěry vládě, 

 interpelace a právo na informace od vlády, 

 parlamentní vyšetřovací komise, 

 povinnost vlády účastnit se jednání Parlamentu a jeho 

orgánů, 

 doporučení vládě a zprávy vlády, 

 schvalování státního rozpočtu (Kolář, 2013a, s.313–338). 

4.5.1 Vláda 

Podle článku 68 Ústavy ČR je vláda České republiky odpovědná Poslanecké 

sněmovně. Senát nemá žádnou přímou vazbu vůči vládě z dikce Ústavy 

(Kolář, 2013a, s. 314). Ústava České republiky dále stanovuje zásady pro 

vyslovení a nevyslovení důvěry vládě, což je výsostní záležitost Poslanecké 

sněmovny (Česko, 1992b, čl. 68, čl. 71, čl. 72 a 73). 

S ohledem na povahu odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně, je 

interpelační právo zákonodárců podle článku 53 Ústavy svěřeno pouze 

poslancům. Senát je z tohoto práva implicitně vyjmut, že není zmíněn. 

Nejinak tomu je i v oblasti schvalování státního rozpočtu, které je plně 

v kompetenci Poslanecké sněmovny, což představuje velice silný nástroj 

kontroly vůči vládě (Kolář, 2013a, s. 332–333). 

Právo ustanovovat vyšetřovací komise jako nástroj speciálního kontrolního 

mechanismu je opět svěřeno pouze Poslanecké sněmovně podle článku 30 

Ústavy České republiky. Důvodem může být opět principiální odlišnost 

Poslanecké sněmovny a Senátu v tom, že jenom a pouze Poslanecké 

sněmovně se zodpovídá vláda a tak je pravomoc ustanovovat vyšetřovací 

komise vnímána jako možnost snadno vyvodit z vyšetřování důsledky 

(Kolář, 2013a, s. 327). 

Vztah mezi členy vlády a Parlamentem je upraven v článku 38 Ústavy 

České republiky. Odstavec 1 článku praví, že členové vlády mají právo 

účastnit se jednání obou komor, jejich výborů a komisí a je mu uděleno 
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slovo kdykoliv o to požádá. Na druhé straně, odstavec 2 téhož ústavního 

článku zakotvuje povinnost členů vlády zúčastnit se jednání Poslanecké 

sněmovny, jejího výboru či komise prostřednictvím usnesení. Senát takto 

nemůže přimět členy vlády, aby se zúčastnily jeho schůze, nebo jednání 

jeho orgánů. 

Senát, podobně jako Poslanecká sněmovna, přijímá vůči vládě doporučení. 

Jedná se spíše o instrument, který umožňuje dané komoře schválit usnesení, 

kterým de facto žádá vládu, aby jí předložila potřebné informace o daném 

problému. Jedna se spíše o pokus korigovat vládní politiku v daných 

oblastech (Kolář, 2013a, s. 330–332). Exekutiva je v České republice 

vnímána jako slabá, ve smyslu stability a životnosti jednotlivých vládních 

kabinetů (Novák, 2008, s. 13).
157

  

4.5.2 Prezident republiky 

Ohlédneme-li ke vztahu Senátu a Prezidenta republiky, jsou jejich vzájemné 

interakce značně limitované. Formálně podle článku 34 odstavce 1 Ústavy 

ČR svolává zasedání Parlamentu Prezident republiky. Ten má právo 

kdykoliv vystoupit na schůzi v obou komorách, případně i v jejich orgánech 

a je mu uděleno slovo kdykoliv o to požádá (Česko, 1992b, článek 64 odst. 

1). Svůj původ má tato tradice ve Spojených státech, odkud toto právo hlavy 

státu převzala Československá ústava (Koudelka, 2018b, s. 150).  

Prezident republiky podle článku 63 odstavce 1 písmena f) formálně 

vyhlašuje volby do obou komor Parlamentu. Ve vztahu k legislativní 

činnosti Parlamentu má prezident republiky právo suspenzivního veta, které 

má spíše povahu pozdržovací (Koudelka, 2018b, s. 165) než legislativně 

korektivní, protože se týká pouze a jedině celého návrhu zákona. Prezident 

tak nemůže napadnout jednotlivé části, o kterých pak může Poslanecká 

sněmovna rozhodnout a ve výsledku přijmout celý zákon (Koudelka, 2018b, 

s. 162). Na druhou stranu, lze prezidentské veto interpretovat ve vztahu 

k Parlamentu i způsobem, kdy hlava státu nutí sněmovní většinu, aby se 

kontroverzním návrhem zákona znovu zabývala (Wintr, 2008, s. 29). Přesto, 

                                                             
157 Nicméně, vzhledem k charakteru České republiky coby parlamentní demokracie, je spíše žádoucí 
posílit vládu a nikoliv úřad Prezidenta republiky, který má ať už v podmínkách přímé či nepřímé 
volby velmi široké pole působnosti v některých klíčových otázkách (Novák, 2008, s. 12). Obecně 
platí, že slabé vlády jenom posilují Prezidenta (Novák, 2008, s. 14). 
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že se Senát do přehlasování prezidentova veta nezapojuje, třebaže byly 

snahy senátorů o to to změnit (Suchánek, 2011, s. 44), obě dvě instituce, tj. 

Senát a Prezident republiky, lze vnímat i v jiném kontextu. Oba dva aktéři 

by měli fungovat jako pojistky vůči demokratické vůli sněmovní většiny, ale 

ne ovšem jako nepřekonatelné překážky (Wintr, 2008, s. 29). 

Pokud se na tom usnesou obě komory Parlamentu, může být Prezidentu 

republiky pozastaven výkon úřadu Prezidenta (Koudelka, 2018b, s. 169–

170).
158

  

Podle článku 65 odstavce 2 a 3 může být na hlavu státu podána ústavní 

žaloba.
159

 V takovém to případě, podle odstavce 3 téhož článku Ústavy ČR, 

je zapotřebí, aby Senát návrh Ústavnímu soudu schválil nejméně třemi 

pětinami přítomných senátorů a do tří měsíců od doručení Poslanecké 

sněmovně, aby byl souhlas dán i třemi pětinami všech poslanců. Teprve 

poté se může Ústavní soud zabývat skutkovou podstatou obvinění 

vznesených proti Prezidentu republiky.
160

 Nicméně, se zavedením přímé 

volby hlavy státu (Česko, 2012 – zákon č. 71/ 2012 Sb.) se změnila i 

samotná procedura podání ústavní žaloby na Prezidenta republiky.
161

 Podle 

původní úpravy mohl pouze a jedině Senát prostou většinou podat ústavní 

žalobu z ústavou definovaných deliktů podle článku 65 odstavce 2 (Česko, 

1992b). Je totiž privilegiem hlavy státu, že pokud je proti ní vznesená 

žaloba, je souzená zvláštním soudem (Koudelka, 2018b, s. 282).
162

 

                                                             
158 V praxi se tak doposud nikdy nestalo, nicméně ústavodárce v této části předpokládá i možnou 
indispozici, kterou v rámci zajištění chodu ústavního systému, může v případě nečinnosti samotné 
hlavy státu, odblokovat Parlament. 
159 Ústavní žaloba může být podána pro „velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné 
součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti 
svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“ (Česko, 1992b, 

