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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o fenoménu parlamentních vyšetřovacích komisí. 

Jedná se o problematiku, která obohacuje český politický systém o zcela specifický prvek, 

avšak v akademické diskusi se jedná o poměrně opomíjené téma. Práce nejprve 

v teoretické části zasazuje institut vyšetřovací komise do specifického systému českého 

parlamentarismu a zevrubně zkoumá kořeny a právní úpravu institutu. Následná praktická 

část prověřuje teoretická východiska na případech tří v minulosti zřízených vyšetřovacích 

komisí (Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB, Vyšetřovací komise 

k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta 

pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a formou KAPSH, Vyšetřovací 

komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro 

odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního 

státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České 

republiky k 1. srpnu 2016). Pro zkoumání těchto komisí byly stanoveny tři hypotézy, které 

vyplývají z teoretické části: vyšetřovací komise byla obsazena paritně, přičemž každý 

poslanecký klub byl zastoupen dvěma členy, jednání vyšetřovací komise bylo veřejné a bylo 

naplněno to, co Poslanecká sněmovna svým usnesením na návrh vyšetřovací komise uložila 

jednotlivým subjektům. Práce se snaží ověřit platnost těchto hypotéz.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with a phenomenon of parliamentary committee of inquiry. This 

issue enriches Czech political system by a unique element which is however largely 

overlooked in the academic field. First, the theoretical part of this work puts the institution 

into the context of specific political system, namely the Czech parliamentarism and deals 

with legal roots of this institution. Afterwards the practical section examines outputs of the 

theoretical part, specifically on three formerly existing committees of inquiry („Vyšetřovací 

komise pro objasnění rozhodování státu v IPB“, „Vyšetřovací komise k vyšetření okolností 

výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla 

nad 12 tun mezi Českou republikou a formou KAPSH“, „Vyšetřovací komise k prověření 



 

 

 

činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního 

zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky 

k 1. srpnu 2016“). These committees are then subjected to three hypotheses that directly 

resulted from the theoretical part of the work: Whether the committee of inquiry was filled 

equally, specifically whether every parliamentary party had two members present, 

whether the proceeding of committee was public and whether the Parliament then acted 

based on the proposal of the committee. This work attempts to verify these hypotheses. 
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Úvod 

 

„Takže já bych do toho politiku vůbec netahal. A co se týká vyšetřovacích komisí, tak to 

jsou akorát další náklady z kapes daňových poplatníků, protože předseda komise bere 

peníze, možná členové komise berou peníze. Každopádně víme, že vyšetřovací komise 

parlamentu nikdy nic nevyšetřily.“ (PSP ČR, Stenoprotokol 64. schůze, PČR, PS 2006-2010). 

Takto okomentoval poslanec ODS Daniel Petruška snahu opoziční ČSSD o zřízení vyšetřovací 

komise ke kauze neoprávněného udělování akademických titulů na právnické fakultě 

Západočeské univerzity v Plzni. Petruška však není se svým názorem osamocen1. Přesto 

zřídila Poslanecká sněmovna do dnešního dne více než dvě desítky vyšetřovacích komisí2, 

což s přihlédnutím k časové náročnosti a složitosti prošetřovaných kauz značí, že jde o 

poměrně využívaný institut. 

Z ústavního hlediska lze vyšetřovací komise klasifikovat jako atypický institut českého 

parlamentarismu. Jedná se o jediný případ, kdy je parlamentní komise na ústavní úrovni 

upravena individuálně, tj. samostatným článkem. Ústava v příslušeném čl. 30 stanoví, že 

vyšetřovací komise může být zřízena k objasnění věci veřejného zájmu. Obecně bývají 

vyšetřovací komise zřizovány k mediálně exponovaným kauzám, jež se týkají státní moci, 

což i samotný parlamentní orgán staví do centra pozornosti sdělovacích prostředků. Jiná 

situace však panuje na akademickém poli. Tématu není věnováno mnoho pozornosti, 

přičemž vyšetřovacími komisemi jako takovými se v českém prostoru zabývá pouze Robert 

Zbíral3. Z důvodu přímého napojení institutu na český politický systém a právní řád je 

poněkud problematické odvolávat se na zahraniční zdroje, přestože parlamentní orgán 

                                                           
1 Ojedinělá je však skutečnost, že poslanec Parlamentu ČR v tomto ohledu přistoupil takto generalizujícímu 
tvrzení. Většina kritiků parlamentních vyšetřovacích komisí vykazuje spíše tendenci kritizovat účelnost užití 
tohoto institutu v individuálně určeném případě. Například komunistický poslanec Zdeněk Ondráček 
vyjadřoval v roce 2018 nesouhlas s myšlenkou zřízení vyšetřovací komise pro „vyhodnocení vlivu 
autoritářských režimů“ (v tomto kontextu jsou takovými režimy myšleny zejména Ruská federace a Čínská 
lidová republika) (Český rozhlas, ©1997-2019), zatímco Mirek Topolánek zpochybňoval důvody ke zřízení 
vyšetřovací komise ke „kauze Kapsch“ (Týden, ©2007).  
2 Digitální repozitář Poslanecké sněmovny uvádí všechny zřízené výbory a komise v jednotlivých volebních 
obdobích. Od roku 1993 do současnosti je takto evidováno 21 vyšetřovacích komisí (PSP ČR, ©2019).  
3 Robert Zbíral je autorem dvou akademických článků: Vyšetřovací komise jako nástroj parlamentní kontroly 
veřejné správy (Zbíral, 2009) a Kvantitativní analýza působení vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny 
v letech 1996-2002 (Zbíral, 2010) 
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pověřený vyšetřovací pravomocí zdaleka není výsadou České republiky. Disproporce 

mediálního a akademického zájmu o tento institut je jednou z motivací ke vzniku 

předkládané práce.  

Tato práce si klade za cíl nejprve teoreticky a normativně popsat a následně zařadit 

institut vyšetřovací komise do systému českého parlamentarismu v praktické části takto 

definované postavení konfrontovat s praktickým fungováním institutu. Z důvodu převážné 

absence akademických zdrojů, které by o institutu obšírněji pojednávaly, byla mimo jiné 

zvolena práce přímo s prameny, které vyšetřovací komise zakotvují a jejich rozbor. Takto 

definovaný institut bude následně v praktické části konfrontován se způsobem vzniku, 

fungováním a výstupy tří vybraných vyšetřovacích komisí, které Poslanecká sněmovna 

v minulosti zřídila. Ty jsou rozdílné z hlediska časového zařazení, zaměření kauzy, ke které 

byly zřízeny, stejně jako politické situace, v níž se Česká republika nacházela. 

Předpokládaným cílem práce je na vzorku vybraných komisí reflektovat postavení, které 

vyšetřovací komise v systému českého parlamentarismu zaujímá. To bude zkoumáno ve 

třech rozdílných rovinách, z nichž každá pojedná o jedné vývojové fázi vyšetřovací komise. 

Původně, jak je patrné z teze této bakalářské práce, byl výzkumnou otázkou práce vliv 

vyšetřovacích komisí na politickou realitu. Politická realita je však diskutabilním a 

neustáleným pojmem, jehož přesvědčivá konceptualizace se při hlubším zkoumání ukázala 

jako značně problematická. Zkoumáním teoretických východisek práce bylo stále 

zřetelnější propojení vyšetřovacích komisí se specifickým systémem českého 

parlamentarismu. Jelikož navíc došlo k zakotvení institutu v poměrně nedávné minulosti, je 

v České republice institut s parlamentarismem sepjat prakticky bytostně. To ve spojení s již 

zmiňovaným nedostatkem akademických zdrojů vedlo k rozhodnutí věnovat teoretickou 

část definici institutu a systému českého parlamentarismu. Takto získaná teoretická 

východiska budou následně konfrontována v praktické části s případy tří vybraných 

vyšetřovacích komisí.  

Jelikož se práce zabývá pouze třemi z celkového počtu jedenadvaceti vyšetřovacích 

komisí, byla zvolena kvalitativní metoda zkoumání. Ta umožňuje nejen přinést závěry o 

platnosti stanovených hypotéz, ale rovněž zdůraznit specifika jednotlivých případů, která 

by zvolením kvantitativní metody byla opomenuta. Tím by v nejhorším případě mohlo dojít 



 

 

3 

 

k nesprávné interpretaci získaných dat. Vybrané vyšetřovací komise jsou co do 

charakteristiky průřezové, což umožňuje sledovat případné změny v praktickém užívání 

institutu v návaznosti na politické a společenské změny.   
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1. Teoretická část 

 

1.1. Vyšetřovací komise a jejich parlamentní tradice ve středoevropském 

prostoru 

 

Vyšetřovací komise není jev existující nezávisle na okolním prostředí, a tak by i práce 

rezignující na postižení okolností a vzájemných souvislostí formující jeho vznik a specifika 

nebyla schopná podat ucelený obraz. Československo a následně také samostatná Česká 

republika sledovala parlamentaristický trend, stejně jako Rakouská republika; ústřední 

nástupnický stát Rakouské monarchie. Systém, ve kterém měl mít převahu parlament, 

znamenal symbolické zřeknutí se starých pořádků. I přes poměrně krátkou možnost 

ukotvení nového politického systému byly základy demokratického parlamentarismu 

postaveny pevně. Dokladem toho jsou státy někdejšího Východního bloku, které na tuto 

tradici navázaly po více než čtyřech dekádách nedemokratických režimů. Pro uchopení 

institutu vyšetřovací komise, který je ve středoevropském kontextu dnes již poměrně pevně 

spojen s demokratickým parlamentarismem, je tedy nejprve nutné vymezit základní pojmy.  

 

1.1.1. Parlament  

 

Definicí, které se snaží co nejpřesněji vystihnout podstatu parlamentu, je mnoho. Podle 

Bohumila Baxy, významného ústavního právníka první republiky, „…parlament jakožto sbor 

zastupitelský jest státní orgán: projevy jeho vůle, pokud se dějí způsobem předepsaným 

v ústavě, platí za projevy vůle státu.“ (Filip a Cabada, 2000, s. 11) Ač je tato definice 

poněkud staršího data, sále dostatečně plní svoji úlohu – vymezuje, co parlament je. Je 

tomu tak především díky vymezení parlamentu jakožto reprezentativního orgánu, čímž je 

vystižen důležitý aspekt reprezentace lidu. Parlament tedy slouží ke zprostředkování vůle 

lidu jeho zvolenými zástupci. Zároveň se jedná o orgán státu, což je esenciální z důvodu 
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autority, se kterou z pozice státní moci působí.  

Takto vymezený zastupitelský sbor slouží k plnění celé řady důležitých funkcí, jejichž 

chápání doznalo v důsledku společenského vývoje značných změn. Krátkým historickým 

exkurzem lze tento fakt ilustrovat na vymezení, které nabízí jeden z klasiků politického 

myšlení 19. století: John Stuart Mill. Úhelným kamenem jeho pojetí se stala kontrolní 

funkce. Autor v Úvahách o vládě ústavní vyjadřuje přesvědčení, že právě kontrolní funkce 

je pro parlament tou základní a nejdůležitější, jelikož samotný zastupitelský sbor není kvůli 

svému rozsahu schopný vykonávat úkoly svěřené moci výkonné, avšak poslouží jako 

vhodný prostředek k limitování její zvůle. Mimo ni Mill zdůraznil také hodnotu parlamentní 

diskuse a skutečnost, že již samotné složení parlamentu odráží názorové rozložení 

společnosti, čímž jsou tyto názorové proudy reprezentované i na poli legislativního sboru 

(Mill, 1992, s. 63-77). 

 Tento historický postoj je možné konfrontovat s poněkud současnějším pohledem, 

který nabízí Klaus von Beyme, nebo Karel Klíma. První z jmenovaných vyčleňuje funkci 

reprezentace a artikulace zájmů. Reprezentován je v tomto pojetí jednak národ jako celek, 

jednak dílčí zájmy lidu. Dále jsou vyčleněny kontrolní, legislativní a rekrutační funkce 

(Beyme, 2000, s. 72-96). Klíma vymezuje funkce reprezentativní, ústavodárnou, kreativní, 

kontrolní, rozpočtovou, a dále také funkce, které parlament plní v mezinárodních 

smluvních vztazích, v oblasti obrany a bezpečnosti, stejně tak jako v pravomocech soudních 

či „kvazisoudních“4 (Kysela, 2006, s. 135-137). V průběhu času došlo ke změně, respektive 

vývoji pozice, kterou parlament v politickém procesu plní, následkem čehož se změnil i 

                                                           
4 Klíma kvazisoudní funkci chápe především v návaznosti na britský parlamentarismus. Spojuje ji se 
Sněmovnou lordů, která může v určitých případech vystupovat jako soudní instance. Konkrétně je 
odkazováno na „věci peerů“. V českém prostředí Klíma pod danou funkci, odlišně od jiných autorů (např. od 
Jana Filipa, který institut vyšetřovací komise přiřazuje ke kontrolní funkci (Filip, 2011, s. 191)), přiřazuje 
vyšetřovací komisi (Kysela, 2006, s. 137). Obecně jde o minoritní pohled, který je problematický především ve 
vztahu k vyšetřovací komisi. Ta však nemůže být spojována s kvazisoudní funkcí výše nastíněného britského 
pohledu, jelikož nemá oprávnění ukládat sankce. Téma činnosti vyšetřovací komise zároveň nemá jakoukoliv 
návaznost na činnost soudů, pokud má k projednávání dané věci před soudem dojít, je nutné postupovat 
standardním způsobem, přičemž soudy nejsou při svém rozhodování vázány závěry vyšetřovací komise.  
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důraz na jednotlivé funkce.  

 

1.1.2. Parlamentarismus 

 

Jelikož se tato práce zabývá institutem existujícím v rámci parlamentního systému, bude 

se následující oddíl věnovat charakteristice parlamentarismu. „Parlamentní systém je 

založen na úzké spolupráci mezi exekutivou a legislativou, což je označováno jako sdílení 

moci. Vazba spočívá v závislosti vlády na parlamentní podpoře, neboť parlament má 

možnost sesadit vládu tím, že jí vysloví nedůvěru“ (Hloušek, Kopeček a Šedo, 2011, s. 82). 

Mnozí autoři však s takovým vymezením nesouhlasí a pokládají ho za nedostatečné. Jako 

příklad může posloužit oponentní názor, který nabízí Jan Filip: „Parlamentarismus se 

nevyčerpá existencí Parlamentu a zvláštními vztahy mezi ním, hlavou státu a vládou. Jeho 

existence je především založena na určitých pravidlech hry, která budou respektována, ať 

již ve volbách zvítězí kterákoli z kandidujících politických stran. Vychází tak z principu 

konsensu.“ (Filip a Cabada, 2001, s. 221) 

Zjednodušeně však lze uvést, že formálně je to právě parlament, který nad ostatními 

složkami státní moci dominuje5. Vzor tohoto rozložení představuje klasický britský 

parlamentarismus, který byl výsledkem systematické snahy zastupitelského sboru občanů 

limitovat zprvu téměř neomezenou mocí nadaného panovníka a kontrolovat tak výkon 

státní moci proti králově svévoli6. Postupným vývojem a „přeléváním“ moci od panovníka 

                                                           
5 Tímto teoretickým rozdělením argumentují i Hloušek, Kopeček a Šedo, kteří však k tomuto podotýkají, že 
s dostatečně disciplinovanými stranickými poslanci je „těžištěm moci“ ministerský předseda (Hloušek, 
Kopeček a Šedo, 2011, s. 85-86). 
6 Walter Bagehot v této souvislosti podotýká, že cesta k modernímu parlamentarismu byla dlouhá a 
komplikovaná, zvláště potom z důvodu velikosti anglického a později britského státu a různorodosti skladby 
jeho obyvatel. Přesto uvádí tři základní vývojové fáze. „Předtudorovské“ období bylo charakteristické slabým 
panovníkem s nejistým postavením, což umožnilo Parlamentu rapidně navýšit svou moc a vliv. Válka růží však 
tento vývoj ukončila, jelikož se šlechta, která ovládala Parlament, vzájemnými boji oslabila. Následkem toho 
zastával Parlament v době vlády Jindřicha VII. pouze poradní roli. Druhé období započalo s nástupem 
Tudorovské dynastie a skončilo Slavnou revolucí roku 1688. Jednalo se o období plné změn, avšak Bagehot 
zdůrazňuje jednu ústřední snahu: růst a posilování vlivu anglické střední třídy a její formování skrze britský 
protestantismus. Třetí období započalo dříve zmíněnou Slavnou revolucí. Jde o období, kdy již byla role 
Parlamentu definitivně zakotvena v anglickém politickém systému, avšak Parlament se musel „naučit“ své 
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k parlamentu přibyly nové funkce7, avšak zakotvení parlamentu jakožto „kontrolora“ 

přetrvalo a je dnes již obecným znakem parlamentního systému vlády. K tomu však 

Dvořáková podotýká, že kontrolní funkce postupným vývojem ustoupila do pozadí, a to 

z důvodů demokratizace politického systému a racionalizace parlamentarismu (Dvořáková, 

2008, s. 44-45). Je evidentní, že od začátků britského parlamentarismu došly poměry 

značných změn, avšak výsadní postavení si zastupitelský sbor v systémech s parlamentním 

systémem vlády drží stále. 

