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Abstrakt: Role Senátu v českém politickém systému od roku 1996 do 

2006 

 

Záměrem práce je představit politický a organizační vývoj horní komory českého 

parlamentu. Sledované období zahrnuje především fungování komory mezi lety 1996 až 2006, 

ale též politická jednání předcházející ustanovení českého Senátu. 

Práce hodnotí činnost a spolupráci Senátu s Poslaneckou sněmovnou na zákonodárném 

poli během jednotlivých funkčních období, senátní iniciativu v oblasti přijímání vlastních 

návrhů zákonů, jednání o jmenování nových ústavních soudců, volbu prezidenta či zastoupení 

senátorů ve vládách. Dalším bodem je seznámení se s profesní kvalifikací jednotlivých 

senátorů, jejím vlivem na fungování horní komory a případných dopadech na podobu Senátu v 

budoucnu. V závěrečné části práce hodnotí volební výsledky a složení politických senátních 

klubů v jednotlivých funkčních obdobích komory.  

Součástí práce je základní analýza volebního chování voličů a důvodů, které mohou 

vést ke slabé účasti občanů na volbách. Jsou navržena doporučení pro možnou transformaci 

komory a zvýšení zájmu občanů o fungování Senátu Parlamentu České republiky. 
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Abstract: The role of the Senate in the Czech political syste m from 1996 

to 2006 

 

The aim of this bachelor’s work is to introduce a political and organization 

development of the upper chamber of the Czech Parliament. The monitored period includes 

mainly the operation of the chamber from 1996 to 2006 but as well the political negotiations 

forgoing the establishment of the Czech Senate. 

The work evaluates an activity and cooperation of the Senate with the Chamber of 

Deputies within the legislative field during the individual function periods, the senate 

initiative regarding the acceptance of own draft laws, negotiations regarding naming of new 

constitutional judges. Another point is a familiarization with the profession qualification of 

individual senators, familiarization with its influence on functioning of the upper chamber and 

with the prospective impacts on the Senate shape in the future. In the final part this work 

assesses the election results and composition of the political senate clubs during the individual 

chamber function periods. 

A part of this work creates an elementary analysis of the voters election behavior and 

of the reasons that can lead to a weak participation in elections. There are proposed 

recommendations for a possible chamber transformation and for increasing of the citizen’s 

interest in functioning of the Senate of the Parliament of the Czech Republic.  
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„Věřím, že se Valdštejnskému paláci dostane nového lesku, protože bude 

znám především jako místo, kde se moudře myslí, mluví a jedná.“1 

 

Úvod  

Tématem mé bakalářské práce je problematika postavení jedné z komor českého 

Parlamentu, konkrétně Senátu Parlamentu České republiky. Jedná se o komoru či orgán 

zákonodárného sboru, která je mnohými považována v tom lepším případě za zbytečný 

přívažek českého parlamentarismu, v tom horším případě za nebezpečný nástroj, který může 

neblaze ovlivňovat vývoj v naší mladé demokracii. Navzdory těmto negativním pohledům, 

které se odpůrcům českého Senátu povedlo úspěšně zasít do myslí mnoha našich občanů, 

Senát nemá pouze tuto negativní stránku věci a nabízí i druhý pohled na opodstatnění své 

(ne)existence. 

Práce si klade za cíl pomoci odhalit tuto světlejší stránku naší druhé komory. Plně si 

uvědomuji, že tato práce nemůže být co do hodnotnosti a obsažnosti faktů a myšlenkových 

invencí, srovnávána s pracemi mých starších kolegů, kteří se pohybují na tomto poli 

problematiky déle a měli možnost sami v některých případech osobně ovlivňovat její utváření. 

Zároveň by toto ale nemělo být důvodem pro omluvu mé případné snahy na tomto faktu stavět 

svoji obhajobu, proč tato práce nemohla být provedena s větší odpovědností. Mým cílem je 

předložit výsledek, který bude plně odpovídat mým schopnostem a znalostem na poli této 

problematiky.  

Problematiku postavení horní komory Parlamentu v českém politickém prostředí 

považuji za velice zajímavou a inspirativní. Nelze tvrdit, že by tato komora byla nezajímavým 

článkem v našem ústavním řetězci. Již od počátku svého založení, ale ještě mnohem dříve, 

kdy se teprve určovalo jak a co, musela tato komora bojovat o opodstatnění své existence, o 

právo na život. Tento boj, kdy je po každých nových senátních volbách nutno dokazovat své 

právo na politickém výsluní, pokračuje do dnešních dnů a dá se předpokládat, že bude 

nedílnou součástí našeho politického koloritu ještě po mnoho dalších let či možná do té doby, 

než nějaký jiný politický zvrat zasáhne do našeho života a vše bude změněno, tak jako 

mnohokrát předtím v našich tisíciletých dějinách. 

                     
1 Havel, V. : „Projev prezidenta republiky v Senátu Parlamentu České 
republiky 5. b řezna 1997“. In: Kysela, J. (ed.): Parlamenty a jejich funkce 
v 21. století.  Eurolex Bohemia, Praha 2006, s. 21 
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Jsem přesvědčen, že existence Senátu je v našem ústavním pořádku oprávněná. Toto 

své přesvědčení nezakládám pouze na svých jistých sympatiích k této komoře, ale především 

na faktu našeho historického vývoje a potřeb naší moderní společnosti. Uvědomuji si, že jako 

fakt, který často sami chybně považujeme za něco pravdivého a neměnného, může být snadno 

vyvrácen a nahrazen jiným, tak ani historická skutečnost nám nemůže dát plného klidu. 

Pohledem do naší nedaleké minulosti 20. a 19. století můžeme vidět několik forem uspořádání 

druhých komor. Na základě týchž historických dokladů můžeme souhlasit s tvrzením, že ne 

vždy, pokud vůbec, se jednalo o dokonalé subjekty, které by naplnily očekávání do nich 

vkládaná. 

Přesto nám historie ukazuje, že druhá komora není něčím novým, něčím co tady nikdy 

nebylo, a proto to nemá opodstatnění v dnešní době a není to tedy potřeba. Mnozí odpůrci 

Senátu a stoupenci čistého unikameralismu, tuto skutečnost rádi přehlížejí. Naopak se staví do 

role obhájců Poslanecké sněmovny, jakožto jediného a právoplatného zastánce našich zájmů. 

Toto vidění ale považuji přinejmenším za sporné. Tak jako Senát, existovala Poslanecká 

sněmovna na našem území v různých obměnách. Ani samotná Sněmovna se těmto změnám ve 

své velikosti, síle a svém vlivu na politickou scénu nemohla ubránit. Domnívám se tedy, že 

nelze vyvyšovat naši současnou Sněmovnu jakožto jedinou oprávněnou pokračovatelku 

v našem zákonodárném procesu. Pokud bychom toto činili, musíme si položit otázku, ke které 

vlastně předešlé sněmovně se ta naše současná má hlásit? 

Každá z jejích předchůdkyň byla jiná a každá měla své nedostatky a velké slabosti 

zapříčiněné tehdejšími politickými okolnostmi. Nelze pouze tvrdit, že současná Sněmovna je 

pokračovatelkou kontinuálního vývoje českého parlamentarismu, čímž má odslouženo více let 

či je starší, tím pádem má právo jako jediná na existenci a rozhodování. Pokud by to byla 

pravda, současná hrdá Poslanecká sněmovna by musela přijmout do svého dědictví i mnoho 

nepěkného z let komunismu, kdy se plně projevila její slabost a totální podřízenost tehdejší 

vládnoucí elitě. Domnívám se, že touto cestou nemá smysl jít, pokud nechceme dále 

vyvolávat negativní vášně. Ano, technicky možná má Poslanecká sněmovna odslouženo více 

roků než Senát, ale v našich podmínkách nově se konsolidující demokracie není nic 

podstatnějšího než oprávnění, na jakých základech byla ta která komora, ten který orgán 

konstituován.  

Tyto základy mají obě komory společné. Obě vznikly v demokratickém duchu a jsou 

ukotveny v plně demokratické ústavě, tedy nejdůležitějším zákoně našeho státu a celé naší 

společnosti. Nejsou důležité „odkroucené“ roky trvání, ale účel a základy vzniku. Zde jsou si 
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obě komory plně rovny. To, že díky jistým obstrukcím jedné z komor, které se zalíbila její 

dočasná převaha, kterou jí nechtěně umožnili ústavodárci a mohla proto takto pozdržet 

založení druhé komory téměř o tři roky, nehraje roli. Obě komory jsou si co do ústavní 

vážnosti plně rovny. 

Otázka po naplnění potřeb dnešní moderní společnosti Senátem může být pro mnohé 

těžko pochopitelná. Co takováto komora může přinést dobrého pro naši společnost zvláště, 

když její vývoj byl odlišný od demokratického vývoje například britské společnosti, kde vznik 

bikameralismu byl navozen čistě přirozenou potřebou? Nebo co má naše společnost 

společného s velkými společnostmi, jako je ta americká či německá, ale i rakouská, kde 

teritoriální rozdíly a velikosti ospravedlňují vznik dvoukomorového systému stejně přirozeně 

jako v britském případě?2 

Česká společnost je opravdu v jiném postavení než výše zmiňované. Historický vývoj 

šel u nás jinou cestou a ani národnostní či prostorové obtíže nejsou tak závažné. Přesto nelze 

tvrdit, že naše historická cesta, teritoriální malost a jistá nepřirozená homogennost, nás 

předurčuje pouze a jenom k unitárnímu parlamentnímu uspořádání. Takovéto vidění problému 

je podle mého zkreslující. Stejně tak jako u sporu o to, kdo je díky svým „odkrouceným“ 

rokům více oprávněnější vládnout, nelze oprávněnost druhých komor stavět pouze na těchto 

bodech a tvrdit, že když některé z nich postrádají, tak nemají právo na existenci. Touto 

argumentací se dostáváme pouze do slepé uličky a brzy podléháme slabosti své argumentace. 

Kdybychom stavěli pouze na premise, že co je historicky oprávněno, co má podstatnou 

velikost a potřebnost pro co největší celek, tak se brzy dostaneme do stavu, kdy bychom 

museli popřít mnoho z dnešních výdobytků, které užívá naše společnost a které považuje za 

samozřejmé a neoddělitelné od svého života. 

Stejně tak i současný Senát můžeme považovat za výdobytek moderní doby a moderní 

české státnosti, a přesto na tom nemusí být nic rozporného, nečistého či jinak 

diskvalifikujícího, co by nám zabraňovalo přijmout tuto komoru v našem ústavním uspořádání 

za své. Není nic špatného, když se rozhodneme pro novou etapu v našem prožívání a chápaní 

naší společnosti jakožto společenství, kde je ochota hledat a přijímat nové formy vládnutí, 

které mají dobře sloužit občanům. Úcta k historii nás nemůže zavazovat k slepému přijímání 

poddanství a bezpráví jenom proto, že už to tu bylo dříve. Naopak musíme hledět opačným 

                     
2 Viz úvaha profesora Ji řího Kunce. 
Kunc, J.: „Senát: Jaká auctoritas?“. Literární novi ny – P řítomnost. 2. 6. 
1994  
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směrem a snažit se přivést v život takový systém správy věcí veřejných, který bude 

spravedlivý ke všem členům našeho společenství. 

Senát Parlamentu ČR je takovým druhem nástroje, který pomáhá vyrovnávat vratkost 

vládního systému. Není to historická záslužnost, finanční nákladnost či síla pravomocí, ale 

fakt, že toto těleso má ve své podstatě vzniku dán úkol chránit naše společenství před 

přílišnou mocí jednotlivce nebo skupiny a zároveň zlepšuje postavení každého jedince před 

skupinou s nedobrou myslí. Už jen toto podle mého ospravedlňuje vznik a působení Senátu na 

naší politické scéně. Může se to zdát málo a v běžném shonu dní i neracionální udržovat si 

něco jako druhou komoru parlamentu. Pravá oprávněnost se ale projevuje ne v běžných dnech 

klidu, ale ve dnech, kdy naplno pociťujeme ohrožení a slabost své existence, a nemusí se vždy 

jednat jenom o tu politickou. Je lepší platit za svoji politickou bezpečnost teď, než umírat 

s plným měšcem, ale mladý. 

 

Jak již napovídá název mé bakalářské práce hlavním obdobím, kterému chci věnovat 

pozornost, jsou léta existence této komory 1996 až 2006. Samozřejmě si uvědomuji, že nelze 

působnost komory uzavřít pouze do jednoho desetiletí. Proto se ve své práci budu pro 

snadnější pochopení problematiky dostávat i do let předcházejících a zároveň i následujících. 