článek 65 odstavec 2). 
160 „Žalovat se dá pouze za skutky, kterými by naplnil tu velezradu nebo hrubě porušil Ústavu. Dále tu 
byla ústavní žaloba na prezidenta Klause, ale to jsem vnímal jenom jako předvolební tah sociální 
demokracie, za to, že udělil amnestii, na což měl plné právo nebo že otálel s podpisem Lisabonské 
smlouvy, mi přijde jako směšné“ (OBERFALZER, 2018). 
161 „Jeden z vedlejších důsledků té přímé volby je změněná koncepce ústavní žaloby na prezidenta a 
tam se ta změna vztahu projevit může. Původně mohli senátoři v Prezidentovi republiky vzbuzovat 
pocit, že nad nimi visí nikoliv Damoklův meč, ale něco, co je může výjimečně zkorigovat. To se mi ale 

dnes zdá jako velmi složité, protože 3/5 v obou komorách je velmi složitý moment, takže pokud to s 
obtížemi dáte v Senátu, tak ve sněmovně pravděpodobně už ne. Prezident toto může prokouknout a 
dovolit si blafovat“ (KYSELA, 2018). 
162 Zdeněk Koudelka je toho názoru, že posuzování odpovědnosti Prezidenta republiky má 
jednoznačně politické zabarvení. Je tedy žádoucí, aby o odpovědnosti za konkrétní obvinění vznesená 
proti hlavě státu rozhodovaly soudní orgány, než zákonodárci – zvlášť v systémech s přísnou 
stranickou kontrolou „není otázka viny poslanci řešena ze skutkových a právních závěrů věci, ale 
podle stanoviska vedení strany“ (Koudelka, 2018b, s. 282). 
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Nicméně, jak konstatuje Jan Kysela, jsou vztahy mezi institucí Prezidenta 

republiky a Senátem nastavovány spíše individuálně podle toho, kdo zrovna 

úřad hlavy státu zastává. Podle slov Jana Kysela byl Senátu spíše 

„nenakloněný“ Václav Klaus, prezident volený Parlamentem, což se 

projevovalo především ve střetech nad složením Ústavního soudu. Přímo 

zvolený Prezident republiky Miloš Zeman, spíše svými bonmoty provokuje 

Senát, který však cítí potřebu se ohrazovat proti jeho některým politickým 

vyjádřením ve svých usneseních (KYSELA, 2018). 

V současnosti disponuje Senát jen velmi omezeným nástrojem jak 

kontrolovat počínání Prezidenta republiky, a proto se Jan Kysela vyslovil 

pro reformulaci stávající úpravy podání ústavní žaloby na hlavu státu. „Mně 

se to zdálo jako přijatelný model, že by Senát bděl nad tou trestně právní 

akceptabilitou chování Prezidenta republiky před Ústavním soudem, ale 

Poslanecká sněmovna by měla v rukách tu možnost politického odvolání 

hlavy státu v referendu. Nicméně pokud by prezident nebyl odvolán, tak by 

byla ta komora rozpuštěná, což funguje nejenom na Slovensku, ale i v 

Lotyšsku a Rakousku. V tomto procesu by ani Senát nemohl být 

zainteresován, protože ten rozpustit nemůžete. Jeden tedy bdí nad tím, jestli 

se Prezident republiky pohybuje v mezích ústavy a ten druhý nad tím, jestli 

ta politika, kterou se snaží prezident republiky provozovat (viz. Rusko, Čína, 

apod.) jestli není už neúnosná. Ale jak říkám, bylo to v těch debatách velmi 

rychle zaplašeno, právě z těch dvou důvodů, o kterých jsem mluvil“ 

(KYSELA, 2018). 

Zrušení nepřímé volby samo o sobě nevyřešilo některé problematické části 

postavení hlavy státu nebo snad stabilitu exekutivy. Volbu Prezidenta 

republiky prostřednictvím obou komor Parlamentu neupravoval žádný 

zákon (Filip, 2008, s. 62). Jak poznamenává Jan Filip, způsob volby je dílčí, 

méně významná součást širšího problému postavení hlavy státu (Filip, 2008, 

s. 61). 
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4.5.3 Zahraniční politika a role Senátu v ní 

4.5.3.1 Obecná působnost Senátu v zahraniční politice 

Z formálního hlediska je Senát rovnomocný partner s Poslaneckou 

sněmovnou s odkazem na fakt, že musí dát souhlas se zahraničně 

politickými záležitostmi, buď formou ratifikace mezinárodních smluv, nebo 

formou schválení usnesení (Zelinka, 2007, s. 130; viz podkapitola 4.3. 

“běžná legislativa“). I přes to, že mnohdy Senát deklaruje svým usnesením 

vlastní pohled na některá zahraničně politická témata, ve většině případů 

jenom legitimizuje vládní politiku a mezi dolní a horní komorou povětšinou 

panuje konsenzus (Zelinka, 2007, s. 130). Po vstupu České republiky do 

Evropské unie se objevila velmi zajímavá oblast, kde začal hrát Senát velmi 

aktivní roli, tj. projednávání a debatování o evropské legislativě (Zelinka, 

2007, s. 131). 

Role Parlamentu v zahraniční politice jako takového, záleží vždy na 

koordinaci postojů jak Senátu, tak i Poslanecké sněmovny, které byly 

povětšinou spíše dílem kvality neformálních vztahů předsedů obou komor 

než procedurálním výsledkem (Zelinka, 2007, s. 131–132). Zatímco Petr 

Pithart se převážně zaměřoval na ospravedlnění Senátu jako takového, jeho 

nástupce, Přemysl Sobotka, byl více aktivní v zahraniční politice. Nicméně, 

v kombinaci Přemysla Sobotky z ODS a Lubomíra Zaorálka z ČSSD coby 

předsedy Poslanecké sněmovny, byly zahraničně polické koordinace spíše 

limitované politickými rozdíly (Zelinka, 2007, s. 132). Senát se těší větší 

odbornosti v oblasti zahraniční politiky, zatímco Poslanecká sněmovna zase 

více nástroji k jejímu určování. Role předsedů obou komor Parlamentu je 

pro koordinaci zahraniční politiky zásadní (Zelinka, 2007, s. 134). 

4.5.3.2 Senát a Evropská unie 

Velmi zajímavým specifikem v oblasti senátní role v zahraniční politice je 

pak vztah Senátu vůči evropské legislativě. Senát věnuje v souladu se svojí 

ústavní funkcí velkou pozornost ústavním otázkám členství České republiky 

v Evropské unii, institucionálním záležitostem EU a problematice tzv. 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Grinc, 2016, s. 157). 

Projednávání unijní agendy na půdě Senátu se týká především projednávání 

návrhů právních aktů, jejichž autory jsou orgány EU, především pak 
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Evropská komise, včetně projednávání vládních rámcových pozic k nim 

(Grinc, 2016, s. 153). Praxe je taková, že je Senát považován za jednu 

z nejaktivnějších parlamentních komor, protože se trvale umisťuje kolem 

třetího místa při každoročním srovnání Evropskou komisí (Grinc, 2016, s. 

153). Senát je v projednávání evropské legislativy odlišným hráčem oproti 

Poslanecké sněmovně, protože obligatorně zapojuje plénum do diskuze před 

tím, než je přijato usnesení a zapojuje do hlubšího zkoumání více výborů 

než jenom Výbor pro záležitosti EU (Grinc, 2016, s. 154). Podíl evropské 

legislativy z celkového počtu senátních tisků, které Senát projednává, se 

pohybuje mezi 20 a 30 %, přičemž tendence je vzestupná (Grinc, 2016, 

s.153–154). 

Ve vztahu k vládě projevil Senát velkou pozornost při projednávání 

informací vlády před Evropskou radou a projednávání závěrů Evropské 

rady, a to jak ve výborové, tak i na plenární úrovni (Grinc, 2016, s. 156). 