Definiční znaky parlamentarismu jednotliví autoři pojímají různě. Kubát klade důraz na 

parlamentní formu vlády, pro kterou stanovuje vlastní termín parlamentní režim, na 

politickou odpovědnost, kterou vláda nese před parlamentem, stejně jako na účast vlády 

na tvorbě práva. K těmto základním definičním znakům následně doplňuje další, který lze 

do jisté míry považovat za okrajový; právo hlavy státu parlament za určitých okolností 

rozpouštět (Cabada a Kubát, 2007, s. 189). Klaus von Beyme klade důraz na institucionální 

kritéria parlamentní formy, kterými jsou: kompatibilita parlamentního mandátu 

s ministerským úřadem, skutečnost, že premiéři jsou obvykle členy parlamentu, nutnost 

vlády disponovat důvěrou parlamentu, kontrola vlády parlamentem prostřednictvím 

kladení otázek, interpelací a ustavování vyšetřovacích komisí, s možností uplatnit největší 

možnou sankci– vyslovit nedůvěru (Beyme, 2000, s. 9-10). Tato práce se drží takto 

vymezených kritérií parlamentarismu, jelikož je lze považovat za skutečně určující a 

schopné oddělit systémy, ve kterých parlament představuje dominantní sílu ve státě, od 

„parlamentarismu v obecnějším smyslu“, pod nějž lze zařadit každý systém disponující 

zastupitelským sborem8. Parlament, který čerpá svou legitimitu z voleb, jež jsou zpravidla 

přímé, disponuje, jak již bylo zmíněno výše, reprezentační funkcí. Občané tak 

zprostředkovaně, skrze své volené zástupce, rozhodují o vyslovení důvěry (příp. nedůvěry) 

vládě. Ta tedy již z tohoto titulu nemůže být považována za dominantní sílu, jelikož 

                                                           

postavení zastávat. Tím je myšlena zejména organizace politických stran se silnou stranickou disciplínou a 
oproštění se od králova vlivu na výběr ministrů (Bagehot, 1873, s. 201-209).  
7 Například tak často zmiňovaná legislativní. 
8 „Nejčastější způsob klasifikace politických systémů představuje jejich rozdělení na základě vztahů mezi 
jednotlivými složkami moci a zdrojů jejich legitimity. Ve srovnání s ostatními klasifikacemi klade tento postup 
malé nároky na znalost specifik jednotlivých politických systémů, potažmo společností sledovaných států. 
Rozhodující pro použití této klasifikace je „pouze“ paralelní existence parlamentního tělesa a exekutivy.“ 
(Hloušek, Kopeček a Šedo, 2011, s. 79) 
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prakticky pracuje s „odvozenou legitimitou“. Celý tento exkurz, který obecně charakterizuje 

parlamentarismus, je nyní nutné zpřesnit na jeho český případ, jímž se tato práce zabývá.  

 

1.1.3. Český parlamentarismus  

 

Do roku 2012 panoval v rámci odborné veřejnosti poměrně přesvědčivý konsenzus o 

parlamentní formě vlády České republiky, ač tak není přímo stanoveno v Ústavě. Jistým 

způsobem však tuto skutečnost bylo možné dovodit z její systematiky, jelikož je upravena 

nejprve moc zákonodárná a teprve následující hlava pojednává o moci výkonné. 

Významnou změnu v chápání českého parlamentarismu představovalo zavedení přímé 

volby prezidenta republiky ústavním zákonem č. 71/2012 Sb. Po první přímé volbě (a 

v rámci akademické veřejnosti i před ní) vyvstaly diskuse, zda změna nevede k odklonu 

České republiky od parlamentního systému z důvodu posilování prezidenta republiky. První 

skupina autorů došla k názoru, že zmíněná skutečnost sice může vydláždit pomyslnou cestu 

k jinému systému, sama o sobě však nemá potenciál parlamentarismus odstranit. 

Dvořáková k tomuto podotýká, že samotná volba prezidenta nestanoví formu systému 

(Dvořáková, 2008, s. 46).  Nelze však opomenout oponentní názor, který zastává například 

Jan Kysela, který upozorňuje: „Český prezident nemá nástroje právního typu (zákonodárná 

iniciativa, dekretální pravomoc, předsedání vládě s kapacitou nastolovat jí agendu apod.), 

může však usilovat o nástroje typu druhého (mít vlastní politickou stranu, vyhledávat 

v parlamentních stranách proprezidentská křídla, instalovat vlastní vládu, pokoušet se 

předsedovi vlády vnutit sobě blízké ministry,  vynucovat si programové a personální 

ústupky pohrůžkou zablokování vlády nevyužíváním kompetencí typu sjednávání 

mezinárodních smluv nebo jmenování velvyslanců či soudců apod.)“ (Kysela, 2015, s. 1033-

1034).9  

K vyřešení otázky, zda je Česká republika parlamentním systémem dojde aplikováním 

                                                           
9 Tyto argumenty dále nabývají na síle ve světle vládní krize, která nastala kvůli liknavosti prezidenta Zemana 
odvolat ministra kultury Antonína Staňka z druhé vlády Andreje Babiše. Staněk oznámil, že ke konci července 
2019 rezignuje na ministerskou funkci (Česká televize, ©2019). Jeho odvolání podpořil jak předseda ČSSD, 
jejíž je ministr kultury členem, tak samotný předseda vlády Babiš. V tomto případě se tedy prezident dostal 
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výše uvedených Beymeho kritérií. První z nich vymezuje kompatibilitu poslaneckého 

mandátu s ministerským úřadem. Konstatování, že takové kritérium český 

parlamentarismus zcela splňuje, nebude nijak překvapivé. Pro příklad lze jmenovat Ivana 

Pilipa, Bohuslava Sobotku, Víta Bártu nebo Martina Stropnického. Každý z jmenovaných byl 

členem jiné vlády, každý z nich však zároveň s ministerskou funkcí zastával poslanecký 

mandát (ČSÚ, ©2018). Druhé kritérium říká, že premiéři jsou obvykle členové parlamentu. 

Opět nejde o zásadu, která by musela být splněna pokaždé, přesto se tak zatím stalo v 75 

% případů. Z celkového počtu dvanácti ministerských předsedů bylo devět v době svého 

premiérského postu poslanci Parlamentu PČR (Ibid.). Zbylí tři; Josef Tošovský, Jan Fischer a 

Jiří Rusnok byli předsedy tzv. úřednických vlád10. 

Beymeho třetí kritérium stanoví, že vlády musí disponovat důvěrou parlamentu, což je 

absolutním požadavkem. Zde nastává první nesoulad, který představuje vláda Jiřího 

Rusnoka. Ta je někdy označována také jako „prezidentská“11 z důvodu nadstandardní 

podpory prezidenta Miloše Zemana. Ten nejprve jmenoval Jiřího Rusnoka premiérem, ač 

nešlo o jediné12 řešení politické krize, která nastala v důsledku demise vlády Petra Nečase 

v červenci 2013. Poté, co Rusnokova vláda nezískala důvěru Parlamentu, nechal ji prezident 

vládnout dalších šest měsíců v demisi13. Se zohledněním této výjimky lze uzavřít, že český 

politický systém splňuje požadavek v čl. 68 Ústavy České republiky14.  Poslední kritérium je 

                                                           

do přímého rozporu s vůlí předsedy vlády, v jehož ústavní kompetenci je rozhodování o personálním obsazení 
kabinetu.  
10 Miloš Brunclík konceptualizoval pojem úřednické vlády jako „…kabinet, v jehož čele stojí úředník (resp. 
nestraník).“ Ten byl odlišen od vlád „…přechodných, vlád s omezeným mandátem a od tzv. prezidentských 
kabinetů.“ (Brunclík, 2014, s. 15). Jako hlavní důvody vzniku tohoto typu vlády je stanovena silná role 
prezidenta, ekonomická krize, krize legitimity politických stran nebo přílišná fragmentace parlamentu 
(Brunclík, 2014, s. 15). 
11 V tomto případě se však jedná pouze o mediální přízvisko. Výše citovaná práce Miloše Brunclíka Rusnokův 
kabinet zařazuje do kategorie „úřednické vlády, v nichž sedí pouze úředníci, ale žádný z nich nebyl nominován 
politickou stranou.“ (Brunclík, 2014, s. 5). 
12 Dokonce by bylo možné tvrdit, že nešlo ani o nejkonstruktivnější řešení. Po pádu Nečasovy vlády stávající 
koalice představila novou kandidátku na post předsedkyně vlády, Miroslavu Němcovou. Po ní však prezident 
Zeman požadoval 101 notářsky ověřených podpisů poslanců. Za takových podmínek by nominantce ODS byl 
umožněn pokus sestavit vládu. Po Jiřím Rusnokovi prezident žádné takové podpisy nepožadoval (Česká 
televize, ©2013). 
13 Jiří Rusnok byl předsedou vlády od 25.června do 13. srpna 2013. Od tohoto data až do 29. ledna 2014 byl 
předseda vlády v demisi. (Vláda ČR, ©2009-2019) 
14 V tomto kontextu by bylo možné argumentovat, že podobná situace nastala i v případě první vlády Andreje 
Babiše. Ta v demisi vládla od konce ledna do konce června 2018, načež prezident Zeman jmenoval Babiše 
premiérem a pověřil ho sestavením další vlády (Vláda ČR, ©2018). Rozdíl však spočívá ve skutečnosti, že hnutí 
ANO v čele s Babišem bylo vítězem parlamentních voleb a panovala zde zjevná vůle složit novou, v tomto 
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kontrolní povahy, do kterého spadá parlamentní pravomoc klást vládě otázky, interpelovat 

a ustavovat vyšetřovací komise. Podrobněji o něm bude pojednáno v následujícím oddíle.  

Při podrobnějším zkoumání poměru sil parlamentních komor je zjevné, že mezi nimi 

panuje značná disproporce. Bezprostřední důvod lze hledat především v období, kdy nebyl 

zcela naplněn čl. 15 odst. 2 Ústavy, jelikož nebyl zřízen Senát. Následkem toho se v letech 

1993-1996 Poslanecké sněmovně15 podařilo posílit svou pozici na poli zákonodárné moci. 

Důsledkem, který jasně danou věc ilustruje, je chápání Senátu jakožto zbytečné instituce 

nebo „odkladiště vysloužilých politiků“ (Kysela, 2004, s. 432-433).  

Lze tedy uzavřít, že dle Beymeho kritérií je Česká republika parlamentním systémem. 

Charakteristickým aspektem českého politického systému je vztah parlamentních komor, 

který vytváří asymetrický bikameralismus se silnější dolní komorou. Z důvodu dominance 

parlamentu vyplývá i předpoklad, že orgány, které jsou jím zřizovány budou těžit z této 

skutečnosti. Orgány Poslanecké sněmovny by v návaznosti na tuto argumentaci měly být 

silnými a váženými institucemi. Problematickou se však v tomto kontextu jeví jednotnost 

Poslanecké sněmovny v podpoře práce a výstupů svých orgánů. Orgány Poslanecké 

sněmovny jsou totiž obsazovány členy poslaneckých klubů, mezi kterými panují silně 

kompetitivní vztahy. Jde tedy především o otázku, jak se jednotliví političtí aktéři a 

Poslanecká sněmovna jako celek staví ke svým vlastním orgánům. 

 

1.1.4. Kontrolní funkce Parlamentu České republiky 

 

Poslední z Beymeho kritérií stanoví požadavek parlamentní pravomoci, která spočívá v 

možnosti klást vládě otázky, interpelovat a ustavovat vyšetřovací komise. Český Parlament 

v oblasti kontrolní funkce nepředstavuje výjimku vůči ostatním parlamentním systémům. 

                                                           

případě již koaliční, vládu a získat pro ni důvěru dolní komory. Rusnokova vláda naproti tomu byla složena 
z osobností blízkých prezidentu Zemanovi a žádná zjevná vůle učinit kroky k zisku důvěry po prvním 
neúspěšném hlasování o důvěře neexistovala. V některých ohledech je přiléhavější přirovnat první vládu 
Andreje Babiše k první vládě Mirka Topolánka, kterého rovněž prezident republiky po neúspěšném hlasování 
o důvěře pověřil sestavením nového kabinetu. Topolánek, stejně jako Babiš, již s „druhým pokusem“ před 
Poslaneckou sněmovnou uspěl (PSP ČR, ©2018). 
15 Která v inkriminované době dle čl. 106 odst. 3 Ústavy České republiky nebyla rozpustitelná (Ústava ČR, 
2015, s. 14.) 
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Pro zodpovězení otázky, jaký je důvod pro takovou kontrolní funkci, je třeba 

systematického vysvětlení. Demokratický právní stát, který charakterizuje základní hodnoty 

českého státního zřízení, je založen na třech základních složkách státní moci, které se 

vzájemně limitují a omezují. Cílem těchto vzájemných vztahů je, aby ani jedna ze složek 

nemohla uchvátit celou moc ve státě. Parlamentní kontrolní pravomoc je prostředkem, 

kterým legislativa plní tuto roli vůči exekutivě. Vymezení konkrétních kontrolních 

pravomocí však odpovídá rozložení asymetrického bikameralismu Parlamentu. Jan Filip 

k tomuto zdůrazňuje, že role „kontrolora výkonné moci“ náleží z větší části dolní komoře 

Parlamentu. Senát potom nevystupuje ani tak jako kontrolní prvek exekutivy, jako spíše 

Poslanecké sněmovny (Filip, 2011, s. 189). Kolář vymezuje čtyři hlavní způsoby kontrolní 

funkce: vyjádření důvěry a nedůvěry vládě, interpelace a právo na informace od vlády, 

parlamentní vyšetřovací komise a povinnost vlády účastnit se na jednání Poslanecké 

sněmovny. (Kolář, 2013, s. 314-348) Jelikož se práce zabývá pouze jedním z výše 

vymezených způsobů, bude následně pojednáváno pouze o něm.  

V českém kontextu je vyšetřovací pravomocí nadána pouze Poslanecká sněmovna. To 

ilustruje asymetrické rozložení pravomocí mezi komorami Parlamentu. Vyšetřovací komise 

v rámci výše vymezených institutů parlamentní kontroly zastává speciální pozici. Obecně se 

nejedná o tolik využívaný prostředek jako některé výše zmíněné. Je tomu tak především ze 

dvou důvodů. Ustavení a fungování takto komplexního institutu je v porovnání s otázkami 

adresovanými vládě či interpelací finančně náročné a Poslanecká sněmovna tímto krokem 

zatěžuje své „lidské zdroje“ (platí, že členy této komise mohou být pouze poslanci). Druhým 

důvodem je fakt, že na závěry vyšetřovací komise je třeba čekat poměrně dlouhou dobu, 

jelikož samotnou podstatou je porozumění a detailní prošetření celé kauzy. „Z logiky plyne, 

že vyšetřování je zaměřeno na vyšetření situace ex-post.“ (Zbíral, 2009, s. 6) Nejedná se 

tedy o flexibilní nástroj s rychlým průběhem (jako již zmíněná interpelace) ani o tak silný 

nástroj jako je vyslovení nedůvěry vládě. Vyšetřovací komise tak zastává spíše okrajovou 

pozici, která je však v tomto systému specifická a nezastupitelná kterýmkoliv z výše 

jmenovaných institutů.  