Mým zájmem není předložit práci, která by se zabývala pouhým shrnujícím výčtem faktů, 

pravomocí, postupů, které se váží k činnosti tohoto článku ústavního řetězce. Domnívám se, 

že toto již dobře zpracovali moji kolegové ve svých předchozích bakalářských a diplomových 

pracích,3 zároveň však stále platí, že tato problematika si v závěrečných pracích studentů 

nenachází zatím příliš velkého zájmu. 

Svoji práci se budu snažit postavit na základech nejenom slov Ústavy a Jednacího řádu 

Senátu, ale také na zajímavých skutečnostech, faktech a událostech, které provázely dosavadní 

existenci horní komory. V několika kapitolách se budu snažit shrnout polický život komory 

nejenom v jednotlivých funkčních obdobích a jejich vlivu na fungování zákonodárného 

systému, ale takéž v pohledu na vývoj samotného tělesa po stránce personálně-osobnostního 

postavení jednotlivých senátorů a senátorek, též jejich otevřeností a spoluprací s druhými 

aktéry politického života a občany, svými voliči. Nelze opomenout samotný dopad, který má 

                     
3 Kunc, K.: Cesta k Senátu Parlamentu České republiky.  FSV UK, Praha 2000 
Kačena, L.:  Postavení, role a fungování Senátu Parlamentu České republiky.  
FSV UK, Praha 2005 
Kačena, L.: Rozdíly v hlasování v Parlamentu ČR: Senáto ři a jejich vazba na 
politické strany.  FSV UK, Praha 2007 
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na činnost komory přijetí, respektive nepřijetí, u samotných voličů, což výrazně ovlivňuje 

jejich účast v senátních volbách. Sama tato skutečnost, kdy se ani po deseti letech nedaří 

získat u občanů větší důvěru a zájem pro účast ve volbách, budí pochybnosti i u samotných 

členů Senátu, kteří jsou neustále konfrontováni s námitkami týkající se síly jejich mandátů po 

přepočtení a porovnání hlasů voličů s kolegy z Poslanecké sněmovny. 

Základní literaturou pro vypracování této práce mi byla především obsáhlá a této 

tematice se nejlépe věnující práce pana doc. Jana Kysely Dvoukomorové systémy - teorie, 

historie a srovnávání dvoukomorových parlamentů vydaná v roce 2004. Taktéž ale i další 

práce od tohoto autora, na kterých se podílel jakožto hlavní editor či přispěvatel, Senát 

v České republice - proč a jaký? (1999), Deset let Ústavy České republiky (2003), Parlamenty 

a jejich funkce v 21. století (2006), Zdena Mansfeldová - Vztah Poslanecké sněmovny a 

Senátu Parlamentu České republiky (2001). Autoři a literatura nejsou tímto výčtem omezeny. 

Velkým zdrojem přínosné literatury vztahující se k problematice současného českého Senátu 

jsou odborné články vydávané především v odborných právních a politologických 

časopisech,4 ale především v samotném čtvrtletníku, který vydává horní komora - „Senát“. 

Neopomenutelným zdrojem pravidel pro fungování komory je samozřejmě Ústava ČR a 

Jednací řád Senátu PČR. 

Mé poděkování za podporu a poskytnuté informace, které mi pomohly při přípravě této 

práce, náleží především paní Sylvě Kyselové Majovské, ředitelce Organizačního odboru 

Kanceláře Senátu, která měla tu odvahu a hlavně trpělivost a umožnila mi tak strávit několik 

měsíců na přelomu roku 2006 a 2007 coby stážistovi v této organizaci. Bylo pro mě 

neocenitelným přínosem poznávat fungování horní komory přímo z vnitřku samotného dění, 

jak činnost politickou, tak i neméně zajímavou činnost organizační a úřední. Můj vděk patří 

též všem dalším zaměstnancům Organizačního odboru a ostatních odborů Kanceláře Senátu, 

kteří s velkou trpělivostí snášeli nepřetržitý zájem nových stážistů o Senát, dělili se tak o svůj 

drahocenný čas, vědomosti a mnohdy i pracovní stoly.  

Mé poděkování patří též mému vedoucímu práce, doktorovi Janu Wintrovi za odborné 

vedení této práce. 

 

 

 

                     
4 Časopis pro právní v ědu a praxi, Evropské a mezinárodní právo, 
Politologické revue, Politologický časopis, Právní zpravodaj 
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„Na samém počátku existence Senátu je bohužel akt věrolomnosti.“5 

 

1. Snaha o ustanovení Prozatímního senátu  

Chceme-li dnes plně pochopit postavení naší dnešní horní komory, musíme se vrátit 

k počátkům jejího vzniku. Nestačí se zastavit pouze u roku 1996, ale musí se pokročit ještě o 

několik let zpět do roku 1992, kdy se začalo s formováním budoucího půdorysu nové komory. 

Účelem této práce není poskytnout vyčerpávající pohled na tehdejší události, ale na druhou 

stranu je nutno se u této etapy, kdy se formoval a začínal naplňovat ústavní pořádek České 

republiky, zastavit. V této kapitole se budu snažit stručně načrtnout hlavní události, které 

formovaly budoucí postavení Senátu.6 

 

 

1.1 Debata o náplni a sídle nové komory  

Období let 1992 až 1996 silně poznamenalo budoucí vnímání Senátu u české 

veřejnosti, ale také u samotných politiků.7 Rok 1992 byl rokem, který přinášel plno změn do 

chodu života celé společnosti. Po červnových volbách se objevuje a plně sílí myšlenka na 

samostatnost slovenské části Federace. Začíná tak proces, na jehož konci stojí dva samostatné 

národy se svými vlastními státy. Je nutno znova tvořit ústavní pořádky a naplňovat nové 

instituce životem. Ústava České republiky, která byla přijata dne 16. prosince téhož roku 

Českou národní radou, vnáší do svého zákonodárného pořádku staronový institut Senátu. Nic 

nového, co by naše historie nepoznala. Přesto nové podmínky kladou nové požadavky na tuto 

složku moci. Hledá se cesta, jak smysluplně naplnit a hlavně obhájit její existenci. 

Poměrně brzy se ukazuje, že se nebude jednat o lehkou cestu. Panují rozdílné názory 

téměř na vše, co by mělo tvořit novou komoru. Od její velikosti, složení, postavení a 

                     
5 Pithart, P.: „Znamení/Memento zrodu“. In: Kysela, J. (ed.): Parlamenty a 
jejich funkce v 21. století . Eurolex Bohemia, Praha 2006, s. 31 
6 Kriticky toto období hodnotí ústavní právník a pos lanec Zden ěk Ji čínský. 
Srovnej Ji čínský, Z.: „K legitimit ě parlamentu samostatné ČR“. In: Kysela, 
J. (ed.): Deset let Ústavy České republiky (východiska, stav, perspektivy) . 
Eurolex Bohemia, Praha 2003, s. 72-77 
7 Podrobn ěji k debat ě a snahám brzdit či dokonce zvrátit proces 
ustanovování druhé komory až po kone čné vyhlášení termínu prvních voleb do 
Senátu prezidentem Havlem viz Jan Filip. 
Filip, J.: „K historii Senátu: od jeho z řízení až po ustanovení“. Senát. 
01/2003 
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pravomocí, až po místo jejího působení. Existuje tak mnoho rozdílných pohledů, které je 

nutno sladit na politickém kompromisu všech stran zastoupených v tehdejší ČNR.  

Návrhy na početní zastoupení se pohybují od čísla 50 senátorů, přes 99, 100 až po 150 

senátorů, či 174 senátorů tzv. Prozatímního Senátu.8 Naopak síla pravomocí budoucí horní 

komory se zdá všem jasná. Na základě historických zkušeností a poznatků z okolních států, 

kde funguje horní komora, nemělo by se jednat o výrazně silnější komoru, než je komora 

první. Tento pohled na věc byl umocněn faktem, že o vzniku Senátu rozhodovali sami 

poslanci, kteří neměli zájem nikterak oslabovat svoje budoucí postavení v novém státě. Senát 

tak již od počátku byl nejenom v rukou ústavních expertů, ale i samozvaných expertů na 

ústavní pořádek z řad poslanců. Byl též v rukou lidí, kteří již promýšleli své další postavení 

v novém uspořádání. Z tohoto pohledu na věc je zřejmé, že byl neočekávatelný vznik poměrně 

silné komory, která by byla rovnocenným partnerem Poslanecké sněmovně. 

Samotné naplnění čím by vlastně nová komora měla být, mělo několik možných 

východisek.9 Úvahy jednak směřovaly k vytvoření komory, která v hayekovském duchu 

nalézá a střeží pravidla správného jednání. Další představou byla komora, která je formována 

na regionálním či zemském základu. Nezanedbatelnou představou byla i komora, která by se 

dala označit za tzv. „radu moudrých“ a obecně uznávaných osobností, které by svoji 

působnost v komoře zakládali na své morální čistotě a ochotě zastupovat demokratické 

principy politického společenství. Poslední a v konečném důsledku i nejúspěšnější představou 

byl stav, kdy horní komora byla považována za nezbytný prvek dělby moci, kdy zajišťuje 

funkci pojistky stability politického a ústavního systému, ale též kontinuitu a kvalitu 

zákonodárství.10 

Jak známo koncept, který získal přednost před ostatními koncepty, byl ten čtvrtý. Senát 

jako pojistka a vyvažovatel politických aktů, který bude hlavně nástrojem kontroly, nebude 

nebezpečím pro ústavní pořádek a samotnou Sněmovnu. Přesto lze tvrdit, že i ostatní návrhy, 

přestože z různých důvodů plně neuskutečnitelné, se v konečném důsledku též promítly do 

fungování horní komory. Co tato komora ztrácela na pravomocích, měla získat na morální 

stránce věci. Tedy měla být nejenom komorou běžné kontroly, ale též místem, kde bude 

s plnou vážností naplňován duch právní jistoty a rozumnosti přijímaných zákonů, měla být 

                     
8 Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání 
dvoukomorových parlament ů. Eurolex Bohemia, Praha 2004, s. 417, 419-424 
9 Podrobn ěji k r ůzným typ ům evropských senát ů viz Blanka Říchová. 
Říchová, B.: „Senát v moderních politických systémec h“. Parlamentní 
zpravodaj. č. 4-5/96-97 
10 Tamtéž, Kysela, J. (2004), s. 425-431 
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místem, kde budou její členové postupovat klidnějším a rozvážnějším tempem a nebudou 

podléhat krátkodobým volebním vlivům jako jejich kolegové z dolní komory. 

Toto vše bylo považováno za jaksi samozřejmé nejenom při vzniku komory, ale 

obdivuhodně tato myšlenka přetrvává i po deseti letech fungování. Od horní komory se jaksi 

všeobecně očekává, že bude tím moudřejším a rozumnějším starším sourozencem, který ale 

může být kdykoliv okřiknut mladším a silnějším, i když mnohdy nerozumnějším 

sourozencem. 

Ani s lokací horní komory nebylo jasno. V době, kdy byl v ČNR projednáván návrh na 

ustanovení a naplnění Prozatímního senátu, padl návrh na sídelní místo komory město Brno. 

O tuto změnu ve vládním návrhu /sněmovní tisk č. 210 a 228/ se postaral nenápadným 

výstupem poslanec Miloš Skorčovský,11 který přednesl sněmovně své přesvědčení, že by 

v rámci decentralizace zákonodárné moci a prostorových možností mělo být za sídlo 

Prozatímního senátu město Brno.12 

Tento krok, kdyby došel uplatnění, by podle mého přinesl velké ohrožení pro nově se 

konstituující komoru. Nelze přesně odhadnout, jak moc byl tento krok přenesení sídla komory 

z hlavního města pryč předem předjednán, ale jistý souhlas předem o něm musel panovat. 

Dokazuje to samotný stenografický zápis z 15. schůze jednání České národní rady dne 19. 

prosince.13 Po tomto pozměňovacím návrhu, dle mého názoru dosti revolučním, nepadla 

žádná námitka proti a žádný z řečníků schůze se nad tímto bodem nepozastavil. Tento fakt lze 

připsat též skutečnosti, kdy samotné jednání schůze bylo nejenom podle zápisu, ale i 

samotných pamětníků schůze dosti bouřlivé, aby se nakonec utopilo v malichernosti o 

způsobu hlasování jakým měl být přijat vládní návrh zákona.14 Přesto se nejednalo o 

maličkost, která by neměla vážné důsledky. 