Senát se také obrátil na vládu s požadavkem, aby zástupci České republiky 

měli v pracovních orgánech Rady EU k dispozici text usnesení Senátu 

přijatého k danému dokumentu a mohli tak snadněji tlumočit postoje České 

republiky (Grinc, 2016, s. 157). Členové Senátu rovněž projevili zájem být 

informováni o připravovaných změnách vládních rámcových pozic, aby 

nedocházelo k zásadním obratům vládní pozice bez konzultace 

s Parlamentem (Grinc, 2016, s. 157).
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5 Závěrečné shrnutí a doprovodné otázky k dalšímu 

výzkumu 

Na samotném závěru zbývá už jenom zhodnotit získané informace a 

v kontextu v úvodu položených výzkumných otázek, je kvalifikovaně 

zodpovědět. 

1. Senát jako reprezentant specifických zájmů? 

1.1. Koho, co reprezentuje Senát PČR? 

1.2. Jaká je pozice Senátu při reprezentaci regionálních zájmů?  

2. Senát jako politický aktér a korektiv legislativního procesu („filtr“ 

zákonů, zefektivňování legislativy a právního řádu)? 

2.1. Jakou roli plní Senát v legislativním procesu? 

2.2. Jak intenzivně se Senát zapojuje do zákonodárné iniciativy? 

2.3. Jakou roli plní Senát v zahraniční politice (i. e., kterými kroky může 

Senát vstupovat do zahraniční politiky ČR?) 

2.4. Jakou roli plní Senát v oblasti agendy Evropské unie, zejména jak 

se podílí na projednávání dokumentů EU? 

3. Jak plní Senát roli tzv. ústavní pojistky a jakým způsobem se podílí 

na vyváženosti moci v politickém systému České republiky? 

3.1. Jakým způsobem kontroluje Senát Vládu České republiky, případně 

jakou roli plní ve vztahu k Prezidentu republiky? 

Senát nereprezentuje žádný specifický zájem (1.) Při analýze klíčových 

debat při vzniku Ústavy České republiky je prokazatelné, že Senátu nebyl 

ústavodárcem dán žádný specifický reprezentační titul. Ve smyslu 

reprezentace konkrétních společenských zájmů, které by nebyly dostatečně 

efektivním způsobem zastoupeny v Poslanecké sněmovně, nezastupuje 

Senát žádný partikulární společenský interes, který by byl definován 

Ústavou (1.1.). Nicméně, funkcionalistické pojetí role Senátu bylo 

definováno jako, že to je komora stabilizační a korektivní v rámci 

legislativního procesu. Na druhou stranu, nelze říci, že by ústavodárce 

opatřil Senát dostatečně efektivními nástroji k naplnění těchto funkcí. Lhůta 

30 dnů je z praktického hlediska i s ohledem na dosavadní zkušenost velmi 
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krátká, institut „vyjádřit vůli návrhem zákona se nezabývat“ byl již 

několikrát použit kontroverzním způsobem ve snaze propustit navrhovanou 

legislativu bez diskuze dál nebo snadná přehlasovatelnost senátního veta, 

může být vnímána jako ne příliš efektivní nástroj pro stabilizační a 

korektivní funkci. 

Pozice Senátu při reprezentaci regionálních zájmů je velmi slabá (1.2.). 

Samotný volební systém přivádí sice do Senátu různé spektrum zajímavých 

osobností, které jsou tu a tam více či méně populární, na druhou stranu 

nemá však Senát žádný konkrétní nástroj jak například bojovat za regionální 

politiku. S ohledem na některé názory z dotazníkového šetření, je pozice 

samotných senátorů v jejich obvodech mnohdy velmi složitá a při snaze 

řešit konkrétní problémy občanů, mohou být jejich snahy zkomplikovány 

negativními politickými vztahy mezi zastupitelstvem či radou (buď obce či 

kraje) a samotnou politickou afiliací senátora. S tím výrazně souvisí i 

samotná senátorská agenda uvnitř volebního obvodu. Styl svojí práce si 

může nadefinovat senátor téměř, jak chce. Jestli bude více času trávit ve 

svém volebním obvodu, jestli se bude více věnovat aktivnější politice ve 

vztahu k různým organizacím a institucím ve svém obvodu, či jestli bude 

upřednostňovat práci zákonodárce a trávit více času v Praze, je pouze na 

uvážení zákonodárce. Neexistuje žádný univerzální model, jak práce 

senátora v České republice vypadá, lze jenom sbírat inspiraci a data o 

dosavadním působení všech současných i bývalých zákonodárců horní 

komory Parlamentu. 

Senát v zákonodárném procesu, co se běžné legislativy týče, plní roli 

takovou s ohledem na své ústavní limity (2.1.). Je potřeba zdůraznit opět 

velmi krátkou lhůtu na projednání běžných návrhů zákona, 

přehlasovatelnost senátního veta, či jeho připomínek nebo zákonodárnou 

iniciativu Senátu jako celku. S ohledem na běžný legislativní proces, Senát 

Parlamentu České republiky za dvacet let své existence schválil 53 % 

návrhů zákonů, které mu byly postoupeny z Poslanecké sněmovny. Prostou 

logikou, však, nelze tvrdit, že ve zbylých případech předloženou legislativu 

zamítal. Co lze považovat za vybočování z funkce stabilizační a kontrolní 

instituce, je potom využívání institutu „vyjádřit vůli nezabývat se návrhem 
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zákona“, který automaticky propouští předkládanou legislativu k podpisu 

Prezidentu republiky, bez jakékoliv diskuze v orgánech či na plénu horní 

komory. Stalo se tak téměř ve 14 % případů, čehož si dokonce všimnul i 

Ústavní soud když konstatoval, že při nadměrném užívání této procedury 

může horní komora Parlamentu zcela rezignovat na posuzování a 

schvalování zákonů v České republice. Pokud vezmeme v úvahu i procento 

návrhů zákonů, ke kterým se Senát vůbec nevyjádřil, tj. rovněž byly 

postoupeny Prezidentu republiky ke schválení, jedná se o 17 % z celkové 

projednávané legislativy, kterou Senát vůbec neprojednal. Kritici, tak 

mohou oprávněně namítat, že funkci zákonodárce a legislativního korektivu 

není zcela efektivně naplňována. Zamítnuté návrhy zákonů potom 

Poslanecké sněmovna ve více než dvou třetinách schválila ve svém 

původním znění a přehlasovala tak senátní veto. Z celkové projednané 

legislativy, přijal Senát u jedné čtvrtiny z nich pozměňující návrhy, které 

Poslanecká sněmovna akceptovala u téměř 60 % případů. V oblasti 

ústavního zákonodárství, Senát v nadpoloviční většině případů přijal 

navrhované ústavní změny, leč některé změny Ústavy lze z pohledu funkce 

tzv. ústavní pojistky rozporovat, že přijal Senát právě souhlasné usnesení. 

Nelze tvrdit, že by Senát rezignoval na roli kontrolní a stabilizační instituce, 

jenom v návaznosti na některá slova tehdejšího místopředsedy Senátu Jiřího 

Šestáka zřejmě schází kolektivní uvědomění a komplexní znalost Ústavy 

České republiky. To s sebou přináší, samozřejmě, i úskalí týkající se 

profesního složení jeho samotných členů, kteří se povětšinou skládají 

z regionálních osobností, jenž a priory nemusí vykazovat hluboké ústavně-

právní znalosti. Rozporované ústavní změny, které Senát schválil lze přičítat 

na vrub politických dohod, které proponované ústavní změny „tlačily“ před 

sebou. Po zavedení přímé volby hlavy státu, se však role senátu neproměnila 

ve smyslu nižší aktivity, ale ve smyslu určitého „zviditelnění se“ každých 

pět let na společné schůzi obou komor. Zastánci nepřímé volby Prezidenta 

republiky tvrdí, že vzájemné neshody mezi oběma komorami šlo vyřešit 

politickou dohodou na tzv. stykovém zákoně, který byl v době nepřímých 

voleb a vleklých ústavních krizí technicky nekompletní. 
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Za zkoumané období se Senát zapojil do zákonodárné iniciativy, tj. 

předložil o něco málo více návrhů zákona než krajská zastupitelstva, 

nicméně v porovnání s poslaneckými či vládními návrhy výrazně zaostává. 