 

1.2. Diskurz v průběhu času– kořeny a předchůdci existence vyšetřovací 
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komise  

 

1.2.1. První výskyt institutu vyšetřovací komise v evropském prostoru  

 

Syllová uvádí, že poprvé se vyšetřovací výbor nebo komise ve státě s parlamentní 

formou vlády vyskytl v Německu (Sládeček, 2016, s. 354). Jelikož je zkoumaná země, tedy 

Česká republika, parlamentním systémem, poslouží jako referenční hodnota právě 

Německo. Obecně ale platí, že vyšetřovací pravomoc je charakteristická již z povahy věci 

spíše pro prezidentské systémy16. Jedná se o jeden z několika institutů, prostřednictvím 

kterého lze vystupovat vůči výkonné moci, jelikož ta je od legislativy striktně oddělena. 

Parlamentarismus se však nachází v jiné situaci, jelikož disponuje mnoha dalšími nástroji, 

kterými lze na vládu (především při nesouhlasu s její politikou) působit, což ostatně již bylo 

důkladněji rozebráno výše.   

Jelikož německá úprava předcházela té české, je účelné se na ni zaměřit. Německý 

základní zákon pojednává o výše vymezené vyšetřovací pravomoci v čl. 44: „(1) Spolkový 

sněm má právo a na návrh jedné čtvrtiny svých členů povinnost vytvořit vyšetřovací výbor, 

který na veřejném jednání provádí potřebné důkazy. Veřejnost může být vyloučena. (2) Na 

provádění důkazů se přiměřeně vztahují předpisy o trestním řízení. Tajemství listovní, 

poštovní a telekomunikační zůstává nedotčeno. (3) Soudy a správní úřady jsou povinny 

poskytovat právní a úřední pomoc. (4) Závěry vyšetřovacích výborů jsou vyňaty ze 

soudcovské rozvahy. Při hodnocení a posuzování základního skutkového stavu jsou soudy 

svobodné.“ (Ústavy států Evropské Unie, 2004, s. 247) 

Z pozdějšího porovnání bude patrné, že německá ústavní úprava je mnohem obsáhlejší 

                                                           
16 Tuto skutečnost lze ilustrovat na politickém systému Spojených států amerických, ve kterém je vyšetřovací 
autorita Kongresu pevně zakořeněna. V případě dolní komory kongresu, tj. Sněmovny reprezentantů je 
„hlavní“ vyšetřovací komisí the Committee on Oversight and Reform (Committee on Oversight and Reform, 
©2019), zatímco v případě amerického senátu je to The Committee on Homeland Security and Governmental 
Affairs (U.S. Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs, ©2019). Je však třeba 
podotknout že jde o zcela odlišný politický systém, a tak je nutné k vzájemnému srovnávání přistupovat 
obezřetně. 
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než ta česká. Na ústavní úrovni dochází k zakotvení celé řady pravidel, která český 

zákonodárce ponechal právním předpisům nižší právní síly17. Důležité je si povšimnout 

úpravy podmínek ke zřízení vyšetřovacího výboru. Nejedná se pouze o právo, ale při 

dosažení určité hranice hlasů má spolkový Sněm povinnost takový výbor zřídit. Pro jisté 

vytvoření tedy stačí získat podporu jedné čtvrtiny členů Spolkového sněmu. Takové 

ustanovení poskytuje větší záruku ochrany menšiny, jelikož není možné, aby případná 

opoziční iniciativa byla vystavena nebezpečí odmítnutí vládní většinou. Dalším důležitým 

elementem je postupování podle zásad trestního řízení, které vyšetřovacímu výboru 

přisuzuje důležitý kvazisoudní18 charakter. Vysvětlení a určité oddělení této kvazisoudní 

povahy od soudní moci nabízí následující odstavce, které případné posuzování soudu 

nezatěžují závěry vyšetřovacího výboru. Z toho vyplývá, že závěry, které výbor prezentuje, 

slouží především k politickým účelům. Všechny tyto skutečnosti činí z německého 

vyšetřovacího výboru především politický institut. 

 

1.2.2. Vznik v českém prostoru 

 

Dřívější zřízení (ať už se jednalo o Rakousko-Uhersko či o Československou republiku, jíž 

lze po 25. únoru 1948 již charakterizovat jako nedemokratický režim) s orgánem 

srovnatelným s vyšetřovací komisí nepracovala19. 

Zlom nastal až v roce 1989, kdy v důsledku událostí 17. listopadu 1989 a Sametové 

revoluce došlo ke zřízení společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České 

národní rady pro dohled na vyšetření událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze (PSP ČR, 

                                                           
17 Kromě prvního odstavce jsou všechna ustanovení obsažena ve „slabší“ normě. 
18 Takto vymezený kvazisoudní charakter je zjevný především na institutech a úpravě, které jsou vyšetřovací 
komisi vlastní, avšak charakteristické bývají především pro procesní právo. V českém případě se jedná 
například o užití svědků, koncept předvolání či předvedení k výpovědi, přibrání znalců a práci se znaleckými 
posudky, koncept doručování a další. V rámci německé úpravy jsou analogicky využity instituty německého 
práva.  
19 „Z historického hlediska však parlamenty na českém území vyšetřovací komise neznaly, ať již jde o 
zákonodárné sbory v Rakousku (potažmo Rakousko-Uhersku), nebo Národní shromáždění a Senát 
Československé republiky. V době komunistického režimu byl parlament pouze formálním orgánem a 
fungování vyšetřovacích komisí by samozřejmě nemělo valný smysl.“ (Zbíral, 2009, s. 7). 
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©2019). Pozoruhodné je, že nedošlo k využití systémového řešení. Nejednalo se tedy o 

vyšetřovací komisi v pravém slova smyslu, ale o standardní parlamentní komisi, která měla 

skrze svou autoritu dohlédnout na řádné vyšetření událostí 17. listopadu. Tato první 

komise, která byla zřízena 29. listopadu 1989 (Zbíral, 2009, s. 8). V obecnosti lze komisi 

charakterizovat jako „provizorium“, které se neobešlo bez problémů20. Nutno však zmínit 

fakt, že komise si svých limitů byla vědoma a upozornila na ně ve své závěrečné zprávě. V té 

také navrhla novému, z voleb vzešlému Federálnímu shromáždění, ustavení nového 

institutu stejného typu, který by danou problematiku zevrubněji došetřil. (PSP ČR, ©2019)  

Následující Federální shromáždění v září 1990 zřídilo novou společnou komisi, které 

zároveň zadalo zpracovat a navrhnout zákon o zřízení institutu parlamentní vyšetřovací 

komise, včetně stanovení jejích pravomocí a kompetence jako „vyšetřovacího orgánu pro 

mimořádné případy“21. Přesně do této chvíle je tedy možné datovat počátky úsilí o 

institucionalizaci vyšetřovací komise. Z kontextu událostí vyplývá jako důvod takového 

kroku ne příliš pozitivní zkušenost první komise, která pracovala improvizovaným 

způsobem, bez obecné úpravy či tolik potřebné autority institutu22. Napříště mělo dojít 

pevnému zakotvení jak dotyčného institutu, tak způsobu jeho práce. V důsledku toho byl 

jednací řád Federálního shromáždění od 30. října 1990 doplněn o úpravu vyšetřovací 

komise. Účelem nově vymezené komise bylo objasnění „závažných skutečností veřejného 

zájmu“. Dále došlo na úpravu předvolání a výslechu svědků a znalců před komisí, na něž se 

mělo „přiměřeně uplatnit ustanovení trestního řádu“23. V tomto bodě lze sledovat 

podobnost s německou úpravou24. Rozdíl naopak tkví v neveřejném přístupu k vyšetřovací 

komisi a povinnosti mlčenlivosti jejích členů25. 

Úprava vyšetřovací komise se v identickém znění objevila i v jednacím řádu 

                                                           
20 Tři členové byli při následném šetření odhaleni jako tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti. Další 
problematický prvek představovala absence zástupců Občanského fóra a opomenutí konzultace složení 
komise se zástupci studentů (PSP ČR, ©2019). 
21 Dostupné v Usnesení federálního shromáždění č. 34 z 20. září 1990 (PSP ČR, ©2019).  
22 Komise samozřejmě disponovala autoritou jakožto orgán FS, avšak samotný institut, ale také způsob práce, 
diverzita jeho členů či obstrukce ze strany vyšetřovaných její práci velice komplikovaly. 
23 Například dokazování výpověďmi svědků a znalců (§ 2 odst. 11), důvody přibrání znalce (§ 105 TŘ), vady 
posudku (§ 109 TŘ), povinnost svědčit (§ 97 TŘ) etc. (Beck-online, ©2019). 
24 Konkrétně s čl. 44 odst. 2 německého základního zákona (Ústavy států Evropské unie, 2004, s. 247). 
25 „§ 94a: Vyšetřovací komise (1) Předsednictvo Federálního shromáždění nebo sněmovny mohou zřizovat 
pro objasnění závažných skutečností veřejného zájmu, které patří do působnosti Federálního shromáždění, 
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následujícího Federálního shromáždění26. Tento postup stabilizoval vyšetřovací komisi jako 

institut a není tedy překvapením, že jako taková přešla i do právního řádu samostatné 

České republiky. Díky tomu, že se komise již v předchozích letech využívala, vykrystalizoval 

pro ni okruh působnosti a důvod existence. Proto s ní od té doby je možné nakládat jako 

s plnohodnotným politickým nástrojem. 

 

1.2.3. Zakotvení v českém právním řádu 

 

Jednoduchým nahlédnutím do Ústavy České republiky lze dojít k závěru, že vyšetřovací 

komise je součástí českého právního řádu. Základní úprava je obsažena v čl. 30 Ústavy, 

který stanoví: „(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit 

vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců. 

(2) Řízení před komisí upraví zákon.“ (Ústava ČR, 2015, s. 6) Důležitější ovšem je zmapovat 

proces, kterým byl institut přenesen z federálního právního řádu na ústavní úroveň nového 

státu. Dříve již bylo ukázáno, že základní krok–tedy zakotvení v právním řádu– byl učiněn 

již před vznikem samostatné České republiky.  Na to odkazuje Jan Filip, který vymezuje úsilí 

o novou ústavu jako vyústění událostí let 1989 až 1992. Z toho důvodu by dle jeho názoru 

bylo krátkozraké posuzovat novou ústavu pouze optikou vládní komise pro přípravu Ústavy 

ČR a komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR, přičemž obě započaly svou práci 

až v roce 199227. Autor zdůrazňuje práci komise expertů, kteří měli připravit novou ústavu 

České a Slovenské Federativní republiky. Vznik této nejstarší komise se datuje již do září 

1990, přičemž druhé čtení federální ústavy bylo dle harmonogramu práce komise 

                                                           

vyšetřovací komisi. (2) Vyšetřovací komise může vyslýchat svědky․ O povinnosti svědčit, o předvolání 
a předvedení, zákazu výslechu, právu odepřít výpověď a o nároku na svědečné platí přiměřeně 
ustanovení trestního řádu. (3) Vyšetřovací komise může k objasnění skutečností důležitých pro její činnost 
přibrat znalce. Na přibrání znalce a na jeho povinnosti platí přiměřeně ustanovení trestního řádu. (4) Jednání 
vyšetřovací komise mohou být přítomni pouze její členové, pokud vyšetřovací komise nerozhodne jinak. (5) 
Členové vyšetřovací komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při 
výkonu své funkce. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce. (6) Vyšetřovací komise předkládá svá 
zjištění s příslušným návrhem k projednání tomu orgánu, který ji zřídil. Předsednictvo Federálního 
shromáždění nebo sněmovny zaujímají ke zjištěním a návrhu vyšetřovací komise stanovisko usnesením.“. 
(Beck-online, ©2019) 
26 V tomto případě pod § 91 JŘ FS (Zákony pro lidi, ©2010-2019).  
27 Vláda jmenovala svou komisi 10. července 1992, ČNR podle Filipa v „téže době“. (Filip, 2002, s. 295) 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
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stanoveno na listopad 1991 (PSP ČR, ©2019). Jan Filip považuje materiály zpracované 

komisí za naprosto určující především proto, že následně vzniknuvší vládní komise pro 

vytvoření Ústavy České republiky měla výstupy z prvně zmíněné komise k dispozici, což 

značně zjednodušilo a urychlilo její práci. (Filip, 2002, s. 296-299) Tato hypotéza se, 

minimálně v případě vyšetřovací komise, jeví jako správná, což lze posoudit z pracovního 

návrhu Ústavy České a Slovenské Federativní republiky, který tato komise připravila v srpnu 

1991. Jelikož v té době nebylo jasné, k jakému uspořádání bude v budoucnu přistoupeno, 

obsahoval návrh hlavy čtvrté, ve které byla upravena zákonodárná moc, dvě verze, jednu 

variantu s Federální radou, druhou s Poslaneckou sněmovnou a Senátem.  

Společné oběma verzím je vymezení skutečnosti veřejného zájmu jakožto kvalifikační 

podmínky pro zřízení vyšetřovací komise, avšak ta musí spadat do působnosti Federálního 

shromáždění. Tato skutečnost je jedním z důvodů, proč vládní komise dominovala 

v procesu tvorby Ústavy. Další z důvodů nabízí Pavlíček a kol., kteří v souvislosti se vznikem 

vládní komise odkazují na programové prohlášení první vlády České republiky pod vedením 

Václava Klause28 (Pavlíček, 2015, s. 317). Programové prohlášení vlády je dokument, který 

vláda předkládá Poslanecké sněmovně jako soubor priorit a cílů, o jejichž naplnění bude ve 

svém funkčním období usilovat. Tento dokument by měl předmětnou komoru parlamentu 

přesvědčit k vyslovení důvěry. Tak se skutečně 14. července 1992 stalo (PSP ČR, 

Stenoprotokol 2. schůze, ČNR 1992-1992), což lze interpretovat rovněž jako souhlas – v 

tomto případě České národní rady – s programovým prohlášením této vlády. Ač tedy Česká 

národní rada vytvořila svou vlastní komisi, stala se do jisté míry limitovanou činností vládní 

komise, což dokazuje i skutečnost, že dočasná komise ČNR byla zřízena později (Suchánek 

a Jirásková, 2009, s. 14), než komise vládní. 

Z činnosti vládní komise pro přípravu Ústavy České republiky není většina materiálů 

zachována. Zachoval se však například dokument návrhu ústavy se změnami z Legislativní 

rady vlády, který je datován do 31. října 1992. Z toho je patrné, že vládní komise již v té 

                                                           
28 Inkriminovaná pasáž stanoví, že: „Vláda má mandát k tomu, aby spolu s Českou národní radou položila 
základy České republiky jako svébytného státního celku, schopného samostatné státní existence. Učiní k tomu 
nezbytné kroky jak v oblasti legislativy, tak pokud jde o institucionální zakotvení její existence v sféře státní 
správy, hospodářství, bezpečnosti, i sociálních a kulturních záležitostí; musí též vytvořit pro případ tohoto 
vývoje nezbytné zahraničně politické předpoklady. Jedním ze základních úkolů v tomto směru bude předložit 
České národní radě návrh ústavy České republiky.“ (Vláda ČR, ©2007) 
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době stabilně počítala s vymezením vyšetřovací komise v aktuálním znění. Změnám bylo 

vystaveno především číslování jednotlivých článků, jejichž pořadí v dané době doznalo 

určitých změn.  Ve vládním návrhu Ústavy jsou však již všechny náležitosti v dnešní podobě 

(Syllová a Sylla, 2018, s. 254). Z toho vyplývá, že proces přijímání Ústavy v Poslanecké 

sněmovně na úpravu vyšetřovací komise neměl žádný vliv. 

Závěrečným shrnutím lze uzavřít, že zdroje ústavní úpravy vyšetřovací komise nelze 

hledat pouze v práci vládní komise pro přípravu Ústavy. Je třeba zohlednit rovněž práci 

komise, která vytvořila pracovní návrh ústavy České a Slovenské Federativní republiky, 

jakož i úpravu obou federálních jednacích řádů, které zakotvovaly nový, živelně vzniklý 

institut z důvodu aktuální potřeby.  

 

1.3. Rozbor norem a jejich ustálených právních výkladů, které existenci 

komisí upravují  

 

1.3.1. Ústavní úprava 

 

Čl. 30 Ústavy České republiky v prvním odstavci stanovuje, že: „Pro vyšetření věci 

veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to 

nejméně pětina všech poslanců.“ (Ústava ČR, 2015, s. 6) Vyšetřovací komise je v 

systematice Ústavy jediná explicitně jmenovaná a disponující vlastními ustanoveními, což 

z institutu činí případ sui generis.  