Přenesení druhé komory parlamentu pryč z centra přirozeného politického dění nelze 

vnímat jinak, než jako snahu tuto komoru ještě více izolovat a snižovat tak její skutečný vliv 

na tvorbu zákonodárného procesu. Odsunutí by znamenalo marginalizaci komory a jejích 

členů. Nelze být aktivním politickým hráčem na politické scéně, když vás od skutečného dění, 

                     
11 Ing. Miloš Skor čovský, CSc., poslanec za Jihomoravský kraj v období  od 
6.6. 1992 do 6.6. 1996, člen strany Českomoravská unie st ředu 
12 http://www.psp.cz eknih/1992cnr/stenprot/015schuz/ s015001.htm (2.2. 2008) 
13 Tamtéž, stenoprotokol 15. sch ůze ČNR 19.12. 1992 
14 S návrhem na tajné hlasování p řišel poslanec Stanislav Kozák /Liberáln ě 
sociální unie - LSU/, návrh byl p řijat výraznou v ětšinou 140 hlas ů proti 22 
hlas ům přítomných poslanc ů. Proti tajnému hlasování vystoupil nap ř. 
poslanec Ivan Mašek /ODA/ či Jaroslav Vl ček /LSU/. Po zmate čném a 
neúsp ěšném hlasování panovala shoda na tom, že hlavní p ří činnou byla práv ě 
zvolená metoda hlasování. 
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od místa kde se stýká vliv části zákonodárného sboru, vlády a prezidenta, dělí stovky 

kilometrů a dopravní kolapsy na D1. Senát by jenom velice obtížně reagoval na podněty, které 

nepřetržitě generuje politická scéna v centru. Nemohl by se plně zapojovat do jednání, musel 

by počítat s několikadenními odstupy ve své práci, kdy by čekal než mu budou doručeny 

oficiální výstupy z Poslanecké sněmovny. Obtížně by se naplňovalo pouto mezi Senátem a 

samotnou vládou. Představa, že ministři vlády by při svém pracovním vytížení absolvovali 

stovky kilometrů, aby přednesli před senátory své návrhy zákonů a zodpověděli otázky, je 

dosti nereálná a Senát by tím jednoznačně ztrácel na své vážnosti. Ani praktické důvody 

z technické a finanční oblasti nelze opominout. Nutnost neustálého cestování lidí, dokumentů, 

věcí, nemožnost společného sdílení části obslužného servisu, by přinášelo jenom další 

komplikace a zvyšování nákladů na provoz komory.15 

Senát by se tímto dostával do pozice komory, se kterou se opravdu moc nemusí 

počítat. Kdo by měl obavu a bral vážně názory komory, která nemá aktuální přístup 

k informacím, nemůže svými lidmi přímo ovlivňovat dění v politickém centru, která musí 

doufat, že požadované informace se k ní dostanou se snesitelným zpožděním a v celku? 

Jednalo by se o další vážný handicap, který by druhá komora musela překonávat ve svém 

působení. 

Vládnímu návrhu zákona na zřízení Prozatímního senátu, jak už bylo zmíněno výše, se 

nedostalo možnosti zrodu. Rozprava na půdě sněmovny, která již po několika vystoupení 

řečníků ztratila svůj hlavní důvod, proč byla iniciována a začala se utápět v návrzích, na 

zajištění tajného hlasování, zda kroužkovat či škrtat, koho a kolik, jak kontrolovat členy 

volební komise a jak vůbec správně naformulovat otázku pro tajnou volbu, aby následně 

nemohla být tato volba zpochybněna, se dostala do totálního zmatení. Poslanci ztratili přehled 

jaké pozměňovací návrhy ještě platí, a které již byly staženy či se vzájemně negují a proto 

jsou nehlasovatelné.16 Výsledné tajné hlasování, ke kterému se podařilo nakonec přeci jenom 

dospět, přineslo překvapení. Návrh ústavního zákona o zřízení Prozatímního senátu 

Parlamentu byl podpořen pouze 98 hlasy, což se zdaleka nepřibližovalo ani k nutnému 

minimu 120 hlasů pro přijetí ústavního zákona. 

                     
15 Ob ě komory nap říklad využívají služeb spole čné Parlamentní knihovny či 
odborných výstup ů Parlamentního institutu. 
16 Více In: Benešová, L.: „Pam ětnické poznámky k 10. výro čí ustanovení 
Senátu (1996-2006)“. In: Kysela, J. (ed.): Parlamenty a jejich funkce v 21. 
století.  Eurolex Bohemia, Praha 2006, s. 38-40 
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Výsledek hlasování měl na formování budoucího Senátu dvojí dopad. Na jedné straně 

bylo zabráněno přijetí nesmyslného návrhu, který by stěhoval komoru z přirozeného centra 

politického vlivu, a v tomto pohledu je možno považovat výsledek hlasování za přínosný. Lze 

si jen těžko domýšlet, jaké důsledky by tento krok měl při formování plnoprávné komory, jak 

ji známe od roku 1996, kdyby měla navazovat na prozatímní komoru v Brně. Vůle k hledání 

nového místa by se sháněla jen obtížně a tak by i nová komora byla s největší 

pravděpodobností odsouzena k živoření na periferii politického zájmu. 

Druhý neméně podstatný důsledek hlasování měl vliv na ustanovení samotné komory. 

Nepřijetí ústavního návrhu způsobilo nemožnost naplnění prozatímní komory. Tím bylo hned 

na začátku způsobeno přerušení kontinuity části zákonodárného sboru, který měl pokračovat 

v podmínkách nového státu.17 Zákonodárci ČNR, ať vědomě či nevědomě, využili 

nejednoznačnosti v tomto bodě daném Ústavou a zajistili si tak více jak tři roky pohodlného 

vládnutí bez kontroly druhé komory. Tímto krokem bylo též zaseto seménko pochybností, zda 

i po letech nenaplnění Senátu tuto komoru opravdu potřebujeme. Lze konstatovat, že tento 

krok nenaplnění vážně porušil vnímání Senátu u občanů a oslabuje jeho postavení až do 

dnešních dnů.18 Z tohoto pohledu na věc, nepřijetí návrhu ústavního zákona lze považovat za 

výrazný neúspěch jehož důsledky byly a jsou závažné. Zůstává otázkou, co má, nebo by mělo, 

větší důsledky pro Senát. Zda několikaleté zdržení při jeho konstituování, nebo případné 

přesunutí druhé komory do Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
17 Část poslanc ů ze zanikajícího Federálního shromážd ění m ěla p řejít do nov ě 
vytvo řené komory. 
18 Viz Ji čínský, Z., 2003, s. 73 
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„Zastávám názor, že právní řád České republiky by nebyl významně lepší ani 

horší, kdyby Senát neexistoval. Senát v tomto směru situaci nijak zásadně 

nezměnil.“19 

 

2. Přístup Senátu k zákonodárnému procesu, Ústavnímu sou du, 

prezidentovi a vlád ě ČR 

Slova pronesená jedním z vysokých ústavních činitelů znějí dosti závažně a zvláště, 

když jsou pronesena takto hole na bílém papíru. Jako každá mince má dvě strany, a jako 

každý problém má více pohledů na své řešení, i konstatování o praktické činnosti horní 

komory nemůže být hodnoceno pouze z jednoho místa či strany. Vliv Senátu na právní 

pořádek v České republice nebyl a není bezvýznamný. Senát se každým svým rozhodnutím 

nad návrhem zákona snaží plnit svoje poslání odpovědně, v duchu řádného ústavního 

pořádku. Je zřejmé, že horní komora každým svým rokem činnosti posiluje své postavení a 

vyvíjí se. Nelze tvrdit, že je tou samou komorou jako v prvním roce své existence, i dnes 

v roce dvanáctém. Proměna lidí, proud zkušeností a praxe, ale i politického klima, neustále 

formuje tuto komoru.20 

 

 

2.1 Aktivita Senátu v zákonodárném procesu  

Jedním z hendikepů, který byl Senátu vyčítán již při jeho zakládání, byla slabost 

v zákonodárném procesu. Odpůrci komory namítali, že nebude mít fakticky žádnou váhu 

v tomto procesu, jelikož vždy bude moci býti prosazen názor Poslanecké sněmovny i přes 

odpor Senátu.21 V řeči počtu mandátů možná ano, ale praxe ukazuje, že se nelze spoléhat na 

jedno číslo, které může pokaždé zajistit převahu. Ne vždy totiž panuje ideální shoda 

v samotné Sněmovně. Podle přirozenosti politického smýšlení lze očekávat rozdílný pohled 

                     
19 Zaorálek, L.: „Senát a prvních deset let jeho činnosti“. In: Kysela, J. 
(ed.): Parlamenty a jejich funkce v 21. století . Eurolex Bohemia, Praha 
2006, s. 45 
20 Podrobn ěji k prom ěně a posilování komor českého Parlamentu v dob ě od roku 
1993 až 2003 viz Jind řiška Syllová. 
Syllová, J.: „Ústavní charakteristika Parlamentu ČR a její napl ňování“. In: 
Kysela, J. (ed.): Deset let Ústavy České republiky (východiska, stav, 
perspektivy) . Eurolex Bohemia, Praha 2003, s. 259-265 
21 Syllová hodnotí tento stav, kdy se PS t ěší pom ěrné nedotknutelnosti a 
moci za „kuka ččí vejce české ústavy“. Takovéto „vysezené“ postavení se 
stává necht ěným dítkem pro celý systém, jelikož není pln ě stabilizován 
systém politických stran. Podrobn ěji Syllová, J., 2003, s. 262 
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na mnoho návrhů zákonů procházející tímto tělesem. Tedy vidět problematiku přijímání 

zákonů pouze jako boj mezi PS a Senátem nelze. V obou komorách sedí příznivci 

jednotlivých politických proudů, kterým budou vždy blíže při prosazování vlastních zájmů 

jejich kolegové v druhé z komor, než jejich kolegové odpůrci z vlastní komory. Z tohoto 

důvodu optika boje komor, které vždy budou stát proti sobě, nefunguje. Čísla ukazující 

zákonodárnou činnosti v posledním desetiletí jsou toho dokladem. 

Nenastalo žádné potírání jedné komory druhou. Navzdory existujícímu silnějšímu 

postavení Sněmovny, nelze tvrdit, že ta by vždy musela uspět se svým návrhem. Prokazuje se, 

že Senát může a je brán vážně dolní komorou. Návrhy zákonů, které Senát posílá zpět 

Sněmovně se svými pozměňovacími návrhy k novému zvážení, nejsou automaticky odmítány. 

Čísla dokládají, že až šedesát procent návrhů zákonů, které jsou vráceny k novému 

projednání, jsou Sněmovnou akceptovány jakožto oprávněné a následně přijaty.22 Úspěšnost 

takto přijatých návrhů dokládá, že nelze stavět sílu jednoho pouze na jeho ješitnosti. 

Úspěšnost s jakou horní komora prosazuje své změny do návrhů zákonů patří k jedním 

z nejvyšších v Evropě.23 

Senát přesto doplácí na neexistenci rovného bikameralismu. Vždy musí počítat s tím, 

že bude tím slabším, kdo bude tahat za kratší konec. Je mnoho cest, jak se s tímto postavením 

vypořádat. Mnoho skeptiků považovala toto za nemožné a jeden z hlavních dokladů, proč 

druhá komora nemůže v našich podmínkách dost dobře existovat. Senátu se přesto podařilo 

nalézt jisté vyvážení a kompenzaci svého nerovného postavení ve způsobu jak působit na 

svého silnějšího partnera. 

Senát zvolil diplomacii ve svém přístupu, ke které se uchylují všichni, kdo jsou slabší 

a v ohrožení života. Snaží se o rozumný a vyvážení přístup ve svém posuzování návrhů 

zákonů přicházejících z Poslanecké sněmovny, aniž by se zároveň dostal do plného 

vazalského postavení. Snaží se tedy ve svých postojích zaměřit především na to, co považuje 

opravdu za nejdůležitější. Své pozměňovací návrhy koncipuje tak, aby opravdu odrážely ve 

své podstatě oprávněné vylepšení původního návrhu a ne rozmarnou ješitnost členů druhé 

komory. Tento luxus si nemůže dovolit, pokud chce být plnoprávným hráčem 

v zákonodárném procesu. Senát je nucen aplikovat tento přístup, přestože ho nelze považovat 

                                                                
 
22 Majovská Kyselová, S.: „ Český Senát 1996-2006 ve faktech“. In: Kysela, 
J.: Parlamenty a jejich funkce v 21. století . Eurolex Bohemia, Praha 2006, 
s. 270 
23 Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání 
dvoukomorových parlament ů. Eurolex Bohemia, Praha 2004, s. 554 
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za ideální. Ne vždy je snadné podřídit se návrhům, které jsou již na první pohled nevyvážené a 

pro budoucí fungování komplikací. Navzdory tomu nesmí dojít ke stavu, kdy by se senátorská 

komora dostala do úplného podřízení. Důsledkem by byla nejenom frustrace samotných 

senátorů z podřízeneckého postavení, ale především snížená kvalita výstupů zákonodárného 

procesu. 