V průběhu času se senátní iniciativa vyšplhala přes 5 % z celkového počtu 

návrhů zákonů adresovaných do Poslanecké sněmovny (2.2.). Za celé 

zkoumané období je průměrný podíl senátních návrhů zákonů 3,6 % 

z celkového množství přijímané legislativy. Tento nízký podíl mohou mít za 

příčinu dvě věci: institucionální bariéra (návrhy zákonů může podat pouze 

Senát jako celek) a časová bariera, která se promítá především v oblasti 

běžné legislativy, kde platí třiceti denní lhůta. Projednávání dosud 

předkládaných návrhů zákonů se tak jeví spíše jako priorita. S ohledem na 

podíl na zákonodárné iniciativě ostatními institucemi, je senátní aktivita 

téměř srovnatelná s vyššími územně-samosprávnými celky (Kraji), od nichž 

se liší v průměru o pár desetin procent. Majoritní podíl na zákonodárné 

iniciativě z dlouhodobého horizontu drží vláda, následují poslanecké návrhy 

a s hlubokým odstupem pak Senát a krajská zastupitelstva.  

Oblast zahraniční politiky, zdá se, že je Senátu tematicky velmi blízká 

(2.3.). Základním nástrojem, kterým může aktivně vstupovat do zahraniční 

legislativy, je schvalování (ratifikace) mezinárodních smluv. Ty, jsou však, 

témě ve všech případech ratifikovány Senátem, stejně tak jako v Poslanecké 

sněmovně. Specifickou oblastí pak je projednávání tisků Evropské unie, kde 

platí Senát dlouhodobě za jednu z nejaktivnějších institucí, které komunikují 

s Evropskou komisí (2.4.). V této oblasti vede Senát vskutku chvályhodné 

statistiky, protože projednávání dokumentů Evropské unie, stejně tak jako 

projednávání změn rámcových pozic vlády České republiky, je 

projednáváno v orgánech Senátu i na jeho plénu velmi detailně. Rovněž si 

samotní členové Senátu přejí být neustále informováni vládou o zahraniční 

politice České republiky ve vztahu k Evropské unii a naopak být nápomocni 

při vypracovávání politických podkladů pro jednání v orgánech Evropské 

unie. 

Senát je ve vztahu k exekutivě rovněž velmi limitován. Nemůže vyslovit 

vládě nedůvěru, neprojednává a ani neschvaluje návrh zákona o státním 

rozpočtu, jeho zákonodárná iniciativa je omezená na návrh Senátu jako 



[114] 

 

celku s tím, že veškerý legislativní proces začíná v Poslanecké sněmovně. 

V této práci jsem sledoval roli Senátu při nesouhlasném politickém složení 

v komparaci s Poslaneckou sněmovnou, tzv. inkongruenci. V českém 

prostředí lze konstatovat, že tento ukazatel a priory neplatí, tj. odlišné 

politické složení obou komor, vede k výraznějšímu používání blokačních 

mechanismů ve vztahu k Poslanecké sněmovně a vládě. Je prokazatelné, že 

naopak v období kongruence, byly třenice mezi Senátem a Poslaneckou 

sněmovnou, respektive vládou velmi silné, což opět nepotvrzuje naší 

pracovní tezi, že shodné složení komor vede k „hladkému“ projednávání 

legislativy. 

Ve vztahu k Prezidentovi republiky má Senát rovněž omezené pravomoci, i 

když je pravda, že tolik omezený vliv na něj nemá jako v případě vlády. Při 

obsazování Ústavního soudu je Senát jedinou institucí, která se vyjadřuje 

k prezidentským nominacím. Za celou historii byl vysloven nesouhlas 

s navrhovaným kandidátem do Ústavního soudu ve 12 případech, z toho 9 

bylo odmítnuto Senátem za dobu působení prezidenta Václava Klause. 

Úspěšnějším prezidentem v tomto hodnocení pak je Miloš Zeman, současná 

hlava státu. Při posuzování kvality navrhovaných kandidátu nelze tvrdit, že 

by Senát svoji roli podceňoval, právě naopak. Je nezbytné, aby byl kandidát 

podroben slyšení ve výboru, následně, aby se představil u jednotlivých 

senátorských klubů, a posléze je o něm hlasováno na plénu tajnou volbou. 

Svůj punc kvality si Senát drží v procesu výběru těchto kandidátů, když 

například zamítl jména kandidátů, která byla již jednou v minulosti Senátem 

nepotvrzena a zamítnuta (konkrétně Aleš Pejchal a Jan Sváček). Hodně 

kritizovaný jev je potom znovupotvrzení té samé osoby na další funkční 

období do pozice ústavního soudce, přesto, že by měl být Senát tím, kdo dbá 

o blaho ústavní harmonie, je výsledné hlasování přeci jenom výsledkem 

určitého politického kompromisu mezi senátními kluby. 

Senát své místo v politickém systému České republiky má, je 

nezpochybnitelné, ale rozhodně není nenahraditelné. Slovy ústavodárce má 

plnit stabilizační a kontrolní funkci, ale stejnou roli může plnit i jiná 

instituce nebo jej může zabezpečovat jiný ústavní mechanismus. Senátoři 

jsou si velmi vědomi toho, že jejich kredibilita je dána každodenním bojem 
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a snahou přesvědčit občany o smyslu jejich práce. Chybovat je lidské, 

čemuž odpovídají i některé nešťastné kroky, kterých se Senát za svoji 

dvacetiletou existenci, dopustil. To neznamená, že by rezignoval na své 

poslání, které mu vštěpovali osobnosti Václav Havel, Petr Pithart, Přemysl 

Sobotka, Milan Štěch a další. Pro Senát je stejně tak jako pro Ústavní soud 

velice důležitý étos morálně a občansky rovné instituce, která má pečovat o 

kvalitní legislativní proces. V cestě mu však stojí mnoho překážek, se 

kterými musí bojovat neustále, tak není divu, že jsou některá jeho 

rozhodnutí stěží pochopitelná. Je spíše smutným obrazem situace české 

politické scény a velké části české společnosti, že se zaobírá mnohdy tématy 

nepotřebnými či nedůležitými, zatímco vážné otázky (například role Senátu 

do budoucna) jsou ponechány na okraj zájmu, nebo je s nimi nakládáno 

velmi povrchně a manipulativně. Český Senát je fungující institucí, která by 

měla mít větší prostor pro svoji práci než doposud. Teprve potom snad 

občané České republiky pochopí, že mít svého vlastního senátora má své 

výhody. 

Doporučené okruhy pro případný další výzkum role a práce Senátu 

Vzhledem k omezenému prostoru, který tato práce při svém tematickém, ale 

i typologickém vymezení má, chtěl bych pro případné zájemce formulovat 

několik dílčích oblastí, kterým by se následující výzkum horní komory 

českého Parlamentu mohl ubírat. Jedná se spíše o postřehy, nikoliv o 

výroky, které musí znít nutně tak, jak budou položeny v dalších výzkumech. 