V případě výše zmíněné úpravy je třeba zmínit problematický element, kterým je 

veřejný zájem, resp. otázka, jak ho vymezit. Právní úprava nepodává jasnou definici, což 

může znamenat nutnost soudní interpretace takového termínu. Takové vymezení je však 

nutné následně konkretizovat na případ vyšetřovací komise. Výsledkem je závěr opisem, 

že: „Pokud je vyšetřovací komise zřízena, považuje se věc, kterou má vyšetřit, za veřejný 

zájem.“ (Sládeček, 2016, s. 355) V tomto případě tedy k identifikaci veřejného zájmu stačí, 

aby Poslanecká sněmovna svým usnesením vyšetřovací komisi zřídila. Podmínkou pro 
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existenci vyšetřovací komise je splnění minimální hranice pětiny poslanců, kteří navrhnou, 

aby byla zřízena. Díky poměrně nízké hranici se jedná o dostupnou možnost29. Pro vznik 

vyšetřovací komise však nepostačuje pouhý návrh. Takové stádium jejího zřizování však 

není předmětem ústavní úpravy.  

 

1.3.2. Úprava Jednacího řádu PS 

 

Čl. 30 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že: „Řízení před komisí upraví zákon.“ 

(Ústava ČR, 2015, s. 6) Tím je zákon č. 90/1995 Sb. o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny.  

V obecném smyslu upravuje činnost a zřízení komisí Poslanecké sněmovny § 47 JŘ PS. 

Právní úprava stanoví pouze možnost zřízení takového orgánu, čímž zákon nechává uvážení 

na Sněmovně, která individuálně posoudí nutnost a účelnost takového kroku. Okruh osob, 

které mohou být členy komise je stanoven široce, kromě poslanců to mohou být také „další 

osoby“. Zužující pravidlo však platí pro předsedu komise, u kterého se vždy vyžaduje 

poslanecký mandát. Zároveň platí inkompatibilita mezi postem člena kabinetu a člena 

sněmovní komise. Na základě § 47 odst. 2 JŘ PS, který stanoví, že: „Pro činnost a jednání 

komisí se užije přiměřeně ustanovení o činnosti a jednání výborů.“, lze vztáhnout princip 

ochrany menšiny i na komise PS. Alternativní zdůvodnění může představovat požadavek na 

řádný výkon funkce, což je argument spíše technického typu. Pokud by post člena komise 

zastávala osoba, která má na starosti rovněž ministerskou agendu, jednalo by se o kumulaci 

funkcí, kterou však v tomto případě zákon nepřipouští.  

Vyšetřovací komise jako taková disponuje speciální úpravou především v § 48 JŘ30. 

Kromě opisu vymezení, které je obsažené již v příslušeném článku Ústavy, je v daném 

paragrafu uvedeno zpřísňující ustanovení, které nutnost poslaneckého mandátu rozšiřuje 

na všechny členy komise. Zmíněný §48 dále stanoví, že vyšetřovací komise vzniká 

                                                           
29 Například vůči hranici pro vyslovení důvěry vládě či přijetí zákona. 
30 Pouze náhrady nákladů stojí mimo a pojednává o nich až následující paragraf. 
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usnesením Sněmovny. V tomto případě se jedná o usnesení Sněmovny31, které je upravené 

v čl. 39 odst. 2 Ústavy, podle kterého je k přijetí daného usnesení nutný „souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných poslanců“. (Ústava ČR, 2015, s. 7) Zřízení vyšetřovací 

komise je tedy determinováno především účastí poslanců na hlasování, přičemž platí, že 

potřebné kvorum tvoří minimálně jedna třetina přítomných zákonodárců. Dále je 

stanoveno, že: „k objasnění důležitých skutečností může vyšetřovací komise opatřovat 

potřebné podklady, vyžadovat nezbytná vysvětlení a vyslýchat svědky a podle povahy 

přibrat znalce a tlumočníka.“ (Beck-online, ©2019)  

Klíčovým ustanovením § 48 je pravidlo veřejnosti jednání vyšetřovací komise. Takové 

vymezení je významnou změnou oproti zavedené tradici, jelikož již od prvního zakotvení 

institutu v jednacím řádu Federálního shromáždění bylo jeho jednání stanoveno jako 

neveřejné. Tato úprava se však části politického spektra jevila jako nevyhovující, zvláště 

poslancům tehdejší opozice. Proto v roce 2004 navrhl poslanec ODS Martin Říman novelu 

Jednacího řádu Poslanecké sněmovny (PSP ČR, ©2019). Důvodová zpráva k tomuto návrhu 

kritizovala režim příliš velkého utajení, který dle navrhovatelů bránil transparentní činnosti 

komise. Autoři dále argumentovali úpravou „vyspělých demokracií“, které mají ve svých 

úpravách zakotvené veřejné jednání. Návrh však upravoval i modalitu přistoupení 

k neveřejnému jednání, a to v případě projednávání informací kvalifikujících se jako státní 

tajemství. (PSP ČR, ©2019) I přes odmítavý postoj vlády byl návrh schválen jakožto zákon 

č. 167/2005 Sb., s účinností od dubna 200532, čímž byl jednací řád v dané věci 

novelizován33. 

Posledním z významných pravidel, jež je obsaženo v daném paragrafu, je možnost 

oznámení skutečnosti, která by nasvědčovala spáchání trestného činu orgánům činným 

v trestním řízení.34 Důležité je zdůraznit, že se jedná pouze o možnost, ne o povinnost. Zde 

se nejlépe projevuje kvazisoudní charakter institutu vyšetřovací komise jako takového. Ač 

je totiž vyšetřovací komise vybavena prostředky k zjišťování a objasňování předmětu své 

                                                           
31 Dle § 48 odst. 2 zákona o JŘ PS: „Usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, obsahuje přesné 
určení věci, která má být vyšetřena, a lhůtu, ve které vyšetřovací komise předloží svá zjištění s návrhem 
Sněmovně.“ (Beck-online, ©2019) 
32 Jedná se o důležitý moment, jelikož apriorním prohlášením jednání vyšetřovací komise za veřejné se 
výrazně mění dynamika a způsob informování veřejnosti v dané věci. 
33 Pro hlasovala většina 109 poslanců, proti 23, především členů ČSSD. (PSP ČR, ©2005)  
34 § 48 odst. 9 JŘ PS. (Beck-online, ©2019)  
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činnosti, nemůže ze své autority ukládat sankce. Pokud by tedy komise oznámila orgánu 

činném v trestním řízení své podezření, nebyl by další vývoj v dané věci zatížen závěry, ke 

kterým komise dospěla.  

Členové vyšetřovací komise jsou voleni Poslaneckou sněmovnou. Neexistuje ovšem 

úprava, která by stanovovala počet členů nebo způsob jejího obsazení, což danou záležitost 

nechává na uvážení a zvyklostech Poslanecké sněmovny. Tím je ponechán volný prostor 

pro hledání politického konsenzu v této oblasti. Obsazení a počet členů komise, stejně tak 

jako post jejího předsedy se tak stává výsostně politickou záležitostí, což bude patrné 

z kapitol analytické části věnující se zřízení a obsazení komise. Přitom však jde o důležitý 

faktor, který může značně ovlivnit směřování a funkci tohoto institutu35. V zásadě se nabízí 

dva základní postupy, jakými je možné mandáty vyšetřovací komise mezi sněmovní strany 

rozdělit. Buď může být každá strana zastoupena paritně nebo poměrně dle velikosti svého 

poslaneckého klubu. K tomu Zbíral dodává: „Paritní rozdělení mandátů po dvou členech 

komise za každý poslanecký klub se od roku 1999 stalo zvyklostí a bylo akceptováno všemi 

stranami bez ohledu na to, jak se měnil počet poslanců v klubech a počet stran v opozici a 

koalici.“ (Zbíral, 2009, s. 13-14) 

 

1.3.3. Úprava v Jednacím řádu vyšetřovací komise  

 

V jednacím řádu vyšetřovací komise je obsažena nejrozsáhlejší úprava daného institutu, 

kterou český právní řád disponuje. Pro zachování účelnosti kapitoly budou vybrána pouze 

nejrelevantnější ustanovení. Takový přístup je zvolen především z důvodu zaměření práce, 

jejímž cílem není podrobné zmapování norem upravující vyšetřovací komise, ale jejich 

zasazení do českého parlamentního systému.  

Obecná ustanovení nejprve upravují funkcionáře komise a jejich úkoly. Komise „se 

skládá z předsedy, místopředsedy, ověřovatelů a z dalších členů.“ (Beck-online, ©2019) 

Mimo ně je funkcionářem komise tajemník, který však není členem komise jako takové. 

                                                           
35 Zde se jedná především o vztah mezi „malými“ a „velkými“ stranami a jejich zastoupením. V případě 
paritního zastoupení poslaneckých klubů v komisi významně narůstá „síla hlasu“ menších stran, čím zároveň 
stoupá i možnost jejich zástupců ovlivnit směřování a výsledky komise. 
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Ustavení a případné odvolání tajemníka je v kompetenci předsedy komise, avšak až po 

poradě s vedoucím Kanceláře PS. Předsedovi komise je svěřena především reprezentační a 

organizační funkce, jelikož má na starosti svolávání, vedení a ukončování schůzí, stejně jako 

vystupování komise navenek, tj. i před Poslaneckou sněmovnou. K zastoupení předsedy 

komise ve výše vymezených úkolech slouží místopředseda komise. Tajemník působí 

především organizačním a administrativním způsobem.  

Osoby, které mohou před komisí vypovídat, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

svědci a znalci. Svědci již ze své povahy vypovídají o skutečnostech, jichž byli účastni. Aby 

bylo dosaženo vyšetření skutečnosti, k niž byla komise zřízena, platí povinnost dostavit se 

ke komisi a svědčit. Svědek, který se na předvolání bez omluvy neodstaví, může být 

předveden policejním orgánem. V určitých případech má svědek právo výpověď odepřít 

(Beck-online, ©2019). Druhou dříve zmíněnou kategorií osob vypovídajících před 

vyšetřovací komisí jsou znalci, kteří, jakožto odborníci, umožnují komisi porozumění 

specializovaným záležitostem. V této souvislosti jednací řád explicitně zmiňuje výslech 

svědka, znalce nebo jiných osob. 

Završením činnosti je zpravidla konečný výstup vyšetřovací komise a jeho prezentace 

Poslanecké sněmovně. Tuto činnost provádí předseda komise, jehož úkolem je mimo jiné 

vystupovat jejím jménem. Žádná norma nestanoví formální požadavky na tento výstup, 

avšak v praxi se ustálilo užití tzv. závěrečné zprávy36. Z důvodu, že ani jednací řád 

vyšetřovací komise, tedy nejpodrobnější právní úprava institutu, nestanoví nároky na její 

výstup, lze tak určit pouze empirickým zkoumáním jednotlivých závěrečných zpráv. 

Závěrečná zpráva zpravidla obsahuje informace o práci vyšetřovací komise37, popis a vývoj 

předmětné kauzy a závěry, ke kterým komise svou prací dospěla. Mimo to byla ustálena 

praxe38, že součástí závěrečné zprávy je rovněž návrh usnesení, kterým komise doporučuje 

Poslanecké sněmovně konání takových kroků a uložení takových opatření, které by 

nastalou situaci řešily či jí do budoucna předcházely. Po přednesení závěrečné zprávy a 

                                                           
36 Za dobu užívání institutu vyšetřovací komise se však objevily i jiné formulace názvu takového dokumentu. 
Příkladem může být „zpráva o zjištění vyšetřovací komise“ nebo „zpráva o výsledcích šetření“. Postupem času 
se však ustálil termín „závěrečná zpráva“.  
37 Například počet jejích zasedání, počet vyslechnutých svědků, délku svého mandátu a další skutečnosti.  
38 Opět lze v případě některých vyšetřovacích komisí dřívějšího data nalézt „doporučení“ místo „návrhu 
usnesení“.  
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následné sněmovní rozpravě k tomuto bodu, zaujímá dolní komora k závěrům vyšetřovací 

komise stanovisko, a to formou usnesení. Jedná se však o již popsané usnesení dle čl. 39 

odst. 2 Ústavy, pro jehož přijetí je nutná pouze nadpoloviční většina přítomných poslanců 

s dodržením pravidel minimálního kvora usnášeníschopnosti. Zbíral k tomuto uvádí, že: 

„Obsah závěrečného usnesení je do značné míry symbolický, ani s podporou Sněmovny 

totiž není pro ostatní subjekty (vláda, orgány veřejné správy) závazné.“ (Zbíral, 2009, s. 11). 

Důsledkem je, že takové usnesení prakticky nemá žádnou formální sílu, a tak záleží pouze 

na přesvědčivosti závěrů komise a neformálním tlaku Poslanecké sněmovny, jestli tato 

opatření budou prosazena.  

 

2. Praktická část 

 

Ambicí této části je zmapovat fungování vyšetřovacích komisí ve třech základních fázích, 

tedy zřízení, fungování, výstupy a důsledky. To bude provedeno pomocí kvalitativní analýzy 

tří vyšetřovacích komisí.  Pro každou z těchto fází byla stanovena jedna hypotéza, která sice 

vyplývá z teoretické části této práce, avšak buď se nejedná o normativně upravené pravidlo 

nebo jde o problematiku, jejíž úprava se v průběhu času měnila. Předmětem těchto 

hypotéz jsou oblasti poskytující politickým aktérům manévrovací prostor k ovlivnění 

funkce, směřování či důsledků komise. Ověřováním jednotlivých hypotéz tak je možné 

přinést závěry o stabilitě a síle institutu vyšetřovací komise a zároveň díky kvalitativnímu 

charakteru výzkumu neopomenout podstatné detaily jednotlivých případů, což by 

v případě zvolení kvantitativního přístupu mohlo znamenat nesprávnou interpretaci 

zjištěných výsledků39.  

Jednotlivé komise jsou vybrány tak, aby byly vzájemně co nejodlišnější. Tato skutečnost 

                                                           
39 Potenciál pro nepřesné až zavádějící informace kvantitativní analýzy je možné vysledovat například u M. 

Alvareze a kolektivu v práci Classifying Political Regimes. Minimalistický záběr Alvareze se snaží analyzovat 

141 zemí mezi lety 1950 až 1990, a následně si klade za cíl dle kritéria soutěživosti vymezit, zda se jedná o 

demokratické režimy či o reziduální kategorii, která dané kritérium nesplňuje, tedy o „autoritářství“ (Alvarez 

et. al., 1996, s. 3-6). Skupinu autoritářských režimů následně dělí na „byrokracie“, tedy režimy s jistou formou 
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je splněna jednak z časového hlediska, jelikož každá z komisí byla zřízena v jiném roce a 

v jiném volebním období40. Rozdílné je i zaměření kauzy, dle kterého byly vybrány: 

vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB, vyšetřovací komise k vyšetření 

okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní 

vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a formou KAPSH a vyšetřovací komise 

k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního 

zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky 

k 1. srpnu 2016. První z komisí prověřovala postup vlády při řešení krize významné banky, 

druhá komise byla zaměřena na veřejnou zakázku k dodávce a provozování mýtného 

systému a třetí z vybraných byla vyvolána provedenou organizační změnou v elitních 

policejních útvarech. Dalším kritériem pak byla rozdílná politická situace, přičemž první 

z komisí byla ustavena v době menšinové jednobarevné vlády, druhá za vlády středo-

pravicové koalice a poslední za středo-levicové vlády v době koaliční krize.  