Zákonodárnou aktivitu Senátu v letech 1996 až 2006 můžeme názorně doložit na 

několika číslech. Ta nám jasně ukazují nakolik tato komora ve své činnosti uspěla či neuspěla. 

Pro někoho mohou být dokladem o oprávněnosti existence Senátu, pro jiné jen dalším 

dokladem, že vliv Senátu na korekci zákonodárného procesu není zase až tak významný a 

jeho počiny v této oblasti nejsou dosti velké, aby bylo nutno tuto organizaci vydržovat ze 

státních prostředků při životě. Mnoho z této kritiky je možno přijmout a ne nadarmo se tvrdí, 

že vždy je co zlepšovat. Český Senát má jistě mnoho co zlepšovat ve svém působení a 

výstupech, přesto jeho aktivitu lze objektivně považovat za přínosnou. Už i z toho důvodu, že 

sami poslanci byli mnohdy nuceni vyjádřit dík horní komoře za to, že napravila či rovnou 

zamítla návrh zákona, který se již v přijímacím procesu jevil problematickým nebo vysloveně 

nepřátelským pro jednu či více stran v dolní komoře.24 V mnohých případech byl Senát 

místem, kde se vládní koalici slabé v Poslanecké sněmovně dařilo nalézt oddech a ochranu 

proti zuřivým výpadům opozice a umožňoval tak prosazení vládních záměrů v život. Na druhé 

straně byl Senát také místem, kde slabá sněmovní opozice nalézala svoji sílu pro blokování 

kontroverzních vládních záměrů.25 Každá z českých politických stran etablovaných na naší 

politické scéně si vyzkoušela alespoň jednu z pozic a většina z těchto stran dokonce obě.26 

                                                                
 
24 P řípadem p řetrvávajícího despektu je naopak výrok poslance Zde ňka 
Ji čínského proneseného dne 7. 5. 2008 na p ůdě PS: „Vážená paní 
předsedající, kolegyn ě a kolegové, jedno latinské úsloví říká: Timeo Danaos 
et dona ferentes, což je hexametr. Znamená: Bojím s e Řeků, i když dary 
přinášejí. Dovolím si to vztáhnout na r ůzné senátorské iniciativy zákon ů. 
Po zkušenostech se obávám, že od senátor ů nic dobrého nekyne. Toto je 
klasický p řípad a dávám návrh na zamítnutí. (Slabý potlesk.)“  
zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/030s chuz/s030248.htm#r1 
(2.6. 2008) 
25 Jednalo se p ředevším o III. funk ční období mezi lety 2000 až 2002, kdy 
st ředové síly uskupeny v tzv. Čty řkoalici úsp ěšně blokovaly další zám ěry 
ČSSD a ODS ohledn ě zm ěn ústavy. Dalším bylo V. funk ční období mezi lety 
2004 až 2006, kdy senáto ři ODS, spolu s n ěkterými vládními a 
antikomunisticky lad ěnými senátory, blokovali vládní návrhy, které 
prohlasovala v Poslanecké sn ěmovně ČSSD s podporou KS ČM. 
26 Výjimkou samoz řejm ě z ůstává KS ČM. 
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Několik srozumitelných čísel dokládající činnost Senátu v pěti funkčních obdobích 

mezi lety 1996 až 2006.27 

Celkem bylo projednáno 1081 návrhů zákonů, z toho 18 návrhů ústavních zákonů a 353 

mezinárodních smluv. Schváleno návrhů zákonů 413, včetně 11 návrhů ústavních zákonů. 

Vůle nezabývat se návrhy zákonů byla vyjádřena ve 244 případech a ve 39 případech nebylo 

přijato žádné usnesení. Návrhů, které Senát poslal zpět do Poslanecké sněmovny s žádostí o 

nové posouzení a přijetí změn, bylo 313, z toho 3 návrhy ústavních zákonů. Osud těchto 

návrhů byl následný.28 Ve 188 případech, včetně 1 návrhu ústavního zákona, uznala 

Sněmovna výhrady Senátu jakožto oprávněné a tyto návrhy přijala ve znění upraveném 

Senátem. Naopak ve 110 případech Sněmovna neshledala oprávněnost změn požadovaných 

Senátem a tyto návrhy přijala ve svém původním znění, které zaslala do Senátu. V těchto 

případech nebyla vůle Senátu prosazena. V 15 případech, včetně 2 návrhů ústavních zákonů, 

nenalezla Sněmovna shodu na přijetí pozměňovacích návrhů Senátu a ani sílu na opětné 

prosazení svého původního návrhu v novém hlasování na půdě sněmovny a tyto návrhy 

nebyly přijaty, což vedlo k zastavení celého procesu přijímání a konci návrhu zákona na 

parlamentní půdě. 

Naopak rovnou zamítnutých návrhů zákonů Senátem na svých plenárních zasedáních 

bylo 77, včetně 4 návrhů ústavních zákonů. Tyto zamítnuté návrhy se opět navrátily k novému 

projednání do Poslanecké sněmovny, z čehož Sněmovna usoudila, že ve 44 případech bylo 

senátní zamítnutí neoprávněné a toto zamítavé stanovisko přehlasovala, čímž návrhy mohly 

být zaslány k posouzení prezidentem. Na druhou stranu bylo u 33 návrhů zákonů shledána 

oprávněnost zamítavého stanoviska Senátu nebo prostě jenom pro neschopnost Sněmovny 

přehlasovat senátní veto, tyto návrhy padly pod stůl a jejich záměry nebyly naplněny.29 

Procentuální podíl jednotlivých způsobů rozhodnutí o návrhu zákona na celkovém 

počtu projednávaných návrhů zákonů byl následný. Přímo schválených návrhů zákona a 

postoupených prezidentovi bez výhrad bylo 38%, k tomu nutno připočíst 23% návrhů, u 

kterých byla shoda na nezabýváním se a 3% návrhů, kde nebylo přijato žádné usnesení. 

                     
27 Zákonodárnou aktivitu v letech 2006 až 2008 zám ěrn ě vynechávám, jelikož 
celý proces p řijímání zákon ů bude uzav řen až s koncem VI. funk čního období. 
Poté budou k dispozici relevantní data za celé námi  sledované období. Možná 
rozdílnost jednotlivých dat je ovlivn ěna pe člivostí po čítajících a 
hodnocením jednotlivých procedur. 
Majovská Kyselová, S., 2006, s.261-271 
28 Podrobn ěji viz. Tabulka č.1  – Zákonodárná aktivita Senátu P ČR (1996 – 
2006)  
29 Podrobn ěji jednotlivá funk ční období viz. Tabulka č.2  – Zákonodárná 
aktivita Senátu v jednotlivých funk čních obdobích 
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Celkem tedy prošlo bez jakýchkoliv komplikací Senátem 64% návrhů zákonů. Naopak u 7% 

návrhů byl vyjádřen nesouhlas Senátu s jejich dalším přijímáním a byly horní komorou 

zamítnuty. U zbylých 29% návrhů Senát vyjádřil vůli pro změnu a zaslal tyto návrhy zpět do 

Poslanecké sněmovny k dalšímu posouzení. Z těchto zaslaných návrhů byly Sněmovnou 

akceptovány změny navržené Senátem u 60% návrhů, naopak u 35% návrhů Sněmovna 

setrvala na svém původním stanovisku a návrhy zákonů nebyly ovlivněny senátními změnami. 

U 5% návrhů, které byly vráceny k posouzení a dopracování, nebyla nalezena shoda či vůle 

k jejich dalším úpravám nebo schválení původního znění a s těmito návrhy nebylo dále 

pracováno na parlamentní půdě.30 

Velkému zájmu se vždy těší projednávání návrhů ústavních zákonů. Tyto návrhy 

mnohdy odkazují na důležité změny, které je nutno provést a schválit pro další vývoj 

společnosti. Jejich závažnost je uznána i tím, že k jejich prosazení je třeba získat většího 

souhlasu než v případě běžných zákonů. Pro přijetí těchto návrhů je nutno získat v Poslanecké 

sněmovně nejméně tři pětiny všech poslanců a v Senátu nejméně tři pětiny všech přítomných 

senátorů. V mnoha případech je dosažení alespoň tohoto minimálního počtu pro zákonodárce 

velký problém. Námi sledované období toto jen dokazuje. Přestože většina důležitých návrhů 

prošla, některé přeci jen ne a na tomto nepřijetí se významně podílela i sama horní komora. 

Senát ve svých prvních pěti funkčních obdobích projednal celkem 18 návrhů ústavních 

zákonů. Přičemž 11 návrhů schválil, 3 vrátil zpět do Poslanecké sněmovny k novému 

posouzení (dva z nich nebyly nakonec vůbec přijaty) a 4 návrhy rovnou zamítl. Prvním 

návrhem, kterým se Senát zabýval, byl návrh ústavního zákona v souvislosti se změnami 

státní hranice se Slovenskou republikou. Tento návrh byl bez problémů schválen. Takto bylo 

schváleno několik dalších návrhů ústavních zákonů bez větších výhrad.  

Prvním případem, kde Senát využil možnosti nepřijmout návrh mu zaslaný PS bez 

výhrad, byl návrh referenda o vstupu ČR do Evropské unie. Senát se rozhodl pro úpravu 

v podobě několika pozměňovacích návrhů, kterými přepracoval návrh ústavního zákona do 

monotematického referenda o vstupu do EU. Jednalo se o první ze tří pokusů Senátu prosadit 

tento návrh ústavního zákona. Naopak pro přímé zamítnutí návrhu ústavního zákona se horní 

komora odhodlala při projednávání novely Ústavy, jež měla mimo jiné omezit pravomoci 

prezidenta republiky. 

 

                     
30 Podrobn ěji viz. Tabulka č.3  – Procentuální podíl zákonodárné aktivity 
Senátu (1996 – 2006) 
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2.2 Senátní iniciativy v zákonodárné oblasti  

Dalším důležitým polem, na který se soustředí pozornost při prosazování legislativních 

záměrů, je tzv. institut senátních iniciativ. I v tomto případě je možno vést mnoho debat o 

tom, nakolik je samotný tento institut výrazný a přínosný v celkovém objemu přijímaných 

zákonů. Skutečností zůstává, že prosazení zákonodárné iniciativy na senátní půdě je obtížnější 

nežli v případě Sněmovny. Návrh zákona, který podává Senát Poslanecké sněmovně, může 

k projednání v Senátu navrhnout senátor, skupina senátorů, výbor nebo komise Senátu. 

Navrhovatel senátního návrhu zákona předkládá návrh senátního návrhu zákona předsedovi 

Senátu, který jej postoupí organizačnímu výboru a neprodleně jej rozešle všem senátorům a 

senátorským klubům. Lhůta k projednání návrhu senátního návrhu zákona ve výborech je 60 

dnů (může být zkráceno na 30 dnů, nebo naopak prodlouženo o stejnou dobu) od rozhodnutí o 

jeho přikázání výboru k projednání.31 

Po projednání ve výborech se tento návrh senátního návrhu vrací zpět na plénum 

Senátu, kde je o něm hlasováno.32 Pokud je tento návrh přijat je možno ho zaslat Poslanecké 

sněmovně k posouzení jako senátní návrh zákona. Poté návrh nastupuje běžnou cestu 

projednávání, která je zvykem u poslaneckých či vládních návrhů zákona, tedy troje čtení a po 

případném schválení opětné zaslání zpět Senátu.  

Lze tedy souhlasit s tvrzením, že postavení senátorů při jejich snaze o prosazení 

vlastních legislativních záměrů je složitější než u samotných poslanců. Na druhou stranu je 

nutno podotknout, že horní komora nebyla primárně koncipována pro účel běžné legislativní 

tvorby, ale naopak pro kontrolu této tvorby přicházející z PS. V tomto smyslu stesky 

některých senátních zákonodárců nad složitostí procesu přijímání návrhů zákonů v jejich 

případě, nejsou plně oprávněné. Domnívám se, že pokud byla pravidla hry nastavena takto, 

tedy komora kontroly versus komora tvorby, měli by senátoři tento fakt přijmout a zařídit se 

podle něho. Tím, že budou odvádět dobrou kontrolní činnost rozhodně nic neztrácí, jako nic 

nezískávají budou-li odvádět svoji činnost v tvorbě špatných zákonů. 