Pevně věřím, že již v době, kdy byla tato práce dokončována, si další 

výzkumníci stanovili témata, na která v této práci již prostor nezbyl, a která 

si jistě zaslouží velikou pozornost. 

I. Senátoři a jejich pracovní týmy, kolik osob čítají, jaké jsou jejich 

profese, na co se v senátní kanceláři zaměřují a jakým způsobem 

vypomáhají práci senátora. 

II. Senátoři, kteří mají souběh funkcí s jinou veřejnou funkcí, která je 

volená, kolik procent času stráví prací v Senátu a kolik, naopak, 

v ostatních funkcích. Měřítkem budiž například účast na hlasování 

v orgánech daných institucí nebo na plenárních schůzích či počet 



[116] 

 

vystoupení. Rovněž by stálo za výzkum zmapovat časový vývoj 

kumulace funkcí, které politické strany či senátní kluby měly ve 

svých řadách nejvíce „vytížených“ senátorů či senátorek a jakým 

způsobem reagovali na jejich souběh funkcí. 

III. V souvislosti s kumulací funkcí by určitě bylo žádoucí zanalyzovat, 

které další veřejné funkce byly se senátorskou funkcí kumulovány a 

jak se tato dynamika vyvíjela ve dvaceti i více leté praxi Senátu. 

V této otázce by šlo dát kumulaci funkcí na pomyslnou misku vah 

s mírou absence daného senátora či senátorky: zda skutečně souběh 

funkcí ovlivňuje práci člena horní komory tím, že musí zanedbávat 

jednání Senátu. 

IV. S ohledem na volební systém by bylo žádoucí se rovněž zaměřit na 

analýzu činností jednotlivých senátorů ve vztahu k nejrůznějším 

projektům uvnitř jejich obvodu. Angažovanost senátora patří 

k základní činnosti jeho pozice uvnitř jeho volebního obvodu: od 

kulturních akcí až po zasazování se o velké stavební projekty. Bylo 

by záhodno zanalyzovat konkrétní spolupráci členů horní komory 

s komunálními, krajskými či státními orgány při řešení konkrétních 

projektů či problémů spojených s jejich volebním obvodem.  

V. Volební systém, politické strany a zvolení členové horní komory. 

Nenarazil jsem na studii, která by kvalifikovaně pracovala s otázkou, 

na kolik ovlivňuje stranická afiliace hlasování jednotlivých 

senátorek a senátorů a na kolik se takto shoduje s hlasováním 

v Poslanecké sněmovně. 

VI. Role Senátu v zahraniční politice je dost závislá na činnosti 

jednotlivých výborů, které konkrétní zahraničně-politické akty 

posuzují, schvalují a diskutují o nich. Zajímavé by rovněž bylo vzít 

v úvahu míru aktivity a odbornosti posudků zahraničního výboru a 

výboru pro záležitosti EU a roli předsedy daného výboru. 

VII. Posledním bodem, který považuji spíše za méně důležitý, ale přesto 

ho musím zmínit, protože v této práci na něj nezbyl prostor. Existují 

data o členech Senátu, kteří se stáli následně členy vlády. Považuji 

tuto oblast za zajímavou, protože analyzovat jednotlivé případy, kdy 

se člen Senátu stal členem vlády, by bylo vhodné pro posuzování 
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jeho atraktivity pro „rekruting“ do exekutivy. Zejména, které profese 

se uplatnily v exekutivě, kteří senátoři se takto stali členy vlády, 

jakou pozici před tím zastávali v Senátu, jaký je jejich politický 

„příběh“. 
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6 Summary 

This thesis was dealing with the constitutional position of the upper house 

of the czech Senate. The main aim of this thesis was to analyse basic 

constitutional framework in which the czech Senate exists and to scrutinise 

main arguments in order to restore (continue) the bicameral structure of the 

Parliament. However, the historical experience with the second chamber 

parliament was profoundly necessary to mention in this thesis. Some of the 

arguments from the debates were addresing historical continuity as well. 

This thesis was testing questions in the introduction based on the 

representation, function as a constitutional safeguard and position of the 

Senate toward the executive.  

We found out that the Senate has a lot of positive institutional features than 

its „predeceesor“ from the first Czechoslovak republic and much more 

constructive role than second chambre of the federal czechoslovak 

parliament. However, position of this institution is permanently spoiling by 

the strong political players. Czech senators are willing to reform itself, but 

they are refusing deeper constitutional reforms like dissolution of the 

Senate. Unlike the lower house of the czech Parliament, senators are elected 

by the majoritarian electoral system. It would be meaningful to get the 

senator much more effective position in their regions. Nevertheless, 

conception of the Senate like regional body was widely rejected in the 1992, 

but now due to the lack of specific representational title, several political 

parties would introduce this reform in order to improve Senate’s image. On 

the other hand, the Senate should stay in this position and play properly the 

role of stabilising and revising chamber. 
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8 Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

„Role Senátu PČR po 20 letech“ 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, 

chtěl bych Vás požádat o chvíli Vašeho času a poprosit Vás o zodpovězení následujících otázek. Cílem 

tohoto dotazníku je snaha získat co nejrelevantnější zdroj informací pro zhodnocení dosavadního 

působení Senátu v českém politickém systému. 

Vaše odpovědi budou zpracovány pro účel mé diplomové práce, kterou píši na téma 20 letého 

působení Senátu PČR a zůstanou anonymní. Moje závěrečná práce se snaží reflektovat dosavadní 

činnost horní komory Parlamentu a reagovat na případnou kritiku této instituce.  

Vaše odpovědi můžete nejpozději do 2 týdnů odevzdat panu senátorovi Jaromíru Jermářovi nebo 

na Organizační odbor Kanceláře Senátu (pí. Mgr. Sylva Kyselová). 

Předem Vám velice děkuji za Váš čas a cenné odpovědi.  

Autor: Bc. Jan Rameš, student politologie na FSV UK v Praze. 

Číslo 
otázky 

(Q) 
Znění otázky Odpověď 

1 Vaše pohlaví? Muž/ Žena 

2 
Jaké je Vaše profesní zaměření (např. lékař, právník, ad.)? 
*  

3 Máte trvalý pobyt ve Vašem senátním obvodě? ANO NE 

4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? ZŠ SŠ VŠ 

5 
Jste členem/ členkou politické strany nebo politického 
hnutí? 

ANO NE 

6 
Měli jste zkušenost s politickou (volenou) funkcí už před 
Vaším prvním zvolením do Senátu PČR? 

ANO NE 

7 
Vnímáte roli Senátu jako nezastupitelnou v rámci 
politického systému ČR?  ** 

ANO NE 

8 
Měl by se Senát věnovat více politickým tématům, než 
kterými se nyní zabývá? 

ANO NE 

9 
Byl(a) byste pro posílení pozice senátora/ senátorky uvnitř 
Vašeho volebního obvodu? *** 

ANO NE 

10 
Podpořil(a) byste případnou novelu Ústavy, která by 
počítala se silnějšími kompetencemi Senátu (například 
silnější právo veta ve vztahu k Poslanecké sněmovně)? 

ANO NE 

11 
Podpořil(a) byste případnou změnu lhůty pro projednání 
obyčejných návrhů zákona z nynějších 30 dnů na delší 
časový úsek? 

ANO NE 
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12 
Podpořil(a) byste případnou změnu volebního systému 
Senátu směrem k jednokolové úpravě? 