Samým začátkem úsilí o vznik vyšetřovací komise je návrh na její zřízení. Většina autorů 

přitom tento institut chápe jako prostředek, kterým Parlament (v tomto případě 

Poslanecká sněmovna) vykonává svou kontrolní funkci, o čemž bylo pojednáno v teoretické 

části této práce. Tento prostředek je dále pojímán jako nástroj, jimž se Poslanecká 

sněmovna může proti exekutivě domoci vyšetření a objasnění konkrétní kauzy. Jak již bylo 

stanoveno výše, Ústava ani Jednací řád Poslanecké sněmovny nepojednává o počtu členů 

vyšetřovací komise či jejich rozdělení mezi sněmovní strany. V návaznosti na teoretickou 

část této práce, která uvádí závěr Roberta Zbírala o zformování zvyklosti v této věci, bude 

                                                           

vnitřních norem, které kontrolují vládu a určitým způsobem ji limitují, a na „autokracii“ (Alvarez et. al., 1996, 

s. 16-17). Druhý jmenovaný režim by bylo možné jazykem Juana Linze popsat jako sultanismus (Linz a Stepan, 

1996, s. 52-53). Alvarezovo kritérium pro existenci vnitřních norem je následně pouhá existence institucí, 

které formálně mají fungovat jako regulátor moci vládce. Tím však dochází ke vzniku značně zavádějících 

závěrů, mezi které kupříkladu patří klasifikace Haitského režimu v období vlády Papa Doca, tedy 1957-1971 

(Ferguson, 1987, s. 41), jako byrokracie (Alvarez et. al., 1996, s. 26). Zmíněný režim však lze stěží označit jako 

jakkoliv regulovaný, neboť politika Papa Doca nepodléhala jakýmkoliv kontrolám a s parlamentem prezident 

nakládal pouze jako s nástrojem pro povrchovou legitimizaci svých činů (Ferguson, 1987 s. 48-49).  

40 Konkrétně v letech 1999, 2007 a 2016. 
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testovaná hypotéza, že vyšetřovací komise byla obsazena paritně, přičemž každý 

poslanecký klub byl zastoupen dvěma členy. Cílem testování této hypotézy je ověřit, zda 

byl způsob obsazení komise skutečně takto ustálen. To by zvyšovalo stabilitu a 

předvídatelnost institutu v rámci českého parlamentarismu. Způsob a poměr obsazení 

komise tak sice není stanoven normativně, avšak ustálením by bylo možné potvrdit 

existenci zvyklosti.  

Druhá část bude pojednávat o práci komise, přičemž určujícím kritériem bude veřejnost 

jednání. Hypotéza této části tedy zní že jednání vyšetřovací komise bylo veřejné. V případě, 

že bylo jednání komise (ať už ze zákona nebo pozdějším rozhodnutím členů) neveřejné, lze 

se po dobu fungování orgánu odvolávat pouze na subjektivní názory jeho členů. Rozhodující 

bude především porovnání vyšetřovací komise k IPB a zbylých dvou vybraných. První 

jmenovaná vznikla ještě před zavedením veřejného jednání komise, zatímco na zbylé 

případy se již uplatnilo novelizované znění. Cílem testování této hypotézy je prověřit, zda 

se praxe vyšetřovacích komisí v tomto ohledu změnila a ustanovení, které bylo změněno, 

bylo prakticky dodržováno.  

Hlavním cílem vyšetřovací komise je důkladně prošetřit určitou kauzu veřejného zájmu 

a informovat o svých závěrech. Poslanecká sněmovna pak tento institut využívá především 

ke shromáždění relevantních a pravdivých informací, na jejímž základě může informovaně 

konat. Je však možné argumentovat, že vliv a důsledky vyšetřovací komise nekončí pouze 

okamžikem přednesení její závěrečné zprávy Poslanecké sněmovně. Následné jednání dolní 

komory, včetně postoje, který k závěrečné zprávě zaujme formou usnesení, je také 

důsledkem existence a práce komise. Zásadní otázkou v tomto ohledu je, zda se Poslanecká 

sněmovna ztotožní se závěry, které jí byly komisí předneseny, především potom ve formě 

návrhu jejího usnesení. K úspěšnosti vyšetřovací komise je třeba, aby byly změny a 

opatření, jež navrhla, skutečně prosazeny. Z toho důvodu hypotéza třetí vývojové části 

komise zní, že bylo naplněno to, co Poslanecká sněmovna svým usnesením na návrh 

vyšetřovací komise uložila jednotlivým subjektům. V návaznost na teoretickou část, která 

vyšetřovací komisi vymezuje jako orgán nejsilnější složky státní moci, je presumována 

minimálně taková neformální autorita, která splnění opatření navrhovaných komisí a 
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schválených Poslaneckou sněmovnou zajistí.  

 

2.1. Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB 

 

Případ Investiční a poštovní banky byl co do rozsahu ojedinělý. IPB byla v devadesátých 

letech jednou z největších bank České republiky, která se však vinou nezodpovědného 

vedení a neprůhledné vlastnické struktury dostala v roce 1999 do špatného finančního 

stavu41. Ten začala nejprve reflektovat Česká národní banka, jež se na IPB jala vykonat 

bankovní dohled, kterým byl zjištěn neuspokojivý stav banky. Jelikož bylo navržené řešení 

tohoto stavu zablokováno žalobou minoritního akcionáře42, hrozilo, že bude ČNB ze zákona 

nucena odebrat IPB bankovní licenci. Konec banky by však měl velice nepříznivé důsledky 

na ekonomiku celého státu43. Z toho důvodu měla Česká republika zájem na vyřešení celé 

situace co nejrychlejším způsobem a s co nejnižšími ztrátami. Řešením nastalé situace se 

zabývala tehdejší vláda Miloše Zemana, především potom ministr financí Pavel Mertlík.  

Po zjištění skutečnosti, že vedení banky na základě vytyčených podmínek nehodlá 

spolupracovat s vládou, byla zvolena nekooperativní varianta řešení. Ta spočívala 

v zavedení nucené správy a následného prodeje podniku bance ČSOB jakožto 

strategickému investorovi. Kritici prodeje zpochybňovali především podmínky, za kterých 

byl prodej vyjednán, jelikož měl za ztráty IPB dále ručit stát, který měl rovněž hradit veškeré 

náklady na restrukturalizaci banky. Důsledkem toho získala ČSOB rozsáhlou celostátní síť 

                                                           
41 Ministr financí Mertlík ve své zprávě o postupu vlády v IPB popsal nejprve vzestup banky, které se od roku 
1997 do počátku roku 1999 podařilo navýšit bilanční sumu o 51 mld. Bylo tomu tak především díky 
rozsáhlému zisku nových klientů (PSP ČR, Stenoprotokol 26. schůze, 13:10, volební období 1998-2002). Avšak 
již při kontrole ČNB, která se konala od 30. srpna do 5. listopadu 1999 bylo zjištěno mnoho nedostatků, které 
spočívaly zejména ve skutečnosti, že banka nesprávně nebo dokonce klamavě vykazovala některé úvěry nebo 
pohledávky a reálně se tak banka nacházela v mnohem horším finančním stavu, než vykazovaly její audity. 
Závěrem k této hodnotící části ministr uvedl, že: „Komplexní kontrola IPB provedená Českou národní bankou 
a z ní vyplývající závažná zjištění vedla k jednoznačnému závěru, že finanční síla banky, její stabilita a zájmy 
vkladatelů jsou významně ohroženy.“ (PSP ČR, Stenoprotokol 26. schůze, 13:30, volební období 1998-2002). 
42 Tomu se podařilo akcionářskou žalobou zablokovat nařízené navýšení základního kapitálu, které mělo 
zlepšit finanční stav banky (Kudrna, 2002, s. 53). 
43 Mimo tzv. „malých klientů“, tedy jednotlivců, měly u banky účty také obce, školy atd., na což upozorňoval 
například tehdejší ministr financí Pavel Mertlík, když obhajoval postup vlády při řešení krizové situace IPB 
(PSP ČR, Stenoprotokol 26. schůze, 13:30, volební období 1998-2002). 
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poboček a klientů44 za velice lukrativních podmínek.  

 

2.1.1. Politické okolnosti vzniku komise a její obsazení 

 

V době kauzy IPB byl premiérem Miloš Zeman, kterému se díky tzv. opoziční smlouvě45 

podařilo jako prvnímu a jedinému premiérovi České republiky sestavit tzv. jednobarevnou 

menšinovou vládu, které Poslanecké sněmovna vyjádřila důvěru. Opoziční smlouva sice 

vládě ČSSD zajišťovala relativní možnost vládnout, avšak nelze ji vykládat jako záruku 

kooperace při prosazování jednotlivých politik, spolupráci a přibližování se v ideových 

východiscích či „štít“ proti opoziční kritice. 

V případě vyšetřovací komise k IPB byl každý poslanecký klub zastoupen dvěma 

poslanci, bez ohledu na jeho velikost. Šlo o návrh poslance ODS Vlastimila Tlustého, který 

rovněž vystupoval jako zástupce navrhovatelů na zřízení komise (PSP ČR, Stenoprotokol 26. 

schůze, 18:00, PČR, PS 1998-2002). Pro opozici bylo takové rozložení sil velice výhodné, 

zejména s ohledem na menšinový charakter vlády ČSSD, která neměla žádného oficiálního 

koaličního partnera46. Vládní ČSSD si této skutečnosti byla vědoma, a tak byl učiněn pokus 

o změnu rozložení sil v komisi47, který však byl následně vzat zpět. ČSSD ústy svého 

předsedy vyslovila vyšetřovací komisi podporu48, z čehož byla zřetelná snaha o 

konstruktivní vystupování, jež mělo podpořit tvrzení, že vláda při řešení krize kolem IPB 

                                                           
44 Některé zdroje uvádějí, že IPB vedla více než tři miliony bankovních účtů, na kterých disponovala kapitálem 
3 miliardy korun ve vkladech (Kudrna, 2002, s. 7). 
45 Oficiálním názvem Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice, uzavřená mezi 
Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou, byla zásadním dokumentem 
konce devadesátých let. Strany se v ní mimo jiné dohodly na snížení kvora pro vyslovení důvěry vládě strany, 
jež ve volbách zvítězila (v tomto případě ČSSD). Z toho důvodu byl možný vznik tzv. menšinové vlády, složené 
pouze ze zástupců ČSSD. Mimo to se strany zavázaly, že ani jedna z nich v daném volebním období nevyvolá 
hlasování o nedůvěře vládě a nevstoupí do koalice s jinou stranou. Oficiálním důvodem pro vznik této smlouvy 
bylo vytvoření „stabilního prostředí“, které by umožnilo vznik a efektivní fungování vlády (Vláda ČR, ©2009-
2019). 
46 Což přímo vylučovala uzavřená opoziční smlouva. 
47 Bohuslav Sobotka zprvu navrhoval alternativní způsob obsazení komise. Ta měla mít 13 členů, nichž pět by 
byli zástupci ČSSD, čtyři ODS, dva KSČM a po jednom zástupci z KDU-ČSL a US-DEU (PSP ČR, Stenoprotokol 26. 
schůze, 18:10, volební období 1998-2002). 
48 Předseda vlády Zeman prohlásil, že vznik vyšetřovací komise „plně podporuje“ (PSP ČR, Stenoprotokol 26. 
schůze, 15:40, volební období 1998-2002). 
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nepochybila a vyšetřovací komise to měla potvrdit.  

Z výše uvedených důvodů je stanovená hypotéza potvrzena, avšak je nutné vzít v úvahu 

snahu vládní ČSSD zvrátit navržené paritní obsazení. Z již výše zmíněné absence 

standardního koaličního partnera totiž musela vláda hledat podporu svých kroků teprve ex 

post49, což oslabovalo její pozici.  

 

2.1.2. Práce a výstupy komise 

 

Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB byla zřízena ještě před 

novelou Jednacího řádu PS z roku 2005, která zavádí její jednání jako zpravidla veřejné, 

tudíž nelze veřejnost a priori předpokládat. Již v usnesení Poslanecké sněmovny zřizující 

vyšetřovací komisi k IPB50, byla stanovena povinnost předmětného orgánu poskytovat dolní 

komoře informace o průběhu své činnosti. Tímto způsobem by se o činnosti komise mohla 

informovat i veřejnost za předpokladu, že by jednání Poslanecké sněmovny v této věci bylo 

veřejné. Tato otázka se stala v Poslanecké sněmovně předmětem politického sporu. Vládní 

ČSSD ve své argumentaci pro neveřejné jednání sněmovny akcentovala především 

nebezpečí vyzrazení utajovaných skutečností51 a systematický výklad zákona o Jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny52. Opoziční ODS zdůrazňovala obecnou povinnost každého 

                                                           
49 Vláda tak v komisi disponovala pouze dvěma hlasy, naproti tomu zástupci opozice, kteří ve sněmovní 
rozpravě k danému bodu vystupovali jak kriticky (např. Václav Klaus za ODS (PSP ČR, Stenoprotokol 26. 
schůze, 15:00, volební období 1998-2002) a za KDU-ČSL Jan Kasal (PSP ČR, Stenoprotokol 26. schůze, 15:10, 
volební období 1998-2002)), tak vyjádřením podpory krokům vlády (poslanci Unie svobody prostřednictvím 
Jana Kasala (PSP ČR, Stenoprotokol 26. schůze, 16:10, volební období 1998-2002), nebo KSČM 
prostřednictvím Svatomíra Recmana (PSP ČR, Stenoprotokol 26. schůze, 16:30, volební období 1998-2002)). 
50 Konkrétně v bodě III. (Ibid.)  
51 Tehdejší předseda vlády Miloš Zeman upozorňoval především na nebezpečí plynoucí ze sněmovní rozpravy 
nad takovou zprávou. V tom případě by nebezpečí hrozilo nejen při vystoupení členů komise, ale taky 
„řadových poslanců“ (PSP ČR, Stenoprotokol 27. schůze, 15:10&15:20, volební období 1998-2002) 
52 Poslanec ČSSD Zděnek Škromach vyvozoval ze zákona oprávněnost projednávání průběžné zprávy 
vyšetřovací komise k IPB v neveřejném režimu. Vedl ho k tomu čl. 7 jednacího řádu vyšetřovací komise ve 
znění: „Členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní nebo jsou přítomny jednání vyšetřovací 
komise, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dozvědí. Zbaveni této 
povinnosti mohou být jen usnesením sněmovny.“ (Beck-online, ©2019). Z toho systematicky vyvodil, že 
pokud by byly informace komise, která ještě neskončila svou práci, projednávány PS ve veřejném jednání, 
bylo by rovněž nutné přijetí sněmovního usnesení, které by členy komise zbavovalo mlčenlivosti (PSP ČR, 
Stenoprotokol 27. schůze, 15:10, volební období 1998-2002). 
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poslance řídit se při každodenním výkonu funkce „zákonem na ochranu utajovaných 

skutečností“53. Jelikož návrh na neveřejnost jednání ve sněmovně získal většinu hlasů a byl 

přijat (PSP ČR, Stenoprotokol 27. schůze, 15:30, PČR, PS 1998-2002), může o činnosti a 

výstupech komise pojednat pouze její závěrečná zpráva. Z členů komise, kterých bylo 10, 

hlasovalo osm poslanců pro návrh a dva se zdrželi hlasování (PSP ČR, Stenoprotokol 37. 

schůze, 9:50, PČR, PS 1998-2002).  

V rozpravě k závěrečné zprávě komise na plénu Poslanecké sněmovny však již převládly 

stranické zájmy členů komise, což ilustruje nezanedbatelné množství pozměňovacích 

návrhů k návrhu usnesení54, které byly často předkládány samotnými členy komise. 

Konečné hlasování bylo poznamenáno především neochotou ČSSD hlasovat pro 

závěrečnou zprávu, jelikož nebyly přijaty pozměňovací návrhy jejích poslanců. Závěrečná 

zpráva tak byla přijata většinou 106 hlasů, přičemž proti usnesení v konečném55 znění 

hlasovali především56 poslanci vládní ČSSD (PSP ČR, ©2019).  

V tomto případě je tedy nutné považovat hypotézu za vyvrácenou, jelikož jednání 

vyšetřovací komise nebylo veřejné, stejně jako poskytování informací Poslanecké 

sněmovně ze strany komise. Závěr vyplývající z neveřejného jednání je však spíše 

nastavenou referenční hodnotou než neočekávaným zjištěním. V tomto ohledu je mnohem 

důležitější podotázka veřejnosti informování Poslanecké sněmovny o činnosti komise, která 

prakticky plnila stejnou funkci jako schválení neveřejného jednání v případech, které se již 

řídily novelizovaným zněním Jednacího řádu. Podstatným rozdílem však je okruh 

informovaných, který se pouze z deseti členů komise rozšířil na členy dolní komory 

                                                           
53 Ivan Langer zřejmě myslel zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 
zákonů. Z něj vyvodil, že každý ze zákonodárců je povinen řídit se předmětným zákonem a z toho důvodu by 
měl být schopen rozeznat, které informace ve veřejné rozpravě nezmiňovat (Ibid.).  
54 V podrobné rozpravě bylo navrženo 9-10 pozměňovacích návrhů. Poslanec Gongol totiž navrhl dvě 
alternativní znění, přičemž je otázka, zda tento návrh klasifikovat jako jeden či dva pozměňovací návrhy (PSP 
ČR, Stenografický záznam 37. schůze, volební období 1998-2002). 
55 O konečném znění se hlasovalo kumulativně až potom, co byly jednotlivě odhlasovány všechny body včetně 
návrhů usnesení. ČSSD však odmítla opustit narativ, že přijetí pozměňovacích návrhů, které byly předneseny 
jejími poslanci, podmiňují podporu ČSSD tomuto kumulativnímu hlasování (PSP ČR, ©2001).  
56 Kromě nich pouze devět poslanců Unie svobody.  
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Parlamentu. 