Navzdory této obtíži při kreaci vlastních senátních návrhů, členové horní komory se 

této činnosti nevzdávají a v každém ze svých funkčních období předkládají své návrhy 

k posouzení členům dolní komory. V prvním funkčním období předložili senátoři předsedovi 

komory 13 návrhů senátních návrhů zákonů. Z nich bylo na plénu Senátu rozhodnuto o 7, 

                     
31 Jednací řád Senátu P ČR., 2004, §127 a §128 
32 Tamtéž., §129 a §130 
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které byly zaslány do PS. Sněmovna z nich schválila 5 návrhů. Ve II. funkčním období bylo 

předsedovi komory předloženo 8 návrhů, z čehož 5 bylo posláno do PS. Sněmovna všechny 

návrhy zamítla. Ve III. funkčním období předseda obdržel 15 nových návrhů, z čehož 11 

návrhů bylo postoupeno k projednání Sněmovně. Ta vyslovila souhlas pouze s 5 návrhy. Ve 

IV. funkčním období bylo předloženo 12 senátorských iniciativ přičemž 8 bylo posláno do PS, 

kde byly nakonec přijaty pouze 3 návrhy. V V. funkčním období bylo předloženo nejvíce 

senátních iniciativ za celé fungování Senátu, celkem 17. Z nich bylo posláno k posouzení 

Sněmovně 10 návrhů, která nakonec propustila zpět Senátu a k následnému vyhlášení ve 

Sbírce zákonů po přijetí prezidentem pouze 1 návrh zákona.33 

V konečných číslech se jasně ukazuje, že institut senátní návrhů zákonů není 

dominantní stránkou činnosti horní komory. Z celkového počtu 65 zákonodárných iniciativ, 

které byly senátory předloženy předsedovi Senátu, bylo následně na plénu Senátu rozhodnuto 

o zaslání 41 senátních návrhů zákonů do Sněmovny. Tam s nimi bylo nakládáno podstatně 

tvrději než například u návrhů zákonů, které Senát posílal zpět Sněmovně s vlastními 

pozměňovacími návrhy a Senát již nedosahoval takové úspěšnosti, jako v předešlých 

případech. Konečného vyhlášení ve Sbírce zákonů se nakonec dočkalo pouze 14 původních 

senátních zákonodárných iniciativ.  

V porovnání s celkovým počtem zákonů, které prošly během desetileté existence 

dvoukomorového parlamentu procesem přijímání a vyhlášení, je aktivita Senátu na tomto poli 

zanedbatelná a nemůže se v žádném případě rovnat aktivitě vlády či samotných poslanců. Pro 

někoho může být tato skutečnost nedostačující a požaduje proto změnu v této oblasti. Opět 

potvrzuji svůj názor, že Senát by se měl primárně soustředit na kontrolu přicházejících počinů 

z dílny Poslanecké sněmovny. Je zajisté správné, že i Senát může projevit svoji touhu 

zákonodárné iniciativy, ale nemělo by to být na úkor jeho primární činnosti. Tato země 

nepotřebuje kvanta nových zákonů, které mnohdy trpí silnými nedostatky či přímo 

nesrozumitelností i pro samé jejich tvůrce na konci přijímacího procesu. Naopak záměrem by 

mělo být více kvalitních zákonů, které nebudou dále nesmyslně zahlcovat náš právní systém.  

To je prostor pro Senát. Pokud veřejnost něco ocení, pak to, že je zde někdo, kdo dbá o 

to, aby tento systém byl udržován v rozumných mantinelech. Pokud bude horní komora 

vystupovat jako přirozený obránce těchto zájmů, bude i samotnou veřejností brána příznivěji 

než dosud. Z příkladu oblíbenosti současného ombudsmana, který se zasazuje o ochranu 

                     
33 Majovská Kyselová, S., 2006, s.269 
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občanů před nesmyslností a škodou současných právních zmetků, lze čerpat příklad. Senát má 

možnost zapůsobit na lidi svým přístupem k věci. Ne tedy jako další instituce, která si 

mnohdy malicherně prosazuje své zájmy, aby měla příznivější život na svém písečku, ale jako 

instituce, která dbá ochrany a zájmů občanů.  

Je historicky dokázáno, že obecně lid, a nejinak je tomu i u dnešní moderní občanské 

společnosti, odměňuje tyto ochránce občanských práv svojí přízní. Senát se může rozhodnout 

pro roli toho hodného. Má na to možnosti a hlavně předpoklady. Jeho členové nejsou pod 

pevnou kontrolou stranických sekretariátů a vláda se Senátem nespojuje svoji existenci tak 

moc, aby kvůli tomu s ním vedla boj o přežití. Otvírá se zde tak prostor pro jistou volnost 

v projevování svých názorů a hlavně možnost dobře naslouchat, co si přeje společnost a 

nabídnou jí to, co chce. Na tom není nic špatného, ostatně řídí se tím celý současný 

globalizovaný svět. Nebude špatné, když bude Senát více naslouchat, více kontrolovat, více 

zamítat špatnou legislativu.  

Jistě, je slabší a mnohdy podlehne v konečném souboji se Sněmovnou, snadno též 

může být označen za brzdu celého legislativního procesu. Proto je nutno, aby horní komora 

uměla tyto své kroky dobře vykomunikovat s občany, dobře prodat svým voličům. Opět 

opakuji, že na tom není nic špatného. Dělají to tak všichni aktéři vládnoucí struktury v naší 

společnosti, tedy od starostů zapadlých vísek až po prezidenta republiky. Není důvod, aby 

Senát stál stranou. Pokud se rozhodne pro cestu řádné kontroly probíhajícího zákonodárného 

procesu, může dojít naplnění smyslu své existence a nalézt klid v myslích svých členů, ale též 

veřejnosti.  

 

 

2.3 Schvalovací proces ústavních soudc ů na půdě Senátu v letech 2000 

až 2005 

Překvapivě velké pole působnosti se Senátu otevřelo při volbě členů Ústavního soudu. 

Česká ústava k tomuto kroku říká: „Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se 

souhlasem Senátu“.34 Překvapivě jednoduchá věta, která navzdory tomu dokázala způsobit 

několik bezesných nocí části aktérů, kteří se podílejí na nominaci do Ústavního soudu. Za 

dobu, co Senátu přísluší možnost spolupodílet se na jmenování soudců, lze pozorovat 

postupný vývoj v tomto rozhodování. Domnívám se, že horní komora posunula význam výše 

                     
34 Čl. 84 odst. 2 Ústavy České republiky 
 



24 
 

jmenované ústavní věty částečně do jiné polohy vnímání. Svou domněnku stavím na 

událostech, které provázely jedny z prvních jmenování, která prováděl nově zvolený prezident 

V. Klaus v letních měsících roku 2003.35 

Ačkoli český Senát má možnost spolupodílet se na rozhodování o ústavních soudcích 

již od roku 1993 z předešlé kapitoly víme, proč tak nemohl činit. První velkou vlnu jmenování 

ústavních soudců z roku 1993 propásl a musel si počkat několik let.36 Prvním případem, kdy 

Senát vyslovoval souhlas s návrhem prezidenta Václava Havla, bylo jmenování ústavního 

soudce Jiřího Malenovského v dubnu 2000. Od tohoto prvního podání žádosti prezidentem o 

souhlas se jmenováním, obdržel Senát mezi lety 2000 až 2005 dalších 22 žádostí o jmenování. 

Prezident Václav Havel předložil celkem 4 žádosti, prezident Václav Klaus 19 

žádostí.37 Horní komora vyslovila souhlas se 16 nominacemi, naopak nesouhlasila se 7 

nominacemi. Všech sedm odmítnutých nominací pocházelo z návrhů prezidenta Klause, 

přičemž některé nominace byly odmítnuty opakovaně.38 Charakteristickým rysem všech 

nominací bylo vyslovení všeobecného souhlasu se splněním požadovaných podmínek a 

s odbornou kvalitou navrhovaných kandidátů. Problém se spíše vyskytoval především 

v rovině morálního vnímání kandidátů, konkrétně jejich působení za doby komunistické 

vlády. Přestože se nejednalo o žádné přímé spolupracovníky například s StB, Senátu pro 

vyslovení nesouhlasu s nominací stačily i slabé kontakty probíhající na odborné úrovni 

s tehdejším režimem. Tento případ se týkal především ústavních právníků Vladimíra Balaše a 

Václava Pavlíčka, naopak i přes jisté pochybnosti o čistotě morálního kreditu byl nakonec 

Senátem vysloven souhlas s nominací soudkyně Vlasty Formánkové.39 

Senát se tak dostal do pozice, kdy pouze nevyslovoval pasivní souhlas 

s nominovanými kandidáty, ale začal více uplatňovat svoji vůli, čímž přiblížil jmenovací 

                     
35 Podrobn ěji ke vzájemným vztah ům Parlamentu a Ústavního soudu viz Vladimír 
Sláde ček. 
Sláde ček, V.: „Parlament České republiky a Ústavní soud: zkušenosti 
uplynulých let“. In: Kysela, J. (ed.): Deset let Ústavy České republiky 
(východiska, stav, perspektivy) . Eurolex Bohemia, Praha 2003, s. 287-296 
36 Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání 
dvoukomorových parlament ů.  Eurolex Bohemia, Praha 2004, s. 555 
37 Podrobn ěji viz. Tabulka č.4  – Jmenování soudc ů Ústavního soudu v Senátu 
PČR 
38 Odmítnutí kandidáti pro ÚS v Senátu mezi lety 2003  až 2004: Aleš Pejchal 
(odmítnut dvakrát), Vladimír Balaš, Václav Pavlí ček, Klára Veselá Samková, 
Milan Galvas a Jaroslava Novotná. 
39 Pochybnosti vzbuzovalo p ředevším její rozhodnutí z roku 1980, kdy na 
základ ě udání odsoudila člov ěka k deseti m ěsíc ům v ězení nepodmín ěně za 
pronesený výrok - „komunistické šplechty“  - ohrazující se proti jednání 
místní komunistické bu ňky. Rozsudek vynesla ve svých 26, krátce poté, co 
byla jmenována soudkyní. 
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proces zvyklostem známým například ze Spojených států.40 Nakolik to byla touha po získání 

jistého vlivu nad jmenovacím procesem a posílení své váhy v ústavním systému, a nakolik 

nutností, která měla korigovat případné nedostatky v rozhodnutí prezidenta, se různí pohledy 

jednotlivých ústavních právníků. Pro některé odborníky Senát jasně překročil své pravomoci a 

nedovoleně na sebe delegoval funkci konečného arbitra při výběru soudce, čímž popřel svoji 

primární funkci pouhého souhlasu s prezidentovými návrhy. Naopak v pohledu jiných 

odborníků Senát měl právo vyjádřit své nesouhlasné připomínky i touto formou, kdy zamítal 

prezidentovi jednotlivé kandidáty. Senát není pouhým schvalovacím článkem, který bude 

přijímat vše a bez projevení svého souhlasu či nesouhlasu, takto to ani podle těchto odborníků 

nebylo v Ústavě zamýšleno. 

Osobně se kloním k druhé skupině. Nepovažuji za přínosný stav, kdyby Senátu 

v tomto případě zůstala pouhá formální stránka věci, tedy automatické schválení každého 

návrhu prezidenta jenž mu byl předložen. V takovémto případě by nebylo nutné, aby Senát byl 

do tohoto procesu zapojen jako celé těleso a problém kontrasignace prezidentových návrhů 

mohl být vyřešen jiným způsobem. Pokud ale Ústava operuje s pojmem souhlasu Senátu, 

domnívám se, že ústavodárce tímto chtěl vyjádřit něco více než jen pouhé automatické přijetí. 

Ústava podle mého názoru dává Senátu pravomoc být aktivním hráčem v tomto případě. 

Na druhou stranu nesdílím názor, že by se tímto z horní komory pomalu stával ne 

aktivní, ale aktivistický hráč. Senát tímto směrem rozhodně nepostupuje, alespoň ne na 

základě již proběhlých případů. Tím, že Senát vyslovil nesouhlas s některými z navržených 

kandidátů se automaticky nestává nelegitimním uchvatitelem moci ve státě snažícím se 

omezovat prezidenta. Zamítavým postojem pouze vyjádřil své přesvědčení, že volba 

některých kandidátů pro tak důležitý orgán, jakým bezesporu Ústavní soud je, nebyla 

provedena s ohledem na důležitost jakou Ústavní soud zastává v právním řádu země. Zároveň 

Senát neprojevil žádný aktivismus tím, že by navrhoval prezidentovi své vlastní kandidáty 

s doporučením, že tito by měli větší šanci na přijetí. V tomto nebyl prezident ovlivňován a 

nucen. To, že měl navzdory tomu pocit, že byl Senátem tlačen do volby jiných kandidátů lze 

hodnotit pouze jako jeho subjektivní pocit. 