ANO NE 

13 
Podpořil(a) byste případnou změnu počtu členů horní 
komory (směrem ke snížení)? 

ANO NE 

14 
Hodnotíte spolupráci s komunálními politiky ve Vašem 
senátním obvodu kladně (komunikace, spolupráce při 
řešení politických krizí, apod.)? 

ANO NE 

 

Vysvětlivky: 

* stačí jednoslovná/ souslovná odpověď 

** nezastupitelnost coby role tzv. „ústavní pojistky“  

***ve vztahu ke komunálním, případně krajským institucím při komunikaci s nimi 

 

Příloha č. 2 

 Malé země Veliké země 

 Unitární 

státy 
Federace 

Unitární 

státy 
Federace 

Jednokomorové 

parlamenty 

Dánsko 
Finsko 
Island 
Izrael 
Lucembursko 
Nový Zéland 
Norsko 
Švédsko 
Irsko 

   

Dvoukomorové 

parlamenty 

 Rakousko 
Švýcarsko 

Belgie * 
Francie 
Itálie 
Japonsko 
Nizozemsko 

Spojené 
království 

Austrálie 
Kanada 
Německo 
Spojené 
státy 
americké 

Zdroj: Arend Lijphart 1984 s. 94 

* V době publikování této knihy, nebyla zcela kompletně provedená federalizace Belgie. 

 

Příloha č. 3 

 Nepluralitní 
společnost 

Semipluralitní 
společnost 

Pluralitní 
společnost 

Jednokomorový 
parlament 

Dánsko, Island, 
Nový Zéland, 

Norsko, 
Švédsko 

Finsko Izrael, 
Lucembursko 

Dvoukomorový 
parlament 

Austrálie, Irsko, 
Japonsko, 
Spojené 

království 

Kanada, 
Francouzská IV. 
a V. republika, 

Německo, Itálie, 

Spojené státy 
americké 

Rakousko, 
Belgie, 

Nizozemsko, 
Švýcarsko 

Zdroj: Arend Lijphart 1984, s. 93 
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Příloha č. 4 

 

Příloha č. 5 

 
Příloha č. 6 

 
 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Pohlaví 

Muž Žena

80% 

20% 

Pobyt v senátním obvodě 

Ano Ne

68% 

32% 

Jste členem politické strany 
nebo politického hnutí? 

Ano Ne
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Příloha č. 7 

 

Příloha č. 8 

 
Příloha č. 9 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

VŠ SŠ

84% 

16% 

Předchozí zkušenost s 
volenou funkcí před zvolením 

do Senátu? 

Ano Ne

Vnímáte roli Senátu jako 
nezastupitelnou v politickém 

systému ČR? 

Ano

Ne
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Příloha č. 10 

 
Příloha č. 11 

 

Příloha č. 12 

 
 

 

52% 

48% 

Měl by se Senát zabývat i 
jinými politickými tématy než 

kterými se dosud zabývá? 

Ano Ne

12% 

88% 

Byl byste pro posílení role 
senátora/ senátorky v rámci 

působnosti ve vlastním 
volebním obvodu? 

Ano Ne

76% 

24% 

Měl by mít Senát více 
kompetencí, podpořil(a) 
byste případnou novelu 

Ústavy? 

Ano Ne
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Příloha č. 13 

 

Příloha č. 14 

 
Příloha č. 15 

 

 

 

84% 

16% 

Podpořil(a) byste případnou 
změnu lhůty pro projednání 
obyčejných návrhů zákona z 
nynějších 30 dnů na delší … 

Ano Ne

52% 48% 

Podpořil(a) byste případnou 
změnu volebního systému 

Senátu směrem k 
jednokolové úpravě? 

Ano Ne

4% 

96% 

Podpořil(a) byste případnou 
změnu počtu členů horní 

komory (směrem ke snížení)? 

Ano Ne



[136] 

 

Příloha č. 16 

 
Příloha č. 17 

 

Příloha č. 18: Předsednictví Senátu podle politické příslušnosti 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

Předseda 
KDU-

ČSL 
ODS 

KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 
ODS ODS ODS ČSSD ČSSD ČSSD 

Počet 

místopředsedů 
5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 

Zdroj: www.senat.cz 

Příloha č. 19: Předsednictví ve výborech zřízených Senátem podle 

politické příslušnosti za jednotlivá funkční období (I. 1996–1998 až X. 

2014–2016) 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

Organizační 

výbor 
Předseda 

KDU-

ČSL 
ODS 

KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 
ODS ODS ODS ČSSD ČSSD ČSSD 

Mandátový a 

imunitní 

výbor 

Předseda ODS ČSSD ODS KOD SNK ODS ODS ODS ODS ODS 

Ústavněprávn

í výbor 
Předseda ČSSD ČSSD ODS ODS ODS ODS ODS ČSSD ČSSD ČSSD 

Výbor pro 

zahraniční 

věci, obranu a 

bezpečnost 

Předseda ODA 
US-

ODA 

US-

ODA 
KOD KOD KOD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD 

Výbor pro Předseda ODS ODS ODS ODS ODS ODS ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD 

84% 

16% 

Hodnotíte spolupráci s 
komunálními politiky ve Vašem 

senátním obvodu kladně … 

Ano Ne

Podpořil(a) byste ad hoc 
ústavní zákon, který by umožnil 

vypsat referendum o zrušení 
Senátu? 

Ano

Ne
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hospodářství, 

zemědělství a 

dopravu 

Výbor pro 

územní 

rozvoj, 

veřejnou 

správu a 

životní 

prostředí 

Předseda ODS ČSSD 
KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 
ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ODS 

Výbor pro 

zdravotnictví 

a sociální 

politiku 

Předseda 
KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 
ODS ODS ODS ODS ODS ČSSD ČSSD 

Výbor pro 

vzdělávání, 

vědu, kulturu, 

lidská práva a 

petice
163

 

Předseda ČSSD ODS ČSSD ČSSD 
KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 
ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD 

Výbor pro 

záležitosti 

Evropské 

unie
164

 

Předseda  ODS 
US-

ODA 
KOD ODS ODS ODS ČSSD ČSSD 

KDU-

ČSL 

Zdroj: www.senat.cz, Kolář et al. 2013, s. 434–436. 

Příloha č. 20: Přehled komisí zřízených Senátem 

I. II. III. IV. V. 
Volební komise Volební komise Volební komise Volební komise Volební komise 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro krajany 

žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 

žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 

žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 

žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 

žijící v zahraničí 

Komise pro přípravu 
návrhu zákona o jednacím 

řádu Senátu 

Komise pro Ústavu České 

republiky 

Stálá komise pro Ústavu 
České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro Ústavu 
České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro Ústavu 
České republiky a 

parlamentní procedury 

   
Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

    
Stálá komise pro sdělovací 

prostředky 

    

Dočasná komise pro 

zjištění osob z politických 

důvodů zadržených, 
vězněných a jinak 

perzekuovaných 

běloruským režimem 

    
Dočasná komise pro 
posouzení ústavnosti 

KSČM 

 

VI. VII. VIII. IX. X. 
Volební komise Volební komise Volební komise Volební komise Volební komise 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro práci 

Kanceláře Senátu 

Stálá komise pro krajany 
žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 
žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 
žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 
žijící v zahraničí 

Stálá komise pro krajany 
žijící v zahraničí 

Stálá komise pro Ústavu 

České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro Ústavu 

České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro Ústavu 

České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro Ústavu 

České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro Ústavu 

České republiky a 

parlamentní procedury 

Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

Stálá komise pro rozvoj 

venkova 

Stálá komise pro sdělovací 

prostředky 

Stálá komise pro sdělovací 

prostředky 

Stálá komise pro sdělovací 

prostředky 

Stálá komise pro sdělovací 

prostředky 

Stálá komise pro sdělovací 

prostředky 

Stálá komise Senátu pro 

ochranu soukromí 

Dočasná komise pro 
posouzení ústavnosti 

Komunistické strany Čech 

a Moravy 

Stálá komise Senátu pro 

ochranu soukromí 
  

Dočasná komise pro 
zjištění osob z politických 

důvodů zadržených, 

vězněných a jinak 

perzekuovaných 
běloruským režimem 

Stálá komise Senátu pro 

podporu demokracie ve 
světě 

   

 
Stálá komise Senátu pro 

ochranu soukromí 
   

Zdroj: www.senat.cz, Kolář et al. 2013, s. 442–443. 