 

2.1.3. Politické dopady závěrů komise 

 

Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým zprávu vyšetřovací komise vzala na 

vědomí. Usnesení dále obsahovalo doporučení pro tři instituce, konkrétně pro vládu, 

Českou národní banku a Vrchní státní zastupitelství Praha. Poslanecká sněmovna také 

vyzvala vládu k opatřením, jež by maximálně snížila dopady, které z vypořádání ztrát IPB na 

veřejné rozpočty České republiky budou vyplývat. A konečně bylo uloženo stálé komisi PS 

pro bankovnictví „důsledně kontrolovat celý proces restrukturalizace aktiv IPB a o jeho 

průběhu pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu“ (PSP ČR, ©2001). 

V případě doporučující části usnesení je testování, zda byly vytyčené úkoly dodrženy, 

značně problematické, což vyplývá již z absence imperativu, s kterým by byly takové úkoly 

uloženy. Nelze totiž předpokládat zájem vlády či jejích členů, kteří byli v důsledku 

menšinového charakteru kabinetu exkluzivně nominanty a v drtivé většině také členy ČSSD, 

na splnění takových doporučení. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí bylo subjektem 

smluv, které navazovaly na transakční smlouvu nuceného správce s ČSOB57 a zástupci vlády 

na plénu Poslanecké sněmovny vystupovali v roli jejích obhájců58, znamenala by snaha o 

novaci dokumentů či jejich napadení u soudu popření dříve tvrzeného. Co se týče 

doporučení k novelizaci konkrétních ustanovení zákona o bankách, lze pouze konstatovat, 

že časově nejbližší novela, která se ustanovení o postavení a funkci nuceného správce 

věnuje, byla vládou Sněmovně předložena 12.9.2001 (PSP ČR, ©2019). V argumentaci 

předkladatele však takové doporučení či komise samotná nebyla zmíněna. Hlavním cílem 

novely byla snaha harmonizovat zákon s právem Evropských společenství (PSP ČR, 

Stenoprotokol 46. schůze, 9:10, PČR, PS 1998-2002). Lze tedy uzavřít, že novelizační 

doporučení bylo splněno, avšak nezávisle na závěrech vyšetřovací komise. Dále ve veřejně 

                                                           
57 Což je stanoveno přímo v závěrečné zprávě vyšetřovací komise v části I. Úvod, podkapitole 1. Chronologie 
bod 19 (Urbánek, 2002).  
58 Konkrétně tak vystupoval například předseda vlády Miloš Zeman, ministr financí Pavel Mertlík, ministr 
práce a sociálních věcí Vladimír Špidla (PSP ČR, Stenografický záznam 26. schůze, volební období 1998-2002).  
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dostupných zdrojích není možné nalézt smlouvu vlády ČR s ČSOB z 19. června 200059. 

Poslední z doporučení, které bylo vládě adresováno je formulováno tak vágně, že nelze 

přezkoumat jeho ne/dodržení60 

Doporučení adresované České národní bance bylo vyslyšeno, jelikož ČNB ve svém 

stanovisku k závěrečné zprávě komise uvádí: „Šetření ČNB ve spolupráci s ČSOB v této 

záležitosti dále pokračuje. Pokud se podezření Komise prokáže, bude dalším důkazem o 

minimálně pochybných praktikách managementu banky a jejích akcionářů.“ (ČNB, ©2019, 

s. 5). Doporučení adresovaná Vrchnímu státnímu zastupitelství Praha lze považovat za 

částečně splněné díky aktivitě policie a Vrchního státního zastupitelství ve věci61. V případě 

prvně zmíněné ČNB je třeba hypotézu potvrdit, jelikož vyšetřovací komise je explicitně ve 

výše zmíněném stanovisku uvedena, což dokazuje relevanci jejích závěrů. Naproti tomu u 

Vrchního státního zastupitelství žádné takto adresné prohlášení hypotézu nepotvrzuje, což 

hypotézu v této věci činí vyvrácenou. 

Co se týče výzvy Poslanecké sněmovny vládě ČR na maximální snížení dopadů na 

veřejné rozpočty při vypořádávání ztrát v IPB, lze pouze konstatovat, že se touto záležitostí 

v příslušeném ani následujícím funkčním období dolní komora Parlamentu ČR dále 

nezabývala. Pro tuto práci však osud předmětné části není důležitý, jelikož byl přijat jako 

pozměňovací návrh poslance Ivana Pilipa (PSP ČR, Stenoprotokol 37. schůze, 16:20, PČR, PS 

1998-2002). Nejde tedy o výstup vyplývající z činnosti vyšetřovací komise jako takové. 

Splnění úkolu, který byl uložen stálé komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví nelze 

posoudit, jelikož materiály této komise, a to ani ve formě usnesení, zřejmě nebyly 

archivovány62 a Poslanecká sněmovna se v daném funkčním období již žádnou takovou věcí 

nezabývala.  

Z výše provedené bilance je zřejmé, že je třeba označit hypotézu z větší části za 

                                                           
59 Jediná smlouva, která byla v této souvislosti zveřejněna byla smlouva se společností Nomura ministrem 
financí Kalouskem, ale to až v důsledku prohrané arbitráže v roce 2011 (Hanžlová, Houska a Sedláčková, 2011)  
60 Vláda samozřejmě mohla posoudit porušení závazků plynoucí z kupní smlouvy, není však jakýkoliv výstup 
z takového jednání, kterým by bylo možné tuto skutečnost dokázat.  
61 V případě trestněprávní odpovědnosti jednotlivých osob lze uvést obvinění bývalého managementu IPB 
v kauze „České pivo“, „restituční investiční fond“ a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění banky 
vydáním dluhopisů v dubnu 1998 (iDnes, ©2001)(Kaclová, Prátová a Hanzlová, 2002). 
62 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna nabízí pouze přehled vedení a členů komise (PSP 
ČR, ©2019) 
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popřenou, ale rozhodně ji nelze považovat za zcela vyvrácenou. 

 

 

2.2. Vyšetřovací komise k vyšetření okolností výběrového řízení a 

uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 

12 tun mezi Českou republikou a formou KAPSH 

 

Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách označuje mýtné (výkonové) 

zpoplatnění silniční infrastruktury za spravedlivější způsob zpoplatnění. To je zdůvodněno 

skutečností, že mýtná částka je stanovena dobou, kterou poplatník zpoplatněnou dopravní 

komunikaci skutečně využívá, tedy jede po placeném úseku (MDČR, ©2019). Vláda 

Vladimíra Špidly se záměrem zavést výkonové zpoplatnění 19. května 2004 vyjádřila svůj 

souhlas (Vláda ČR, ©2004). Řešení bylo zvoleno s poukazem na odůvodnění, že zpoplatnění 

má rozšířit finanční prostředky k opravě a dalšímu budování dálnic. Náklady by potom měly 

nést především subjekty, které silniční infrastrukturu nejvíce užívají a tím ji také nejvíce 

opotřebovávají (MDČR, ©2019).  

Na podzim 2005 vybral ministr dopravy Milan Šimonovský63, ze čtyř zájemců na 

dodavatele mýtného systému pro Českou republiku rakouskou firmu Kapsch64. Mýtný 

systém měl původně zahrnovat vybudování mýtných bran na dálnicích, rychlostních 

komunikacích a některých silnicích první třídy v České republice do ledna 2007 a následný 

provoz mikrovlnného systému65. Takový rozsah zpoplatnění byl zdůvodňován 

                                                           
63 Šimonovský řídil resort dopravy ve třech po sobě následujících vládách. Konkrétně se jednalo o vlády 
Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka (Vláda ČR, ©2007) (Vláda ČR, ©2009).  
64 O tom informovala média například v BBC Czech (BBC, ©2005)   
65 Již po oznámení záměru vypsat tendr na mýtný systém započaly spekulace, jakou technologii Česká vláda 
zvolí. V zásadě se nabízela buď mikrovlnná nebo satelitní technologie. Výhodou první z jmenovaných byla 
tradice a zavedenost systému ve velkém počtu států Evropy, což rovněž představovalo i nevýhodu, jelikož se 
jednalo o starší, a tedy i méně moderní systém. Naproti tomu satelitní metoda byla v Evropě vůbec poprvé 
zaváděna v Německu, pročež systém nedisponoval pověstí osvědčenosti, avšak Evropská unie již v té době 
prosazovala satelitní variantu (Dopravní noviny, ©2004). Šlo tedy především o vyhodnocení, zda je pro 
Českou republiku výhodnější zavedení staršího, ale prokazatelně fungujícího systému, který však možná bude 
v horizontu několika let či dekády nutné nahradit modernějším nebo zda zvolit riskantní, avšak pokrokovější 
variantu.  
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nedobudovanou sítí dálnic a rychlostních silnic, která musela být v některých úsecích 

nahrazena silnicemi 1. třídy. Celý výběr však byl zpochybňován, jelikož nešlo o nejlevnější 

nabídku a neúspěšní soutěžitelé se následně domáhali nápravy u Úřadu na ochranu 

hospodářské soutěže. Ten však neúspěšným uchazečům nevyhověl66. 

Následně se ve veřejném prostoru vyskytly informace, že ministr dopravy v červnu 2006 

uzavřel ke smlouvě o mýtném dodatek, který byl pro Kapsch značně výhodný67. Na základě 

tlaku veřejného mínění ministerstvo dopravy dodatek zveřejnilo, ale pochyby o 

nevýhodnosti dodatku pro Českou republiku se mu rozptýlit nepodařilo (Ventura, 2006a). 

Po parlamentních volbách v červnu 2006 navíc došlo ke změně ve vedení příslušeného 

resortu a post ministra dopravy zaujal poslanec ODS Aleš Řebíček. Ten kritizoval podmínky 

smlouvy s Kapsch a jednání svého předchůdce, pročež se rozhodl s firmou jednat o změně 

podmínek, zejména pak o kontroverzním dodatku. Oprávněnost takového kroku zdůraznilo 

i vyšetřování okolností uzavření prvního dodatku protikorupční policií68.  

Výsledkem Řebíčkovy snahy bylo uzavření dalšího (v pořadí tedy již druhého) dodatku 

v prosinci 2006. Ten navýšil sankce, které by firma musela v případě prodlení plnit69. Firma 

Kapsch v lednu dodržela stanovený termín a spustila mýtný systém70. Dle původní dohody 

tedy zbývalo, aby Kapsch do června 2007 postavil mýtné brány na zbývajících silnicích 1. 

třídy. Vývoj událostí této komplikované kauzy, především potom její politické prvky, 

                                                           
66 Úřad dospěl k závěru, že ač ministerstvo v některých dílčích skutečnostech pochybilo, byli oba neúspěšní 
uchazeči ze zadávacího řízení oprávněně vyloučeni, jelikož nesplnili stanovené podmínky (ÚOHS, ©2006)  
67 Termín pro dokončení mýtného systému pro dálnice byl zachován, avšak bylo stanoveno, že Kapsch za 
splnění těchto podmínek dostane navíc odměnu. Termín pro silnice 1. třídy však byl posunut až do června 
2007 (Holub, 2007b).  
68 Detektivové v listopadu 2006 přišli na ministerstvo dopravy a vyžádali si dodatek ke smlouvě na mýtný 
systém, a to již v době, kdy začala instalace mýtných bran na dálnicích. To ministr Řebíček hodnotil negativně 
s poukazem existujícího nebezpečí, že by Kapschem dodaný produkt Česká republika kvůli probíhajícímu 
vyšetřování nemusela převzít (Troníček a Novotný, 2006).  
69 Konkrétně se jednalo o sankci 14 milionů denně v případě nefunkčního systému (Ventura, 2006b).  
70 „Leden 2007: Kapsch spouští mýto na tisíci km dálnic a R-silnic.“ Viz.: (Holub, 2007a)  
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vedlyopoziční poslance k úsilí o zřízení vyšetřovací komise.  

 

2.2.1. Politické okolnosti vzniku komise a její obsazení 

 

Návrh předložila skupina 54 poslanců (PSP ČR, Stenoprotokol 11. schůze, 18:00, PČR, PS 

2006-2010), které v rozpravě je zastupoval Vojtěch Filip. Samotná rozprava byla poměrně 

stručná, ale i přesto obsahovala rétorický konflikt mezi zástupci vlády a opozice71. Hlasování 

o zřízení vyšetřovací komise od sebe zřetelně oddělilo vládní a opoziční strany, přičemž 

poslanci KSČM a ČSSD bezvýjimečně hlasovali pro návrh. U sociálních demokratů šlo o 

poněkud překvapivé jednání, jelikož předkládaný návrh na zřízení komise stanovil zaměření 

její činnosti slovy: „objasnit zejména okolnosti zadání na výběr výkonového mýta pro ČR 

pro nákladní vozidla nad 12 tun, a to zejména včetně převodu zadání ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury na Ministerstvo dopravy.“ (PSP ČR, Stenoprotokol 11. schůze, 

10:20, PČR, PS 2006-2010). Předmětné skutečnosti se však staly v době vlád Vladimíra 

Špidly a Jiřího Paroubka72, následkem čehož ministři sociální demokracie ve vládě o 

sporných skutečnostech spolurozhodovali73.  

V případě vládních stran panovala různost přístupu k návrhu. Čistě odmítavý postoj 

zastali zástupci KDU-ČSL, kteří hlasovali proti návrhu. V jejich případě se však jedná o 

předvídatelnou reakci74. Zástupci ODS se z větší části vyslovili proti návrhu, z menší části se 

                                                           
71 Podobně jako v situaci návrhu na zřízení vyšetřovací komise k IPB vyvíjely dvě nejsilnější sněmovní strany 
snahu o přisouzení negativních důsledků a vzniku samotné kauzy vládě svého politického konkurenta. Pokud 
se nejednalo o úřednický kabinet (viz. výše), tak platilo pravidlo, že vládu sestavoval a následně premiérský 
post zastával zástupce ODS nebo ČSSD. V případě časově rozsáhlých kauz bylo možné přisuzovat odpovědnost 
politickému konkurentovi. Tomu napomáhala podoba tehdejšího stranického systému, kterou David Šanc 
v roce 2005 popsal jako konsolidovanou, přičemž „české politické spektrum“ je stabilně tvořeno pravicovou 
ODS, středovou KDU-ČSL a levicovou ČSSD a levicově-antisystémovou KSČM (Cabada a Šanc, 2005, s. 150). 
72 Usnesení, kterým vláda ČR vyjádřila svůj souhlas se zavedením výkonového zpoplatnění vozidel nad 12 tun 
přijala vláda Vladimíra Špidly, (MDČR, ©2019) zatímco usnesení, které ustavilo hodnotící komisi, jež byla 
komisí vyšetřován, přijala vláda Jiřího Paroubka (Ibid.) 
73 K tomu také byla vedena sněmovní diskuse a zejména David Rath, ministr zdravotnictví ve vládě Jiřího 
Paroubka, byl upozorněn, že dle Ústavy vláda rozhoduje ve sboru. Z toho důvodu by měl být každý ministr o 
skutečnostech, o kterých je takto rozhodováno, informován (PSP ČR, Stenoprotokol 11. schůze, 11:00, PČR, 
PS 2006-2010).  
74 Strana byla členem všech tří předchozích koaličních vlád (To je patrné z oficiálních stránek české vlády 
(Vláda ČR, ©2009-2019), přičemž Milan Šimonovský v každé z nich zastával post ministra dopravy (Ibid.) a byl 
tedy autorem a proponentem celého projektu. Konečně, role KDU-ČSL je v tomto ohledu specifická. V českém 
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zdrželi hlasování, zatímco poslanci Strany zelených se jednotně zdrželi hlasování.  Pro 

potřeby přijetí usnesení je však k poslancům, kteří se zdrželi hlasování nutné přistupovat 

stejně, jako kdyby hlasovali proti návrhu. Vyplývá tak z čl. 39 odst. 2 Ústavy, o kterém již 

bylo pojednáno v teoretické části. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných poslanců, přičemž zdržení se hlasování je stále považováno za projev vůle 

přítomného poslance. Ten však na rozdíl od „odchodu ze sálu“ nesnižuje kvorum. Z toho 

vyplývá, že ke zřízení vyšetřovací komise přispěli zcela exkluzivně opoziční poslanci.  