                     
40 Je zvykem, že každé d ůležité jmenování ( člen vládní administrativy, 
zástupce USA p ři OSN, šéf centrální banky, ředitelé tajných služeb, atd.), 
které provádí prezidentská administrativa je podrob eno d ůkladnému posouzení 
příslušnou senátní komisí. Ta si daného nominovaného předvolá a klade mu 
otázky ohledn ě jeho p řípadného p ůsobení na daném resortu. Tato ve řejná 
slyšení jsou velice sledovaná a svojí tvrdostí nutí  dané kandidáty 
k d ůkladné p říprav ě. 
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V době prvních nominací zastával prezident svůj úřad teprve několik měsíců, z čehož 

lze vyvozovat, že teprve mohl hledat správnou cestu ke spolupráci s ostatními hráči na poli 

ústavního pořádku, což ho mohlo vést k neúspěchům při prvních nominacích. Naopak lze jen 

velmi těžko hledat omluvu pro postoj, který zvolil při následných nominacích dalších soudců. 

Nelze dobře ospravedlnit přístup prezidenta, kdy jmenovací proces byl ukončen až v prosinci 

roku 2005 a Ústavní soud byl opět po dvou letech kompletní.41 Tím byla podle mého silně 

narušena práceschopnost této instituce důležité pro právní pořádek. Vinu na tomto zdržení 

nelze přisuzovat Senátu, ale pouze prezidentovi a jeho chybnému vnímání ústavního pořádku. 

Celkové hodnocení Senátu v přístupu k této problematice lze označit za správné. Senát 

nikterak neprojevil zájem ovlivňovat prezidentovo rozhodnutí tím, že by mu předem 

doporučoval či zamítal jeho kandidáty. Zájem o konzultace, které by předcházely nominaci 

jednotlivých kandidátů a debatě na senátní půdě, nelze považovat za ovlivňování či přímo za 

nátlak. Mělo by být v zájmu Kanceláře prezidenta republiky, aby kandidáti, kteří budou 

předstupovat před Senát a žádat o souhlas, byli co nejlépe představeni senátorům a 

senátorkám. Tím se zabrání nepochopení a možným vzniklým animozitám proti jednotlivým 

kandidátům přicházejících z Hradu bez předešlého představení. Senát se při souhlasu s 

nominacemi neřídí úzkým stranickým dělením či možným nepřátelstvím proti osobě 

navrhovatele. Takovýto přístup by v konečném důsledku poškodil všechny aktéry 

nominačního procesu a snížil důvěru občanů v jejich práci. To je něco, co si horní komora, 

hledající si cestu k srdcím voličů, nemůže dovolit. 

 

2.4 Volba prezidenta republiky Senátem  

Jednou z důležitých pravomocí Senátu je volba prezidenta České republiky.42 Jedná se 

o pravomoc, která má v ústavním systému ČR a bývalého Československa tradici. Zatímco 

mnoho států fungujících na principu republikánských zásad praktikuje přímou volbu hlavy své 

                     
41 Posledn ě jmenovaným ústavním soudcem byl JUDr. Vladimír K ůrka dne 15. 12. 
2005. Senátor Zden ěk Bárta (2000-2006, obvod č. 29 Litom ěřice) v roce 2004 
v d ůsledku neúm ěrného protahování jmenovacího procesu hrozil prezid entovi 
podáním ústavní žaloby za nekonání a ohrožování úst avního po řádku zem ě. 
42 Volba prezidenta České republiky probíhá na spole čných sch ůzích obou 
komor. Jedná se o jedinou spole čnou sch ůzi (plus následná sch ůze, kde nov ě 
zvolený prezident skládá slib), kdy se scházejí ob ě komory. P ři p řijímání 
zákon ů či mezinárodních smluv se tak ned ěje (nap ř. oproti p řípadu Rumunska, 
kde se p ři každé neshod ě nad zn ěním p řijímaného zákona scházejí ob ě komory 
parlamentu a hlasují spole čně). 
Podrobn ěji k procedu ře samotné volby: 
Čl. 54 odst. 2, čl. 56 až 58 Ústavy 
Příloha č. 2 zákona č. 90/1995 Sb. 
Jednací řád Senátu P ČR, §133 až §135 
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země, v naší politické realitě stále platí systém zavedený již od vzniku samostatné české 

státnosti v roce 1918. V rámci evropských zvyklostí není Česká republiky svým zvoleným 

postupem žádnou zvláštností. Na druhou stranu mnoho evropských kontinentálních států již 

dříve či teprve nedávno přešlo k přímé volbě hlavy státu. Jednou z posledních zemí, která 

k tomuto kroku sáhla, byla i Slovenská republika. 

V českém prostředí je debata na téma přímé volby prezidenta jednou z nejdelších a 

s každým blížícím se termínem dalších voleb i co do četnosti narůstající. Výsledkem těchto 

několikaletých debat je stav, kdy drtivá většina občanů naší republiky má už v této otázce 

jasný postoj. Na základě výzkumů veřejného mínění se jasně potvrzuje, že většina si žádá 

přímou volbu. Tento požadavek trvá konstantně již několik let, a několik let je stále 

opomíjeno jeho splnění. Přestože všechny relevantní politické strany se k přímé volbě 

prezidenta staví pozitivně, jejich podpora je bohužel ovlivněna oprávněným politickým 

kalkulem o tom, kdo by mohl tento post zastávat v budoucnu. Tyto kalkulace jsou 

ovlivňovány i jednotlivými výsledky voleb do Parlamentu. Ačkoliv Senát může být 

považován za slabého a nepotřebného partnera, v době prezidentské volby hlasy jeho členů 

mají pro mnohé z kandidátů cenu zlata a každý má Senát rád, alespoň na chvilku. 

 

V novodobé historii samostatného českého parlamentarismu se uskutečnily již čtvery 

volby prezidenta. Horní komora díky svému opožděnému ustanovení mohla zasáhnout do tří 

voleb a to v roce 1998, 2003 a 2008.43 Z těchto trojích voleb byly pro samotný Senát jistě 

nejzajímavější volby v roce 2003. Bylo tomu totiž poprvé od roku 1989, kdy na nejvyšší post 

v zemi nekandidoval Václav Havel a možnost volby nové hlavy státu byla široce otevřená pro 

nová jména.44 Co bylo ale podstatnější v těchto volbách bylo to, že ze středu samotné horní 

komory vzešli dva kandidáti mající zájmem zastávat post prezidenta. 

                                                                
Jednací řád PS P ČR, §79 až §81 
43 Podrobn ěji Tabulka č.5  – Volby prezidenta ČSSR a ČSFR (1989-1992) a 
Tabulka č.6  – Volby prezidenta České republiky (1993-2008) 
44 Václav Havel kandidoval na post prezidenta celkem pětkrát. Poprvé byl 
zvolen prezidentem ješt ě Československé socialistické republiky dne 29. 12. 
1989 . Následn ě byl potvrzen ve funkci po prvních svobodných volbá ch 
Federálním shromážd ěním dne 5. 7. 1990 , te ď již jako prezident České a 
Slovenské Federativní Republiky. V následné obhajob ě mandátu dne 3. 7. 1992  
neusp ěl. Dne 20. července 1992  abdikoval na prezidentský ú řad. D ůvodem bylo 
přijetí Deklarace svrchovanosti Slovenska  Slovenskou národní radou 17. 
června. Prezidentem České republiky byl Václav Havel op ětovn ě zvolen 21. 1. 
1993  a 20. 1. 1998 . 
Zdroj: http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-min ulosti/vaclav-
havel.shtml  (3.4.2008) 
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V první volbě projevil zájem samotný předseda Senátu v té době, senátor Petr 

Pithart.45 Tento zkušený politik, dlouholetý senátor a předseda komory, bývalý poslanec FS a 

premiér ČR v dobách federace, nebyl překvapením. Jeho kandidatura byla nazírána jako jistý 

pokus o pokračování kontinuity kroků a myšlenek Václava Havla i po jeho odchodu z funkce. 

Druhou kandidátkou z nitra Senátu byla taktéž dlouholetá senátorka Jaroslava Moserová, 

která kandidovala v druhé volbě.46 I tato kandidátka byla veřejnosti známá díky své dlouholeté 

aktivní činnosti ve veřejném životě (lékařka, překladatelka, velvyslankyně, prezidentka 

UNESCO). Nutno podotknout, alespoň podle mého názoru, že Senát dokázal ze svého středu 

vygenerovat dvě silné, charismatické osobnosti, které by výkon prezidentské funkce zvládali a 

dokázali dobře reprezentovat naši zemi. 

Výsledek voleb 2003 je dobře znám a s jeho dopady se více či méně úspěšně 

vypořádáváme každý den. Chtělo by se povzdechnout a dodat, že i zbytek Evropy a s ní celý 

globálně přehřátý svět. Faktem zůstává, že jak senátor Pithart, tak i senátorka Moserová 

dokázali udržet krok s Václavem Klausem až do třetího kola každé z voleb. Oběma se 

podařilo získat silnou podporu ve své komoře, která zároveň zabránila poslanci Klausovi 

uspět v Senátu. Naopak platila stejná rovnice, žádnému ze senátorů se nepodařilo získat 

vítězství mezi poslanci. 

 

Každé volby prezidenta republiky je nutno považovat za důležité. Pro samotnou horní 

komoru jsou jedním z důležitých bodů v její soustavě moci a vlivu na okolí. Je proto 

přirozené, že představa ztráty této významné páky, která může po určitý čas zvyšovat přidanou 

hodnotu komory v očích některých lidí, je pro některé senátory těžká. Senát případnou přímou 

volbou bude ztrácet část pravomocí, které jsou v každé zemi a politickém systému 

považovány za exkluzivní. Při tomto uvažování je nicméně nutno si uvědomit, že to nejspíše 

nebude sama horní komora, kdo vydá povel ke změně a rozhodne o případné přímé volbě 

hlavy státu. Toto rozhodnutí padne jinde a u jiných politických špiček a na Senátu zbude 

jenom odhlasování změn v Ústavě spojených s volbou prezidenta. 

                     
45 Doc. JUDr. Petr Pithart  – senátor za volební obvod č. 44 Chrudim v letech 
1996-2000, 2000-2006, 2006-dodnes. 
Další informace lze nalézt na osobních stránkách se nátora Pitharta: 
http://www.pithart.cz  (3.4.2008) 
46 Doc. MUDr. Jaroslava Moserová , DrSc. – senátorka za volební obvod č. 43 
Pardubice v letech 1996-1998 a 1998-2004. Senátorka  Moserová zem řela po 
dlouhé nemoci v Praze dne 24. b řezna 2006. 
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Je nutno věřit, že Senát v těchto posunech nebude stát na pozici pasivního aktéra či 

dokonce odpůrce. To by vedlo jenom k dalšímu propadu důvěry tohoto tělesa. Pokud padne 

jasné rozhodnutí o přímé volbě, Senát by měl plně stát za jeho realizací. Jak již bylo řečeno, 

Senát nebude místem, kde se bude o tomto rozhodovat, a proto jakýkoli případný odpor proti 

kvalitně přeloženému návrhu na změnu by byl marný a sebepoškozující. Toto si horní komora 

jako celek nemůže dovolit. Musí překonat možné chutě svých členů toužících po jisté 

výjimečnosti a dát tuto pravomoc i ostatním navzdory tomu, že proti přímé volbě může stát 

mnoho odborně podložených argumentů všeobecně přijímaných v právním a politologickém 

světě. 

 

 

2.5 Senáto ři ve vlád ě 

Participace senátorů na vládě je jedním z dalších měřítek, kterým se dá posuzovat síla 

postavení horní komory. Tímto tématem se podrobněji zabývá politoložka Meg Russell ve své 

práci o reformě britské sněmovny lordů.47 Russell podrobněji srovnává osm horních komor48 

(které jsou vybrány z užší dvacítky, kde figuruje i český Senát) ze 66 dvoukomorových 

parlamentů (stav k 1999) z celého světa, aby mohla nastínit případné důvody a inspirace změn 

pro britskou horní sněmovnu. Jedno z velice užitečných srovnání vlivu jednotlivých komor je 

prováděno skrze účast členů horních komor v národních vládách. 