Příloha č. 21: Struktura zvolených senátorů v jednotlivých funkčních 

obdobích v porovnání s Poslaneckou sněmovnou 

                                                             
163 Do III. funkčního období to byl Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu. 
164 Do 1. 5. 204 se tento výbor jmenoval „Výbor pro evropskou integraci“ (Kolář et al. 2013, s. 436). 

http://www.senat.cz/
http://www.senat.cz/
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 I.   II.  III.  IV.  V.  
 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Celkem 72 9 24 3 23 4 24 3 24 3 

Do 49 let 24 5 8 2 9 2 10 3 7 0 

50-59 let 36 3 14 0 12 2 12 0 10 3 

60 a více let 12 1 2 1 2 0 2 0 7 0 

Průměrný 
věk v Senátu 

52,7 52,8 48,9 49,2 51,8 

Průměrný 
věk 
v Poslanecké 
sněmovně 

43,8 45,2  46,8  

 VI.   VII.  VIII.  IX.  X.  
 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Celkem 21 6 22 5 23 4 22 5 22 5 

Do 49 let 6 4 6 1 4 2 4 0 4 0 

50-59 let 11 2 12 3 14 2 11 2 11 3 

60 a více let 4 0 4 1 5 0 7 3 7 2 

Průměrný 

věk v Senátu 
52 53,7 54,1 57 56,8 

Průměrný 
věk 
v Poslanecké 
sněmovně 

47,9  47,2  49,9 

Zdroj: www.volby.cz; Kolář, et al., 2013, s. 424. 

Příloha č. 22: Historie stranického složení Senátu (1996–2016) 

 

Zdroj: www.volby.cz, Kolář et al., 2013, s. 421–423. 

 

2014-2016

2012-2014

2010-2012

2008-2010

2006-2008

2004-2006

2002-2004

2000-2002

1998-2000

1996-1998

6 

13 

44 

41 

29 

13 

7 

11 

15 

23 

25 

5 

18 

15 

25 

36 

41 

37 

26 

22 

26 

32 

7 19 

5 

6 

6 

7 

13 

16 

16 

11 

7 

15 

8 

6 

7 

11 

14 

15 

19 

17 

13 

6 

7 

5 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

8 

9 

4 

4 

Historie složení Senátu podle síly 
senátních klubů 

SPOZ+KSČM+Severočech ČSSD

Starostové a Ostravak ODS

ANO Starostové

TOP09 a starostové Klub pro liberální demokracii - Senátor 21

ODA/ US+ODA+KOD KDU-ČSL

Nezávislí Nezařazení

http://www.volby.cz/
http://www.volby.cz/
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Příloha č. 23: Přehled senátorů zvolených v prvním kole 

Volební obvod Jméno senátora % hlasů Rok voleb 

Praha 1 Václav Fischer 71,24 1999 

Praha 6 Jan Koukal 54,13 1996 

Praha 2 Vladimír Zeman 53,79 1996 

Karviná Radek Sušil 53,35 2008 

Praha 4 Josef Zieleniec 52,11 2000 

Praha 10 Milan Kondr 50,84 1996 

Znojmo Vladimír Železný 50,83 2002 

Plzeň-jih Jiří Šneberger 50,53 2004 

Brno-město Jan Zahradníček 50,06 1996 

Zdroj: Lebeda, 2016, s. 292–293. 

Příloha č. 24: Kandidáti ve druhém kole a jejich úspěšnost 

 Postup do druhého 

kola 

Postup z prvního místa Postup z druhého místa 

Počet % Počet % Počet % 

ODS 253 71,6 174 49,1 79 22,4 

ČSSD 196 55,7 69 19,6 127 36,1 

KDU-ČSL 61 17,3 18 5,1 43 12,2 

KSČM 48 13,6 16 4,5 32 9,1 

Čtyřkoalice 32 9,1 21 6,0 11 3,1 

ANO 2011 24 6,8 11 3,1 13 3,7 

NK 13 3,7 6 1,7 7 2,0 

TOP+STAN 13 3,7 5 1,4 8 2,3 

ODA 7 2,0 2 0,6 5 1,4 

SNK-ED 7 2,0 2 0,9 4 1,1 

STAN 6 1,7 4 1,1 2 0,6 

SZ 5 1,4 2 0,6 3 0,9 

US-DEU 4 1,1 1 0,3 3 0,9 

NEZ 4 1,1 3 0,9 1 0,3 

Severočeši.cz 4 1,1 3 0,9 1 0,3 

Ostatní 27 8,0 14 4,3 13 3,7 

CELKEM 704 200* 352 100 352 100 

* Součet 200 % je dán tím, že do druhého kola postupují dva kandidáti. 

Zdroj: Lebeda, 2016, s. 293. 
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Příloha č. 25: Volební účast a vliv souběhu senátních voleb 

s komunálními nebo krajskými volbami 

 

Zdroj: Lebeda, 2016, s. 304. 

Poznámka: „souběh“ označuje situaci, kdy se konaly současně senátní volby, tak i 

volby do komunálních či krajských zastupitelstev. 

Příloha č. 26: Zákonodárná iniciativa Senátu podle volebních období 

Poslanecké sněmovny 

Volební 

období PS 

Zákonodárná iniciativa ve zkoumaných volebních obdobích PS podle 

předkladatele 

Vláda Poslanci Senát Krajská 

zastupitelstva 

Celkem 

1996-1998 113 104 2 0 219 

1998-2002 426 263 19 7 715 

2002-2006 457 230 17 36 740 

2006-2010 314 246 28 25 613 

2010-2013 347 214 34 26 621 

2013-2017 376 232 23 13 644 

Celkem 2033 1289 123 107 3552 

Průměr 57,3 % 36,1 % 3,4 % 3 % 100 % 

Zdroj: www.psp.cz  

Příloha č. 27: Schvalování běžné legislativy Senátem do konce X. 

funkčního období 

Celkový počet návrhů zákonů postoupených Senátu do roku 2016 2006 100 % 

Počet schválených návrhů zákonů 1064 53,1 % 

Počet zamítnutých návrhů zákonů 121 6,1 % 

Z toho jich bylo Poslaneckou sněmovnou přesto přijato 82 67,7 % 

Z toho jich nebylo Poslaneckou sněmovnou vůbec přijato 39 32,3 % 

Počet návrhů zákonů, u kterých Senát navrhl pozměňovací návrhy 484 24,1 % 

Z toho jich bylo přijato ve znění Senátu 282 58,4 % 

Z toho jich bylo přijato v původním znění Poslanecké sněmovny 182 37,6 % 

Z toho jich nebylo vůbec přijato 19 4 % 

Počet zákonů, u kterých Senát vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat 273 13,7 % 

Počet návrhů zákonů, ke kterým se Senát nevyjádřil 63 3 % 
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Zdroj: www.senat.cz, Hruška, 2016, s. 118. 