Komise byla obsazena způsobem, který navrhnuli předkladatelé (PSP ČR, Stenoprotokol 

11. schůze, 10:20, PČR, PS 2006-2010), tj. zastoupení každého poslaneckého klubu po dvou 

členech. Hypotéza o paritním zastoupení vyšetřovací komise se v tomto případě potvrzuje 

a způsob přijetí takového obsazení rovněž naznačuje akceptaci této parlamentní zvyklosti. 

Na rozdíl od vyšetřovací komise k IPB totiž nebyl podán žádný kompetitivní návrh, který by 

se například pokoušel rozdělit hlasy v komisi dle síly poslaneckého klubu atd. Formálně tedy 

platila ve vyšetřovací komisi rovnost hlasů, v aplikaci rozdělení hlasů mezi vládní a opoziční 

strany však vládní zástupci měli většinu šesti hlasů. 

 

 

2.2.2. Práce a výstupy komise 

 

Vyšetřovací komise vykonávala svou činnost pouze dva měsíce75. To bylo způsobeno 

především značným časovým rozestupem mezi jejím zřízením a volbou členů i předsedy, 

bez nichž nemohla řádně fungovat76. Z těchto důvodů byl také mandát komisi dvakrát 

                                                           

kontextu totiž lze dle definičního přístupu k typologii stranických systémů, který představuje G. Sartiori, 
identifikovat křesťanské demokraty jako stranu s výrazným koaličním potenciálem, jelikož její středová pozice 
umožnuje účastnit se jak pravicových, tak levicových koalic (Sartori, 2005, s. 107-110). To dokládá také 
skutečnost, že od vzniku samostatné České republiky do doby zřízení komise byla strana koaličním partnerem 
v šesti z osmi vlád (Vláda ČR, ©2009-2019), jimž byla vyslovena důvěra, a i úřednická vláda Josefa Tošovského 
byla obsazena některými jejími zástupci. Prakticky tedy jednou výjimku v letech 1993-2007 představovala 
jednobarevná menšinová vláda Miloše Zemana.  
75 Závěrečná zpráva hovoří o dvou měsících aktivního působení (PSP ČR, ©2008).  
76 Členy komise Poslanecká sněmovna zvolila až 20. března 2007 (PSP ČR, ©2007a) a předsedu dokonce 9. 
května téhož roku. (PSP ČR, ©2007b). Mezi zřízením komise (tedy 8. únorem – viz poznámka 91) a volbou 
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prodloužen77, což je však obecně nutné považovat spíše za potvrzení pravidla nežli 

výjimku78. Jak sami členové, tak poslanci reflektovali práci komise pozitivně, respektive ve 

sněmovní rozpravě k závěrečné zprávě absentovala jakákoliv kritika a stejným způsobem 

hodnotila v závěrečné zprávě sama komise spolupráci s jinými subjekty (PSP ČR, ©2008, s. 

2-3). 

Při hodnocení stanovené hypotézy o veřejnosti jednání je třeba systematického 

přístupu. Vyšetřovací komise byla zřízena v roce 2007, tedy již za účinnosti novely zákona o 

Jednacím řádu Poslanecké sněmovny, která jednání každé z takto zřízených komisí stanoví 

zpravidla veřejným. Pro dosažení neveřejného jednání zákon vyžaduje návrh člena komise 

a její následné usnesení, jak je stanoveno ve výše zmíněném § 48 odst. 6 JŘ PS. Jelikož žádné 

takové usnesení není součástí závěrečné zprávy komise, jež o detailech činnosti pojednává, 

nelze z žádné skutečnosti vyvozovat, že by jednání vyšetřovací komise nebylo veřejné. Tyto 

indicie vedou k závěru, že jednání předmětné komise bylo pravděpodobně veřejné, ovšem 

lze tak pouze předpokládat, jelikož oficiální a veřejně přístupné zdroje nepřináší jakýkoliv 

přímý důkaz o této skutečnosti.  

 

2.2.3 Politické dopady závěrů komise 

 

Vyšetřovací komise ve své závěrečné zprávě pouze adresovala Poslanecké sněmovně, 

aby vzala na vědomí její závěrečnou zprávu (PSP ČR, ©2008).  K danému bodu proběhla jen 

velice krátká sněmovní diskuse. V této souvislosti se jeví účelné nabídnout porovnání se 

sněmovní rozpravou k vyšetřovací komise ke kauze IPB, která byla výrazně delší a méně 

konsenzuální. Zatímco v obecné rozpravě k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k IPB 

vystoupilo patnáct řečníků (PSP ČR, Stenografický záznam 37. schůze, PČR, PS 1998-2002)., 

                                                           

jejího předsedy tedy panoval odstup více než tří měsíců z celkové lhůty k vyšetření, která překračovala čtyři 
měsíce.  
77 Lhůta byla nejprve komisi prodloužena do 31. prosince 2007 (PSP ČR, ©2007c) a následně až do 30. dubna 
2008 viz. Závěrečná zpráva komise (PSP ČR, ©2008, s. 3) 
78 Užitím časového harmonogramu práce vyšetřovacích komisí v ČR, které nabízí Zbíral (Zbíral, 2009) je možné 
stanovit průměrnou hodnotu počtu prodloužení mandátu vyšetřovacích komisí od jejich počátku do poslední 
komise zřízené před kauzou Kapsch. Výsledný index udává, že každé vyšetřovací komisi byl mandát 
prodloužen 1,5krát. Předmětná komise se tedy pohybuje pouze mírně nad celkovým průměrem.  
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ke stejnému tématu této komise to byli pouze dva poslanci (PSP ČR, Stenoprotokol 30. 

schůze, 12:50, PČR, PS 2006-2010).  

Porovnání rovněž zaslouží předkládané návrhy usnesení. Jak je patrné již z podrobného 

rozboru návrhu usnesení v předchozí kapitole, vyšetřovací komise k IPB byla ve svých 

návrzích značně ambiciózní a rozsah subjektů se neomezil pouze na vládu či jednotlivé 

ministry, ale zahrnoval i jiné státní instituce. V naprostém protikladu k tomu, zkoumaná 

komise předložila pouze jeden návrh usnesení, který lze označit spíše jako formální. 

Zdůvodnění takto disproporčního přístupu je možné hledat v rozdílném chápání institutu a 

účelu, ke kterému by měl sloužit. Vyšetřovací komise ke kauze Kapsch pojala svůj úkol 

především jako povinnost detailně prošetřit skutečnosti, které jí byly zadány jejím 

zřizovatelem. Závěrečná zpráva poznatky komise precizně uvádí, avšak evidentně chybí 

ambice doporučovat Poslanecké sněmovně, jaký postoj by k prezentovaným skutečnostem 

měla zaujmout. To může být důvodem, proč byla závěrečná zpráva přijata jednomyslně 

všemi členy komise79. Dalším důvodem takto strohého návrhu může být výše uvedená 

skutečnost, že se již před podáním návrhu na zřízení komise kauzou zabývala policie a Úřad 

pro kontrolu hospodářské soutěže. Podněty těmto institucím se tedy ve světle 

prezentovaných skutečností jeví jako neúčelné. I v tomto ohledu lze argumentovat, že 

komise dostála účelu, ke kterému byla zřízena, jelikož sám zástupce poslanců navrhující její 

zřízení argumentoval prošetřením a vyjasněním celé situace80.  

Poslanecká sněmovna zprávu vyšetřovací komise vzala na vědomí přesvědčivou 

většinou81, což formálně potvrzuje stanovenou hypotézu. Potvrzení této hypotézy však 

vyžaduje uvedení okolností, za kterých byla platnost vyslovena. Ta je však důkazem o 

relevanci zkoumání této problematiky, jelikož si jednotliví političtí aktéři zjevně neformální 

pravidla pro fungování komise vykládají různě, což má zásadní praktické dopady na vliv na 

                                                           
79 To ve sněmovní rozpravě k danému bodu uvedli dva členové komise, jednak její předseda Oldřich Vojíř 
slovy, že se vyšetřovací komise na závěrečné zprávě shodla „bez výhrad“ (PSP ČR, Stenoprotokol 30. schůze, 
12:40, PČR, PS 2006-2010) a následně také poslanec Zdeněk Prosek, který již explicitně uvedl kritérium 
jednomyslnosti (PSP ČR, Stenoprotokol 30. schůze, 12:50, PČR, PS 2006-2010). 
80 Například Karel Korytář, jehož argumentace zdůrazňovala, že navrhovatelé nezpochybňují potřebu výběru 
mýtného, ale požadují zodpovězení otázek, které v souvislosti se zadáváním a realizací projektu vyvstaly (PSP 
ČR, Stenoprotokol 11. schůze, 10:50, PČR, PS 2006-2010). 
81 A to v poměru 94 poslanců pro návrh a nikdo proti (PSP ČR, ©2008) 



 

 

37 

 

výstupy, který komise dolní komoře Parlamentu prezentuje.  

 

2.3. Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního 

prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 

Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství 

v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České 

republiky k 1. srpnu 2016 

 

V červnu 2016 bylo oznámeno sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 

(ÚOOZ) a Útvaru odhalovaní korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) do Národní centrály 

proti organizovanému zločinu (NCOZ)82. Proti této organizační změně se zvedla vlna 

nesouhlasu od jednotlivých členů spojovaných útvarů, ale také některých státních 

zástupců83. Kritici tzv. reorganizaci policie vytýkali především náhlost84 rozhodnutí spojit 

dva významné policejní útvary. Nejvýznamnějším představitelem nesouhlasu byl ředitel 

ÚOOZ Robert Šlachta, který celou organizační změnu prezentoval jako snahu o odstranění 

své osoby z vedení útvaru. Šlachta následně oznámil záměr doručit policejnímu 

prezidentovi žádost o uvolnění ze služebního poměru85. K němu se přidal i vedoucí 

expozitury ÚOOZ v Ostravě Jiří Komárek s tvrzeným „brutálním únikem informací“ ze strany 

policejního prezidenta Tomáše Tuhého86. V kauze se rovněž angažovalo olomoucké vrchní 

státní zastupitelství, v čele s Ivo Ištvanem. 

Politickou oporu svých kritických tvrzení nalezli odpůrci v osobě ministra financí Andreje 

Babiše. Ten celou organizační změnu interpretoval jako snahu koaliční ČSSD, především 

                                                           
82 O tom informovala média např. na zpravodajském serveru Novinky (Troníček, 2016)  
83 V případě členů policie například od výše zmíněného Roberta Šlachty nebo Jiřího Komárka, v případě 
státního zastupitelství byl v kauze aktivní zejména náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Ištvána 
Pavel Komár (Homola, 2017).  
84 Ministr vnitra Chovanec i policejní prezident se záměrem vyjádřili svůj souhlas a ministr již 15. června 
podepisuje, přičemž účinnost organizační změny je stanovena k prvnímu dni následujícího kalendářního 
měsíce (Trachtová, 2016). 
85 Šlachta svým nadřízeným 9. července oznámil svůj nesouhlas s organizačními změnami a v této souvislosti 
uvedl i již zmíněný záměr v policii skončit (Novinky, ©2016)  
86 O tom informoval například Radiožurnál (Radiožurnál, ©2016):  
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potom ministra vnitra Milana Chovance, o „ovládnutí policie“. Tento rozpor vyvolal v koalici 

ČSSD, ANO a KDU-ČSL konflikt, který gradoval na sněmovním výboru pro bezpečnost. 

Místopředseda dotčeného výboru, Bronislav Schwarz z hnutí ANO, svolal zasedání výboru 

bez vědomí jeho předsedy, který se v té době nacházel z pracovních důvodů v zahraničí 

(PSP ČR, Stenoprotokol 48. schůze, 18:40, PČR, PS 2013-2017).  Na zasedání výboru byli 

kromě jeho členů pozváni i Robert Šlachta, Ivo Ištván a Jiří Komárek kterým mělo být 

umožněno vyjádřit se k probíhající kauze87. Tak se nakonec nestalo, jelikož si členové 

výboru nebyli schopni schválit program88. Celá situace se tím, za značné pozornosti médií, 

přenesla na půdu Poslanecké sněmovny. 

 

2.3.1. Politické okolnosti vzniku komise a její obsazení 

 

Návrh na zřízení vyšetřovací komise předložila skupina 81 poslanců, které v rozpravě 

Sněmovny zastupoval poslanec ČSSD Roman Váňa (PSP ČR, Stenoprotokol 48. schůze, 

18:40, PČR, PS 2013-2017)89. Situace vzniku této vyšetřovací komise je specifická především 

dvěma skutečnostmi. Jednalo se o konflikt mezi členy vlády, který přerostl do takové 

podoby, že k němu byla zřízena vyšetřovací komise a věc nebyla vyřešena koaličním 

jednáním. Druhým specifikem je skutečnost, že návrh na zřízení komise podala skupina 

poslanců té politické strany, která tzv. reorganizaci policie navrhla a provedla. V tomto 

případě se jedná o strategii „preventivního prošetření“. Šlo především o vyvrácení tvrzení 

ze strany koaličního hnutí ANO, které organizační změny v policejních útvarech 

prezentovalo jako snahu ČSSD ovlivňovat práci policie.  

Předkladatelé navrhli paritní obsazení komise, přičemž každý ze sněmovních klubů měl 

být zastoupen jedním členem. Každý poslanecký klub nominoval jednoho svého zástupce, 

přičemž Poslanecká sněmovna všechny členy ad bloc bez jakékoliv komplikace zvolila (PSP 

ČR, Stenoprotokol 48. schůze, 19:40, PČR, PS 2013-2017) (PSP ČR, ©2016). V tomto případě 

                                                           
87 O tom informoval např. zpravodajský server iDnes (Kopecký, 2016). 
88 O tom informovala např. Česká televize (Česká televize, ©2016) 
89 V osobě Romana Váni se navíc osoba zástupce předkladatelů kombinovala s předsedou předmětného 
výboru pro bezpečnost, který byl bez jeho vědomí svolán.  
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byla sice komise zastoupena paritně, avšak v jiném poměru, než je stanoven v hypotéze. 

V rámci té je však dominantní charakteristikou právě paritní charakter zastoupení, který 

dává i menším poslaneckým klubům v rámci komise stejný hlas jako zástupcům sněmovně 

silných politických uskupení.  Z toho důvodu nebyla hypotéza z formálního hlediska 

potvrzena, prakticky však platí. V komparaci s předešlými případy navíc lze konstatovat, že 

paritní element byl každou ze zkoumaných komisí dodržen. Nelze pozorovat ani tendenci 

dominantních politických stan zvyšovat svůj vliv v rámci tohoto orgánu, jak tomu bylo 

v případě první zkoumané komise.  