Ze srovnání vyplývá, že celosvětově je podíl zastoupených senátorů v národních 

vládách nízký. Vliv na nízkém počtu mají jednak tradice, příkladem je samotná Británie, která 

přímo ovlivňuje senáty Kanady, Austrálie či Irska, nebo ústavní nemožnost, jako v případě 

německého Bundesratu, kde členství jeho členů je navázáno na účast v jednotlivých zemských 

vládách, které se ale neustále mění. Výsledkem je, že například v Británii se do užšího 

vládního kabinetu dostanou v průměru pouze dva lordi.49 Žádný z lordů nemá možnost 

zastávat důležitý post v kabinetu, přičemž situace je o trochu lepší v případě tzv. junior 

                     
47 Russell, M.: Reforming the House of Lords. Lessons  from Overseas. Oxford 
University Press, New York 2000, p. 196-203 
48 Jedná se o: Austrálii, Francii, Irsko, Itálii, Kan adu, N ěmecko, Špan ělsko 
a Velkou Británii. 
49 T ěmito lordy jsou Leader of the house a Lord Chancell or. Všeobecn ě se 
dodržuje pravidlo, že již od 19. století funkci bri tského ministerského 
předsedy nezastává lord. Sami konzervativci b ěhem svého vládnutí ve 20. 
století omezili p ůsobnost lord ů v pr ůměru na čty ři lordy ve vlád ě. 
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ministers, kteří formují širší britskou vládu. Tohoto přístupu se více méně drží i bývalé 

kolonie, kde též počet senátorů je zanedbatelný.50 

Charakteristickým prvkem napříč všemi systémy je stav, kdy členové horní komory, 

pokud jsou vůbec pozváni do národní vlády, vesměs nezastávají žádné významné funkce a už 

vůbec není myslitelné, že by některý senátor zastával post ministerského předsedy. Z tohoto 

pohledu je zajímavé srovnání s českými poměry, zejména teď narážím na druhou středo-

pravicovou koaliční vládu Mirka Topolánka, která je pozoruhodným výsledkem jdoucím proti 

výše nastíněným pravidlům. 

 

Za samotné existence Senátu PČR se vystřídalo u moci celkem osm koaličních či 

menšinových vlád51. S výjimkou dvou (Klausova a Tošovského kabinetu) zasedali čeští 

senátoři v každé.52 Ze sociálně demokratických vlád bylo nejvíce ministrů z řad členů horní 

komory v Zemanově kabinetu. Naopak u pravicových koaličních vlád drží primát druhá 

Topolánkova vláda. Tato vláda se taktéž může pyšnit tím, že senátoři zastávali jedny z nejvýše 

ceněných vládních postů či ovládali místopředsednické posty. Nehledě na to, že sám Mirek 

Topolánek byl dlouholetým senátorem, než se rozhodl pro vstup do Poslanecké sněmovny.53 

Topolánkovu vládu nelze hodnotit jako jistý standart, který bude dodržován vždy. 

Obdobně slibný začátek jako v případě Zemanovy vlády, kdy v ní zasedali čtyři senátoři, 

nebyl v následujících levicových kabinetech udržen. Navzdory tomu se ukazuje, že kombinace 

členů vlády z řad poslanců a senátorů není v našem prostředí na překážku a výkon exekutivy 

to nikterak neohrožuje. 

Paradoxně snad jedinou instituci, kterou zvýšený počet senátorů ve vládě ohrožuje je 

samotný Senát. Podle pravidel horní komory není možné, aby senátor, který zastává nějaký 

vládní post, zasedal v předsednictvu komory a především v jednotlivých výborech či 

                     
50 P řípad Irské republiky je ješt ě striktn ější. Je pravidlem, že volby do 
horní komory, tzv. Seanad, se konají vždy n ěkolik týdn ů po volbách do dolní 
komory, tzv. Dáil. Výsledkem je, že se politické mo ci nechce čekat 
s volnými k řesly ve vlád ě, až prob ěhnou volby do Senátu a místa obsadí 
lidmi z dolní komory. B ěhem celého 20. století, kdy Irové užívali 
nezávislosti, byli pouze dva senáto ři členy irských vlád. Konkrétn ě v roce 
1957 a 1981. 
Naopak výjimkou potvrzující pravidlo m ůže být vláda australského premiéra 
Johna Howarda z roku 1998, kdy z 30 ministr ů kabinetu bylo dev ět senátor ů. 
51 8. kv ětna 2009 byla jmenována nová vláda Jana Fischera, o d roku 1993 
v po řadí již desátá, v pohledu Senátu devátá. 
52 Podrobn ěji Tabulka č.7  – Zastoupení senátor ů ve vládách České republiky 
(1996-2008) 
53 Ing. Mirek Topolánek  – senátor za volební obvod č. 70 Ostrava-m ěsto 
v letech 1996-1998 a 1998-2004. 
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komisích.54 Uvědomíme-li si stav, který nastal krátce poté, co byl v lednu 2007 jmenován 

druhý Topolánkův kabinet do úřadu, kdy bylo pět senátorů zbaveno možnosti pracovat ve 

výborech a přičteme-li k nim další pětici senátorů z předsednictva vedení komory (předseda a 

čtyři místopředsedové), máme zde osminu Senátu, která nemůže pracovat na přicházející 

legislativě a dalších věcech reprezentace.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
54 Jednací řád Senátu, §10. 
55 Jednací řád Senátu, §37 odst.3 P ředseda Senátu a místop ředsedové Senátu 
jsou členy jen organiza čního výboru. 
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„Netajím se názorem, že pro mne představuje Senát jen jakési dočasné 

úložiště vyhořelého politického odpadu. 

Jsou v něm skladováni dříve nepochybně významní činitelé, z nichž však už veškerá 

využitelná energie vyprchala. 

Kvůli svým dosud nevyhaslým osobním ambicím však budou ještě dlouho 

nebezpeční, a proto je nutno s nimi nakládat obezřetně, byť to stojí daňového 

poplatníka nemalé peníze. 

Tato analogie mne zneklidňuje. Právě tak jak skutečná úložiště prodražují 

cenu energie, právě tak péče o Senát prodražuje politiku. 

Nedivil bych se proto, pokud by při převozu každého dalšího vyhaslého 

politika do Senátu lidé začali časem blokovat komunikace podobně, jako to činí jiní 

aktivisté u Gorlebenu.“56 

 

3. Původ senátor ů 

V této kapitole bude mým záměrem přiblížit vidění Senátu především z pohledu 

personálního a osobnostního obsazení komory. Přestože námi sledované období lze považovat 

za nikterak významné, co do počtu let oproti jiným komorám ve světě,57 na druhou stranu i 

v českém Senátu lze již vypozorovat jisté struktury chování a typy lidí, které tato instituce 

přitahuje. Uplynulé první desetiletí je charakteristické svým jistým procesem konsolidace a 

utváření postupů prověřených praxí běžného chodu komory, na které je možno v budoucnu 

odkazovat. To jistě činí toto první desetiletí významným, přestože na něm nelze dosáhnout 

žádných jistých pevných výsledků, které by musely platit i v následujících letech. Tedy ani 

v oblasti lidského potencionálu komory. Základem pro tento pohled mi budou má vlastní 

statistická zjištění, která jsem provedl při mém studijním pobytu při Organizačním odboru 

Kanceláře Senátu. 

 

 

 

                     
56 Keller, J.: „SPOR - Má existence Senátu smysl?“. 2 005, Literární noviny 
Zdroj: www.literarky.cz/index_o.php?p=archiv&text=1 355 (12.10. 2007) 
57 Ustanovení druhých komor v jednotlivých státech: U SA 1787, Francie 1795 
respektive 1799 (mezi lety 1848-1852 komora zrušena ), Belgie 1831, 
Španělsko 1834 (mezi lety 1923-1977 komora zrušena), Itá lie 1848, Kanada 
1867, Austrálie 1901, Irsko 1920 respektive 1922 (K ysela, J., 2004). 
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3.1 Profesní a odborná kvalifikace senátor ů 

Jak již bylo zmíněno, Senát v roce 2006 oslavil desáté výročí a dnes je ve třináctém 

roku svého působení. Za tuto dobu se v něm vystřídalo na 205 senátorů a senátorek.58 

V celkovém počtu zvolených jasně dominovali muži, kdy z 205 zvolených bylo 179 senátorů 

a pouze 26 senátorek. V dnešním sedmém funkčním období působí v Senátu čtrnáct 

senátorek. 

Ze senátorů, kteří zasedali v prvním funkčním období mezi lety 1996 až 1998, působí 

v Senátu nepřetržitě do dnešních dnů osm senátorů (Pavel Eybert, Václav Jehlička, Jiří Liška, 

Alena Palečková, Petr Pithart, Jiří Pospíšil, Přemysl Sobotka, Milan Štěch).59 

 Mezi lety 1996 až 2007 se svého mandátu senátora buďto vzdalo nebo došlo k zániku 

mandátu pro neslučitelnost funkcí u osmi senátorů (Dagmar Lastovecká, Zuzana Roithová, 

Pavel Rychetský, Jitka Seitlová, Petr Skála, Milan Šimonovský, Josef Zieleniec, Vladimír 

Železný).60 Jediný zánik mandátu z důvodu úmrtí nastal u senátora Václava Bendy v roce 

1999. 

 Pouze třem senátorům se povedlo opětně získat mandát po několikaleté přestávce 

mimo Senát. Byli jimi Josef Jařab v roce 2000, Milan Špaček v roce 2004 a Karel Korytář 

v roce 2008.61 Za zmínku taktéž stojí, že Senát byl jedinou z hlavních ústavních institucí 

                     
58 Do celkového po čtu senátor ů jsou zapo čítáni i senáto ři zvolení na podzim 
2008. Celkem nov ě p říchozích 21, z toho 17 muž ů a 4 ženy. Následující data 
taktéž upravena o výsledky voleb 2008. 
59 Uvádím srovnání s americkými senátory, kte ří jsou stále v aktivní služb ě. 
Volil jsem jména, která jsou známá i b ěžným českým čtená řům. Abecedn ě: 
Sen. Joseph BIDEN  (D) - od r.1973, Sen. Christopher DODD  (D) - od r.1981, 
Sen. Edward KENNEDY (D) - od r.1962, Sen. John KERRY  (D) - od r.1985, 
Sen. Joseph LIEBERMAN  (ID) - od r.1989, Sen. Richard LUGAR  (R) - od r.1977, 
Sen. John McCAIN  (R) - od r.1987, Sen. John D. ROCKEFELLER IV. (R) - od 
r.1985. Z řejm ě nejv ětším rekordmanem všech dob a všech demokratických k omor 
ve sv ět ě v zastávání svého mandátu je senátor za Demokratic kou stranu 
Robert Carlyle BYRD , který byl poprvé zvolen do U.S. Senate v roce 195 9 a 
sv ůj ú řad zastává skoro již padesát let. 
Zdroj: http://www.senate.gov/pagelayout/two_column_ table/class_I.htm 
(15.3.2008) 
60 Senáto ři Lastovecká a Rychetský byli jmenováni členy Ústavního soudu, 
senáto ři Roithová, Šimonovský, Zieleniec a Železný byli zv oleni do 
Evropského parlamentu či PS P ČR, senátorka Seitlová byla jmenována 
zástupkyní Ombudsmana ČR, senátor Skála se vzdal ú řadu ze zdravotních 
důvod ů. 
61 Sen.Josef Ja řab: 1996-1998 volební obvod č.61 - Olomouc, 2000-2006 
volební obvod č.68 - Opava; Sen.Milan Špa ček: 1996-2002 a 2004-2008 volební 
obvod č.54 – Znojmo; Sen.Karel Korytá ř: 1996-2002 a 2008-sou časnost volební 
obvod č. 66 – Olomouc. 
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v dosavadní historii České republiky, která umožnila zastávat nejvyšší post ve vedení ženě. 

Ve druhém funkčním období Senátu předsedala Libuše Benešová.62 

Rovněž zajímavý úhel pohledu na novodobý Senát získáváme při bližším studiu 

profesního původu senátorů před zvolením do horní komory. Můžeme zde jasně vidět, že 

Senát není tvořen jednolitou skupinou lidí přicházející výlučně z jedné oblasti společnosti, ale 

právě naopak, že se jedná o těleso složené z pestrých proudů zahrnujících různé části 

společnosti. Pro snazší orientaci můžeme provést základní rozčlenění profesí senátorů do 

několika oblastí. V našem případě jsme si zvolili členění na oblast ekonomickou, humanitní, 

komunální a vysoké politiky, lékařskou, právní, přírodních a technických věd, státní správy a 

samosprávy.63 

 Ze shromážděných dat za deset let existence Senátu a působení senátorů můžeme 

vysledovat jisté trendy. Asi tím nejdůležitějším, o kterém se v posledních letech hodně 

diskutuje, je trend stoupajícího zastoupení komunálních politiků v horní komoře. Čísla tuto 

skutečnost potvrzují.64 Zatímco v prvním funkčním období zasedalo v senátorských lavicích 

19 zástupců se zkušeností z komunální politiky, pak v současném funkčním období můžeme 

nalézt již 33 senátorů. Z celkového počtu zvolených zástupců od roku 1996 se jedná o 61 

senátorů, kteří před zvolením zastávali funkce starostů, primátorů či jejich zástupců. 