Příloha č. 28: Schvalování ústavních zákonů Senátem do konce X. 

funkčního období 

Celkový počet návrhů zákonů postoupených Senátu do roku 2016 25 100 % 

Počet schválených návrhů zákonů 14 56 % 

Počet zamítnutých návrhů zákonů 8 32 % 

Počet návrhů ústavních zákonů, u kterých Senát navrhl pozměňovací návrhy 3 12 % 

Zdroj: www.senat.cz, Hruška, 2016, s. 119. 

Příloha č. 29: Schvalování volebních zákonů Senátem do konce X. 

funkčního období 

Celkový počet návrhů zákonů postoupených Senátu do roku 2016 23 100 % 

Počet schválených návrhů zákonů 17 74 % 

Počet zamítnutých návrhů zákonů 6 26 % 

Zdroj: www.senat.cz, Hruška, 2016, s. 120. 

Příloha č. 30: Ratifikování mezinárodních smluv Senátem do konce X. 

funkčního období 

Celkový počet mezinárodních smluv předložených Senátu k ratifikaci do roku 
2016 

782 100 % 

Počet ratifikovaných mezinárodních smluv 778 99,5 % 

Počet neratifikovaných mezinárodních smluv 4 0,5 % 

Zdroj: www.senat.cz, Hruška, 2016, s. 121. 

Příloha č. 31: Počty evropských a jiných senátních tisků v jednotlivých 

funkčních obdobích Senátu 

 V.  VI. VII. VIII. IX. X. celkem 

Evropské tisky 103 138 141 202 165 86 835 

Ostatní tisky 405 363 383 449 385 382 2367 

Celkem 508 501 524 651 550 468 3202 

Podíl 20,3 % 27,5 % 26,9 % 31 % 30 % 18,3 % 30,8 % 

Zdroj: www.senat.cz, Grinc, 2016, s. 158. 

Příloha č. 32: Vládní většiny a jejich obdoby v Senátu 

Funkční období 

Senátu 

Vládní aritmetika v PS Vládní opora 

v Senátu 

Stav 

I. 1996-1998 ODS, KDU-ČSL, ODA (99/ 200) Většina (53/ 81) Kongruence 

II. 1998-2000 
ČSSD + ODS podle tzv. Opoziční 

smlouvy (138/ 200) 
Většina (49/ 81) Kongruence 

III. 2000-2002 
ČSSD + ODS podle tzv. Opoziční 

smlouvy (138/ 200) 
Menšina (37/ 81) Inkongruence 

IV. 2002-2004 
ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU  

(101/ 200) 
Menšina (26/ 81) Inkongruence 

V. 2004-2006 
ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU  

(101/ 200) 
Menšina (34/ 81) Inkongruence 

VI. 2006-2008 ODS, KDU-ČSL, SZ (100/ 200) Většina (52/ 81) Kongruence 

VII. 2008-2010 ODS, KDU-ČSL, SZ (100/ 200) Většina (43/ 81) Kongruence 

VIII. 2010-2012 ODS, TOP09, VV (118/ 200) Menšina (30/ 81) Inkongruence 

IX. 2012-2014 ODS, TOP09, VV (118/ 200) Menšina (20/ 81) Inkongruence 

X. 2014-2016 
ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL  

(111/ 200) 
Většina (49/ 81) Kongruence 

Zdroj: Just, 2016, s. 106–107. 

http://www.senat.cz/
http://www.senat.cz/
http://www.senat.cz/
http://www.senat.cz/
http://www.senat.cz/
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Příloha č. 33: Přehled všech kandidátů na soudce Ústavního soudu, které 

projednával Senát 

Kandidát na 

soudce ÚS 

Navrhující 

prezident 

Výsledek 

hlasování Senátu 
Hlasy pro Datum 

Jiří Malenovský Václav Havel souhlas 54 2. 2. 2000 

Eliška Wagnerová Václav Havel souhlas 40 14. 3. 2002 

František Duchoň Václav Havel souhlas 41 31. 5. 2002 

Jiří Mucha Václav Havel souhlas 68 23. 1. 2003 

Miloslav Výborný Václav Klaus souhlas 52 29. 5. 2003 

Vojen Güttler Václav Klaus souhlas 40 16. 7. 2003 

Pavel Holländer Václav Klaus souhlas 63 16. 7. 2003 

Aleš Pejchal Václav Klaus nesouhlas 32 16. 7. 2003 

Pavel Rychetský Václav Klaus souhlas 50 16. 7. 2003 

Vladimír Balaš Václav Klaus nesouhlas 30 6. 8. 2003 

Dagmar Lastovecká Václav Klaus souhlas 67 6. 8. 2003 

Václav Pavlíček Václav Klaus nesouhlas 22 6. 8. 2003 

Klára Veselá-

Samková 
Václav Klaus nesouhlas 29 6. 8. 2003 

Aleš Pejchal Václav Klaus nesouhlas 36 10. 9. 2003 

Jan Musil Václav Klaus souhlas 50 12. 11. 2003 

Jiří Nykodým Václav Klaus souhlas 43 3. 12. 2003 

Milan Galvas Václav Klaus nesouhlas 25 8. 4. 2004 

Stanislav Balík Václav Klaus souhlas 60 20. 5. 2004 

Michaela Židlická Václav Klaus souhlas 52 10. 6. 2004 

Ivana Janů Václav Klaus souhlas 49 29. 7. 2004 

Jaroslava Novotná Václav Klaus nesouhlas 11 16. 12. 2004 

Vlasta Formánková Václav Klaus souhlas 43 4. 8. 2005 

Vladimír Kůrka Václav Klaus souhlas 61 8. 12. 2005 

Jan Sváček Václav Klaus nesouhlas 38 8. 2. 2012 

Zdeněk Koudelka Václav Klaus nesouhlas 29 25. 4. 2012 

Milada Tomková Miloš Zeman souhlas 59 25. 4. 2013 

Jan Filip Miloš Zeman souhlas 60 25. 4. 2013 

Jaroslav Fenyk Miloš Zeman souhlas 52 25. 4. 2013 

Vladimír Sládeček Miloš Zeman souhlas 61 25. 4. 2013 

Kateřina 

Šimáčková 
Miloš Zeman souhlas 59 20. 6. 2013 

Ludvík David Miloš Zeman souhlas 67 20. 6. 2013 

Pavel Rychetský Miloš Zeman souhlas 62 20. 6. 2013 

Miloslav Výborný Miloš Zeman nesouhlas 36 20. 6. 2013 

Jan Sváček Miloš Zeman nesouhlas 30 21. 8. 2013 

Radovan Suchánek Miloš Zeman souhlas 38 30. 10. 2013 

Jan Musil Miloš Zeman souhlas 49 18. 12. 2013 

Jiří Zemánek Miloš Zeman souhlas 53 18. 12. 2013 

Jiří Nykodým Miloš Zeman nesouhlas 23 29. 5. 2014 

Vojtěch Šimíček Miloš Zeman souhlas 56 29. 5. 2014 

Timáš Lichovník Miloš Zeman souhlas 51 29. 5. 2014 

David Uhlíř Miloš Zeman souhlas 49 3. 12. 2014 

Jaromír Jirsa Miloš Zeman souhlas 55 23. 9. 2015 

Josef Fiala Miloš Zeman souhlas 52 2. 12. 2015 

Zdroj: Tomoszek, 2016, s. 217–218 
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Příloha č. 34: Shrnutí odpovědí na otázky v dotazníkovém šetření 

(příloha č. 1) 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Ano 20 17 21 25 13 22 19 21 13 1 21 1 

Ne 5 8 4 0 12 3 6 4 12 24 4 24 

 