V případě této vyšetřovací komise je nutné hlouběji analyzovat rozdělení jednotlivých 

stran konfliktu, jelikož na rozdíl od předchozích případů nelze stanovit zřetelnou linii 

vymezením vládních a opozičních zástupců90.  Hlavní názorové póly představovalo hnutí 

ANO, jakožto čistý kritik organizačních změn a ČSSD, jakožto jejich proponent. Poslední 

z koaličních stran, KDU-ČSL do konfliktu příliš nezasahovala a představovala ve věci spíše 

středovou pozici91. Zástupci ODS (ODS, ©2016), TOP0992 KSČM93 a Úsvitu-Národní Koalice94 

zaujali především kritickou pozici ke „zpolitizování“ celé kauzy hnutím ANO. Opozice se tedy 

postavila spíše na stranu původců organizační změny a prakticky učinila zřízení vyšetřovací 

komise možným. Je však nutno konstatovat, že šlo pouze o krátkodobé spojenectví, jelikož 

opoziční strany rovněž požadovaly důkladné prošetření obvinění, která byla vznesená proti 

                                                           
90 Je tomu tak především s poukazem na koaliční konflikt a skutečnost, že v nadcházejících volbách bylo hnutí 
ANO považováno za hlavního konkurenta ČSSD a mezi stranami již v té době panovaly značně kompetitivní 
vztahy. Argumentem takové skutečnosti se staly jednak levicovější priority hnutí a také samotné výsledky 
parlamentních voleb v roce 2017, které například Josef Mlejnek interpretuje jako důkaz převzetí 
sociálnědemokratických témat a elektorátu Andrejem Babišem (Pešek, 2019). Ač se hnutí prostřednictvím 
svého vedení takovému označení brání (Česká televize, ©2019), za levicové jej označují i jeho političtí 
oponenti, jako například poslanec ODS Marek Benda, který na tomto základě v březnu 2018 vyloučil účast 
občanských demokratů ve vládě Andreje Babiše. (Česká televize, ©2018) 
91 Tiskové prohlášení strany uvádí, že strana bude požadovat, „aby reorganizace byla podložena řádnou 
rozvahou“, avšak zároveň „je třeba respektovat ústavní dělbu moci a fakt, že organizace složek policie je plně 
v kompetenci policejního prezidenta a podléhá pouze schválení ministra vnitra“ (KDU-ČSL, ©2016). Z toho je 
patrné, že se KDU-ČSL snažila především zastávat roli „moudřejšího“ a působit konstruktivně.  
92 Předseda TOP09 Miroslav Kalousek na tiskové konferenci kritizoval především jednání Roberta Šlachty a 
dalších policistů, kteří „ignorují trestní řád a služební předpisy“ a kteří jsou podporováni politiky, kteří 
„rozpoutávají mediální hysterii“. Celou situaci kolem tzv. reorganizace policie pak ze strany dříve zmíněných 
označil za pokus o puč (Echo24, ©2016) 
93 Viz. vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa v rozpravě ke zřízení vyšetřovací komise (PSP ČR, 
Stenoprotokol 48. schůze, 19:20, PČR, PS 2013-2017) 
94 Viz. vystoupení poslance Martina Lanka (PSP ČR, Stenoprotokol 48. schůze, 19:00, PČR, PS 2013-2017) 
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ministru vnitra a policejnímu prezidentovi.  

 

2.3.2. Práce a výstupy komise 

 

Komise se sešla celkem šestnáctkrát a za dobu své činnosti přijala 46 usnesení (PSP ČR, 

©2019), avšak již čtvrté z nich stanovilo, že její následující schůze budou neveřejné viz. 

Závěrečná zpráva (PSP ČR, ©2019).. Ani v tomto případě tedy nebylo jednání vyšetřovací 

komise veřejné, z čehož jasně vyplývá vyvrácení stanovené hypotézy. Důvody takové 

skutečnosti je třeba hledat především v charakteru informací, kterými se komise zabývala 

a na které v rámci její činnosti bylo odkazováno. Mezi ty se řadí jak obvinění, jež byla 

vznesená proti nejvyššímu vedení Policie ČR95, tak informace z tzv. živých kauz96. Značný 

zájem na ochraně utajovaných skutečností lze také ilustrovat pozdějším usnesením komise 

číslo 17, které reaguje na „neustálé úniky informací“, jakožto na nežádoucí jev a obsahuje 

pověření předsedy komise, aby v dané věci podnikl kroky k jejich vyšetření a také dalšímu 

zamezení (PSP ČR, ©2016).  

Z výše uvedených důvodů je dalším oficiálním zdrojem až závěrečná zpráva komise. Její 

nejdůležitější část, tedy tzv. „Nejpodstatnější fatická zjištění“ byla přijata jednomyslně 

všemi sedmi členy97. Šlo tedy o absolutní shodu, bez náznaků disentu v podobě zdržení se 

hlasování ze strany kteréhokoliv člena. To samo o sobě svědčí o konstruktivnosti práce 

komise. Odlišná situace však nastala na plénu Poslanecké sněmovny, jež se jala 2. února 

2017 (PSP ČR, Stenoprotokol 54. schůze, 9:00, PČR, PS 2013-2017) projednat závěrečnou 

zprávu, která jí byla komisí předložena.  

Obecně je možné v této věci rozlišovat dva hodnotící přístupy. Předseda vyšetřovací 

                                                           
95 Ať už v případě policejního prezidenta Tomáše Tuhého, jehož jednáním mělo docházet k tzv. brutálnímu 
úniku informací, ministra vnitra Milana Chovance, který měl organizační změnu učinit se záměrem ovládnutí 
policie či Roberta Šlachty a Jiřího Komárka, kteří se svou veřejnou kritikou zpronevěřili respektování 
hierarchické struktury Policie ČR.  
96 Živé kauzy jsou již svou podstatou „problematickým materiálem“, jelikož se jedná o v té době nevyřešené 
záležitosti. Živými kauzami se tak zpravidla zabývají orgány činné v trestním řízení, jejichž práci může 
nadměrná medializace a úniky utajovaných skutečností značně zkomplikovat nebo zcela narušit nestranné a 
spravedlivé řešení kauzy.  
97 Na to upozornil i předseda vyšetřovací komise v uvedení závěrečné zprávy Poslanecké sněmovně. (PSP ČR, 
Stenoprotokol 54. schůze, PČR, PS 2013-2017) 
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komise Pavel Blažek popsal její fungování jako bezproblémové a konstruktivní (Ibid.). 

Opačný názor představil zástupce hnutí ANO, Bohuslav Chalupa, rovněž člen komise. Dle 

jeho vyjádření byl předmět činnosti vymezen příliš úzce na to, aby mohla být poskytnuta 

uspokojivá zjištění (PSP ČR, Stenoprotokol 54. schůze, 12:10, PČR, PS 2013-2017). 

Spolupráce v rámci komise tak byla dle jeho názoru bezproblémová, avšak význam nízký.  

Tímto způsobem tedy pokračovalo rozdělení politických stran, přičemž hnutí ANO a jeho 

zástupci zůstali v kategorické kritice vyšetřovací komise zcela osamoceni. Následně přijala 

Poslanecká sněmovna usnesení, kterým v poměru 86 ku 30 schválila návrhy vyšetřovací 

komise (PSP ČR, ©2017). Hlasování tak potvrdilo již dříve existující rozpor mezi hnutím ANO 

a ostatními stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně, jejichž poslanci hlasovali pro 

navržená usnesení. V případě hnutí ANO byl trend naprosto opačný, jedinou výjimku 

představoval jeho zástupce ve vyšetřovací komisi, Bohuslav Chalupa98 

 

2.3.3. Politické dopady závěrů komise 

 

Dolní komora tímto usnesením vzala na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise 

a zároveň vyzvala ministra financí Andreje Babiše k omluvě za hanlivé výroky na její adresu. 

Vláda byla vyzvána, aby zvážila vyvození personálních opatření vůči Vrchnímu státnímu 

zastupitelství v Olomouci, které se v celé kauze angažovalo. Konečně bylo na vládě žádáno, 

aby předložila návrhy zákonů, které upraví trestní zákoník i zákon o trestním řízení soudním 

a to způsobem, který by zpřísnil podmínky práce státních zástupců v záležitostech, jež se 

v souvislosti s kauzou ukázaly jako problematické99, stejně jako zabezpečení důsledné 

                                                           
98 V jeho případě se jedná o kontroverzní pozici, jelikož se sám práce komise účastnil a hlasoval pro 
„Nejdůležitější faktická zjištění“ spolu s ostatními členy, avšak ve svých vystoupeních na plénu Poslanecké 
sněmovny ke komisi zaujímal značně kritický postoj. Přesto v samotném hlasování jako jediný poslanec hnutí 
ANO návrhy vznesené komisí podpořil.  
99 A to ve znění: „Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude 

obsahovat:  

1. změnu trestního řádu tak, aby dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním nevykonával 

státní zástupce, pokud půjde o trestné činy, kde podezřelým a obviněným je státní zástupce či bývalý státní 

zástupce, který je spáchal při výkonu funkce či v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, a aby 

případně upravila i příslušná ustanovení o zastupování trestní obžaloby před soudem, pokud bude 

obžalovaným státní zástupce či bývalý státní zástupce a půjde o trestné činy spáchané při výkonu funkce, 
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aplikace již existujícího100 ustanovení (PSP ČR, ©2017).  

V případě čistě personální výzvy nedošlo k vyslyšení vůle Poslanecké sněmovny, jelikož 

se Andrej Babiš odmítl101 omluvit za svůj výrok, že „vyšetřovací komisi považuje za 

šaškárnu“ (PSP ČR, Stenoprotokol 54. schůze, 16:00, PČR, PS 2013-2017). To však bylo 

předneseno až jako pozměňovací návrh v důsledku výroků ministra financí. Samotný návrh 

usnesení prezentovaný předsedou vyšetřovací komise tuto výzvu neobsahuje a naplnění 

tohoto bodu tak není pro práci relevantní, jelikož nejde o výstup komise. Vláda rovněž 

Poslanecké sněmovně nevyhověla v případě požadovaných návrhů zákonů102, což však bylo 

možné předpokládat již z nesouhlasného prohlášení tehdejšího ministra spravedlnosti 

Pelikána. Ten již předem avizoval, že splnění těchto úkolů odmítá103.  

V případě vyšetřovací komise k tzv. reorganizaci policie je tedy třeba velice zřetelně 

oddělit celkový postoj Poslanecké sněmovny, který byl téměř veskrze kladný a postoj vlády, 

především potom klíčových ministrů z hnutí ANO. Vyšetřovací komise předložila konkrétní 

návrhy, které si kladly za cíl reagovat a pro futuro předcházet situacím, které byly 

vyhodnoceny jako škodlivé. Z důvodu nesouhlasného postoje klíčových členů vlády, hnutí 

ANO jakožto celku, a především jejího předsedy Andreje Babiše, však žádná z navrhovaných 

změn či opatření nebyla naplněna.  Proto je nutné hypotézu, která byla pro tuto vývojovou 

                                                           

2. změnu trestního zákona tak, aby promlčecí doba neběžela v případě, že půjde o trestný čin zneužívání 
pravomoci vedoucím státním zástupcem nebo jeho náměstkem po dobu, kdy jsou ve vedoucí funkci na 
státním zastupitelství; 
Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změnu 
trestního řádu tak, aby:  
1. bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně 
činná v policejním orgánu (§ 174/2f trestního řádu), 
2. bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce osobně provádět jednotlivé úkony trestního řízení nebo i celé 
vyšetřování namísto policejního orgánu (§ 174/2c trestního řádu).“ (PSP ČR, ©2017) 
100 Konkrétně pasáž: „žádá vládu, aby byla zabezpečena důsledná aplikace § 88 odst. 2 a 4 trestního řádu, a 
to v souvislosti s posuzováním důvodnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, např. formou 
závazného pokynu, metodického pokynu, stanoviska a podobně.“ (Ibid.) 
101 Andrej Babiš k tomu sdělil, že „se nemá komu omlouvat.“ (Aktuálně.cz, ©2017). 
102 Poslaneckou sněmovnou byla stanovena tříměsíční lhůta k předložení takových návrhů, avšak žádný 
takový návrh nebyl ze strany vlády v daném funkčním období dle digitálního repozitáře Poslanecké sněmovny 
předložen.  
103 Ministr spravedlnosti jednak prohlásil, že: „…komise doplnila tu svou zprávu, čímž podle mě překročila svůj 
mandát, o návrh tří úkolů pro vládu a já musím říci, že všechny tři tyto úkoly, které ve skutečnosti bych musel 
plnit já jako ministr spravedlnosti, důrazně odmítám...“ (Česká televize, ©2017)  
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fázi vyšetřovací komise stanovena, považovat za vyvrácenou.  

 

Závěr 

 

Cílem této práce je konfrontovat teoretické vymezení institutu vyšetřovací komise 

s jeho praktickým fungováním. Teoretická část k tomuto vytyčila určité „mantinely“, ve 

kterých se političtí aktéři při využití institutu pohybují. Reálné poznatky je však možné 

čerpat teprve z praktického fungování jednotlivých vyšetřovacích komisí. K tomu účelu byly 

vybrány tři průřezové příklady institutu. Díky zevrubné teoretické části mohly být pro 

praktickou část vytyčeny aspekty, které závisí na jednání politických aktérů, jejich dohodě 

či přesvědčovacích schopnostech. Tyto aspekty byly předmětem zkoumání praktické části. 

V této souvislosti je však nutné upozornit, že z důvodu kvalitativní metody zkoumání je 

možnost generalizace výsledků omezená.  

Výsledky testování první hypotézy značí jasné ustálení parlamentní zvyklosti v oblasti 

paritního zastoupení vyšetřovací komise. Potvrzení hypotézy však neplatí při stanovení 

počtu členů komise, který byl případě poslední ze zkoumaných komisí snížen. Tuto 

skutečnost lze vykládat jako reakci na dlouhodobý trend104 zvyšování počtu stran 

zastoupených v Poslanecké sněmovně. Na podstatu zkoumané problematiky však tato 

skutečnost nemá vliv. V případě druhé hypotézy je sledování jakýchkoliv obecnějších 

trendů problematické, protože hlavním účelem bylo posouzení účelnosti novely Jednacího 

řádu Poslanecké sněmovny. V této souvislosti nebylo možné ani v jednom ze zkoumaných 

případů stanovenou hypotézu nade vší pochybnost potvrdit. Z toho důvodu se nabízí 

otázka, zda bylo přijetí novely o veřejnosti jednání komise účelné, což by mohlo sloužit jako 

předmět dalšího zkoumání.  Třetí hypotézu je, vzhledem k určeným kritériím této práce, 

nutné považovat za vyvrácenou. Jednotlivé výsledky rovněž ukazují formální neustálenost 

výstupu vyšetřovacích komisí. Tak je možné, aby výstup stejného parlamentního orgánu 

v jednom případě ambiciózně stanovil úkoly pro četné státní instituce a jindy neobsahoval 

                                                           
104 Od roku 2002 lze sledovat vzestupnou tendenci v počtu sněmovních stran. Tento počet se z původních čtyř 
více než zdvojnásobil. V současnosti je v Poslanecké sněmovně zastoupeno již devět politických uskupení 
(Mach, 2019). 
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nic jiného než pouhé doporučení pro Poslaneckou sněmovnu.  

Celkovou bilancí je nutné uzavřít, že vyšetřovací komise je značně specifickým 

institutem. Některé aspekty činnosti komise nejsou upraveny ani prostřednictvím 

parlamentních zvyklostí, což institut činí na jednu stranu flexibilním, avšak také málo 

předvídatelným. Z důvodu, že se jedná o opomíjené téma, mohou otázky, jež byly touto 

prací vzneseny, složit jako námět k dalšímu zkoumání.  

 

Summary 

 

The goal of this thesis is to confront the theoretical aspect of the committee of inquiry 

with its actual operation. The theoretical part introduced certain playfield in which political 

agents operate. As for real outputs however, we can only derive those from actual data 

these committees produce. For this the thesis deals with three examples of the institution. 

Theoretical part allowed us to raise aspects that hinge on actions or negotiations of political 

agents. These aspects were then the object of the research in the practical part. It is 

however necessary to point out that due to the use of qualitative method of research, the 

possibility of generalization of findings is limited. 

Results of the first hypothesis testing indicate clear stabilization of parliamentary 

custom in the question of equal distribution of members for each party. As for the number 

of members however, the result differs due to the number of actors lowering to one in the 

last case. This could be interpreted as a reaction to a long-lasting trend105, that is the 

increase in number of political parties present in the lower chamber of the parliament. This 

however does not affect this issue. In the second case, the observation of general trends is 

rather problematic, because the main goal was to evaluate the expediency of amendments 

of lower chambers Rules of Procedure. In this context it was not possible to confirm beyond 

any doubt that in any of these committees the hypothesis stands true. Due to this a 

question offers itself – would the adoption of the novel about public be expedient? That 

                                                           
105 Since 2002 we can observe an upward tendency in the number of parliament parties. Their numbers have 
raised more than twofold from original four parties. As of now, there are nine political parties in the lower 
chamber (Mach, 2019). 
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could serve as a object for further research. The third hypothesis is, due to the criteria set 

in this thesis, to be deemed refuted. Individual results also highlight formal inconsistency 

in outputs of committees. It is therefore possible, that the same parliamentary body could 

once set ambitious goals for plethora of state institutions and another time would produce 

nothing but mere recommendations for the lower chamber. 

The overall result is, that the committee of inquiry is certainly a very specific institution. 

Some aspects of its activity are not even modified through parliamentary customs, which 

makes the institution flexible on one hand, but less predictable on the other. Due to this 

being a very neglected topic, questions raised in this thesis could serve as a groundwork for 

other related research. 
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