 Tento trend, kdy politici z komunální sféry začínají dominovat v horní komoře, může 

být částečně připisován volebnímu systému, který rozdělil Českou republiku do četných a 

poměrně malých obvodů. Ty umožňují lokálním politikům dobře poznat svůj obvod a ve 

volební kampani přesně reagovat na problémy a potřeby svých voličů, tedy být jim nablízku. 

Tím se jim lépe získává podpora při volební kampani, zvláště pokud se jedná o kandidáty 

s pověstí schopných správců věcí veřejných, než by tomu bylo ve velkých obvodech na úrovni 

krajů, kde již hraje svoji roli anonymita jednotlivých kandidátů pro voliče. 

 Lze konstatovat, že ačkoli Senát PČR není konstruován jako reprezentant regionů, 

normotvůrce ani Ústava s tím nepočítá, přesto tak politický systém začíná díky touze voličů 

samovolně fungovat a v horní komoře můžeme pozorovat jistou formu regionalizace. 

                     
62 Sen.Benešová zasedala v Senátu mezi lety 1996 až 2 000 za obvod č.41 - 
Benešov. V podzimních volbách 2000 nedokázala obháj it sv ůj post a byla 
poražena kandidátkou Čty řkoalice Helenou Rögnerovou. 
63 Podrobn ěji viz. Tabulka č.8  – Senáto ři podle povolání v šesti funk čních 
obdobích 
64 Podrobn ěji viz. Tabulka č.9  – Povolání senátor ů v jednotlivých funk čních 
obdobích 
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Nesporným zůstává, že tento trend může v budoucnu přinést otevření debaty o smyslu 

současného nastavení fungování horní komory a její případné změně.65 

 

Jiný pozoruhodný trend, který můžeme za uplynulou dekádu pozorovat, je snižující se 

počet senátorů s právnickým vzděláním. Zatímco v prvním a druhém funkčním období 

dosahoval počet zvolených senátorů 6 respektive 7 osob s právní kvalifikací, přičemž u třech 

senátorů se jednalo o hlavní profesi. Naopak v následujících funkčních obdobích můžeme 

jasně sledovat sestupnou tendenci v zastoupení lidí s touto kvalifikací. Tento trend se zřetelně 

projevuje i v současném funkčním období, kdy na celý sbor senátorů připadají pouze tři 

zástupci s právní kvalifikací.66 

Dalšími zřetelně zastoupenými profesemi jsou lékaři a učitelé. Zatímco u skupiny 

senátorů lékařů můžeme sledovat pozvolný nárůst po každých volbách, u senátorů učitelů se 

jedná o profesní skupinu, která si více méně udržuje konstantní zastoupení po celou dekádu. 

Po prvních volbách usedlo do senátních lavic osob s lékařským vzděláním 8 respektive 

6, pro které byla profese lékaře hlavním povoláním. V následujících obdobích senátorů 

s lékařskou praxí přibývalo až do současného stavu, kdy je přítomno 13 respektive 10 lékařů. 

Počet senátorů s učitelskou praxí neprodělává výrazný nárůst jako u komunálních politiků či 

lékařů, ale na druhou stranu neklesá jako u právníků a udržuje si významné postavení. Ze 

získaných dat lze vypozorovat, že na každé funkční období připadá v průměru 7 senátorů 

s pedagogickými zkušenostmi ze všech stupňů českého školství. 

Poslední dominantní skupinou jsou senátoři přicházející z oblasti státní správy a 

samosprávy. Přestože si tato skupina udržuje stále významné postavení, můžeme zde sledovat 

výrazný pokles. Zatímco po prvních a druhých volbách zastávali tito senátoři 22 respektive 24 

míst ve zvoleném sboru, v následujících volbách již nastal sestupný trend, přičemž po 

posledních dvojích volbách se ustálil počet zástupců této skupiny na 13, respektive 14 

senátorech. Ve volbách 2006 byli zvoleni pouze dva noví senátoři a v doplňovacích volbách 

                     
65 Podrobn ěji k problematice regionalizace českého Senátu viz. Jan Kysela či 
Jana Reschová. 
Kysela, J.: „K úvahám o “regionalizaci“ českého Senátu. Senát. 01/2001 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?i d_doc=50213&id_var=42597  
(17.10.2007) 
Reschová, J.: „Druhé komory v evropských parlamente ch“. Politologické revue 
1. 06/1997, s. 38-39 
http://www.sopr.cz/politologicka_revue/Politologie% 201997-1%20-%2003b%20-
%20Studie%20-%20Druhe%20komory%20v%20evropskych%20p arlamentech.pdf  
(17.10.2007)  
66 Jedná se o JUDr. Petra Pitharta, JUDr. Ji řinu Rippelovou a Mgr. Ladislava 
Macáka. 
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2007 jeden nový senátor. Za celé fungování novodobého Senátu bylo za tuto oblast zvoleno 

37 senátorů. 

Profesní složení senátorů přicházejících z této oblasti je dosti rozsáhlé. Můžeme zde 

nalézt velkou skupinu úředníků působících na ministerstvech, ale i na jiných státních úřadech. 

Dále ředitele státních institucích, center a středisek, nemocnic, škol, přednosty OkÚ či 

diplomaty. 

Ostatní profesní oblasti zastoupené v Senátu již nedosahují dominantního postavení 

jako předešlé skupiny. Přesto se jedná o skupiny, které výrazně dotváří pestrobarevnost druhé 

komory a vnáší tak do ní další možný náhled na problematiku procházející touto komorou, 

který pomáhá jejímu řešení.67 

Po desetiletém fungování Senátu jím prošlo mnoho výrazných osobností s různými 

zkušenostmi ze svých předešlých povolání. Některé z těchto osobností zanechali hluboký 

otisk svých myšlenek, které podstatně ovlivnily utvářející se podobu nově se konstituující 

složky, jiné osobnosti tímto zákonodárným útvarem jenom prošli, aniž by kromě několika 

nejasných vzpomínek zanechali více. Mezi těmito dalšími profesemi utvářejícími konečnou 

podobu horní komory můžeme nalézt architekty, bankovního ředitele, biochemika, daňového 

poradce, děkana VŠ, ekonomy, energetika, evangelického faráře, fyzika, geologa, lesníka, 

majitele cestovní kanceláře, manažery, programátory, projektanta, předsedu ZD, psychologa, 

ředitele televize, rektory VŠ, tlumočníky a další.68 

 

Posledním zajímavým ukazatelem pestrosti složení našeho Senátu, může být dosažené 

vysokoškolské vzdělání senátorského sboru. Ze 184 zvolených senátorů dosáhlo nějakého 

druhu vysokoškolského titulu 139 senátorů oproti 45 senátorům bez titulu. V senátorském 

sboru můžeme nalézt 16 druhů titulů, přičemž jasně převažujícím titulem je inženýr, kdy 

v průměru na každé funkční období připadá 26 nositelů. Dalším jasně převažujícím titulem je 

MUDr., méně již tituly Mgr., RNDr. a PhDr. Ostatní tituly jsou zastoupeny v rozmezí jednoho 

až čtyř nositelů. V současném funkčním období po odchodu dvou senátorů zde zasedá 23 

držitelů titulu Ing., 12 držitelů MUDr., po sedmi Mgr., pěti PhDr. a RNDr., čtyřech CSc., 

třech Prof. a PaedDr., po dvou Doc., Ing.arch., JUDr., a po jednom MBA, MVDr. a RSDr. 

                     
67 Podrobn ěji viz Tabulka č.10  – Podrobn ější rozpis senátor ů podle 
jednotlivých profesí 
68 Podrobn ěji viz Tabulka č.11  – Jednotlivé profese senátor ů 
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Rovněž zajímavou skupinou jsou senátoři bez jakéhokoliv titulu. Tato skupina si překvapivě 

udržuje konstantní postavení v průběhu celé existence novodobé horní komory. Na každé 

funkční období připadá v průměru 19 senátorů bez vysokoškolského vzdělání, přičemž 

v současném volebním období se jedná také o 19 senátorů.69 

Důvodem, proč se Senát a lidé v něm působící nestali slabými figurkami podléhajícími 

stranickému vedení, jak mnozí odpůrci předpokládali, byla ta skutečnost, že se zvolení 

senátoři nikdy nerekrutovali pouze z jedné oblasti společnosti. Naopak mnohdy se jednalo o 

pestrou směsici lidí různého původu, povolání či přesvědčení. Tito lidé dali horní komoře 

podobu, která ji ovlivňuje v jejím chování a rozhodování. Nutno podotknout, že tento stav 

není konečný a bude se nadále vyvíjet s příchodem dalších senátorů. Základy jsou položeny, 

ale jaká bude konečná podoba celé stavby bude záležet na budoucích senátorech a hlavně 

voličích. 

 

Výše uvedená statistická čísla nám tedy ukazují něco o „vyhořelém politickém palivu“, 

jak senátory označil Jan Keller ve své polemice pro Literární noviny.70 Desetiletá zkušenost a 

celkem šest funkčních období nám dává náhled na šíři charakterů, které můžeme v horní 

komoře nalézt. Je zřejmé, že nemůžeme na těchto statistikách stavět příliš dalekosáhlé závěry 

o budoucím vývoji komory po stránce profesní. Přesto začínají vystupovat jisté rysy, které 

budou v příštích dekádách hrát svou podstatnou roli.  

Zřejmě nejpozoruhodnějším směrem, jakým se Senát vydává, je pro všechny badatele 

jeho postupná orientace směrem k tělesu s výrazným zastoupením komunálních politiků. 

Tento trend, kdy po každých senátních volbách přibývají do komory další zástupci tohoto 

stavu a vytlačují tak členy jiných profesí, může budit jisté obavy. Je otázkou, zda těleso, které 

bude tvořeno dominantní skupinou komunálních politiků, bude schopno dostát svým 

primárním zásadám, tedy kontrole legislativního procesu a důležitého článku stabilního 

politického rozhodování v tzv. vysoké politice.  

Některé signály, které vyvolává tato skupina politiků uvnitř sněmu, mohou působit 

přinejmenším varovně. Jak můžeme například od politika, který byl zvyklý a mnohdy schopen 

řídit jen svou obec s pár tisíci obyvateli, chtít kvalifikované rozhodování v otázkách týkajících 

se mezinárodní bezpečnosti či ústavního pořádku našeho státu? Tento politik nemůže být 

                     
69 Podrobn ěji viz. Tabulka č.12  – Dosažené vysokoškolské vzd ělání 
senátorského sboru 
70 Keller, J.: „SPOR - Má existence Senátu smysl?“. L iterární noviny. 2005 
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schopen kvalifikovaného rozhodování o této závažné problematice, podle mnohých 

odborníků. Jistým způsobem tomu tak opravdu je. Člověk, který byl zvyklý řešit především 

problematiku své malé jednotky na komunální úrovni opravdu nemusí vědět o světě vše či se 

dokonale orientovat v problematice ústavního práva. 

Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že tito lidé jsou vedle všech svých odborných 

nedostatků především politici, kteří nějakým způsobem dokázali zaujmout své voliče a získat 

si jejich důvěru. Nenarodili se s přesvědčením a jistotou, že se jednou stanou politiky. Naopak 

k tomu došli po mnohaletých zkušenostech v profesních a osobnostních oblastech svých 

životů. Tím, že dokázali nakonec uspět i ve volbách do horní komory prokázali přinejmenším 

svoji schopnost získat si na svoji stranu skupiny občanů svými myšlenkami a postoji. Tedy 

nemůže se zákonitě jednat pouze o nekompetentní lidi. Jejich další úspěch záleží především 

na dobrém zorganizování si svého pracovního týmu. Tento bod považuji za velmi důležitý. 

Aby se z nich mohli stát opravdu politici, kteří mají kompetentnost pro výkon a správu výše 

zmíněné problematiky, musí na tomto bodě velmi vážně pracovat. 

Z dosavadních zkušeností se ukazuje, že mnozí senátoři problematiku nutnosti 

odborného zázemí pochopili (to se netýká pouze politiků z komunální sféry) a své servisní 

týmy budují právě s ohledem na složitost problémů, které budou muset v budoucnu řešit. 

Bohužel oproti tomu jsou stále ještě mnozí, kteří toto neberou plně v potaz a dávají přednost a 

místa ve svých týmech lidem především ze svého okolí či rodinné spřízněnosti, aniž by 

pochopili nutnost kvalitního odborného zázemí. To se v konečné fázi vždy projevuje na 

výsledku práce toho kterého senátora. 

Jsem přesvědčen, že právě volba dobrých spolupracovníků, může úspěšně působit na 

další přístup senátora k výkonu svého mandátu. Může tímto výrazně eliminovat svoji 

počáteční nevýhodu mála znalostí, které mohl čerpat jakožto komunální politik. Nesdílím tedy 

tvrzení, že politici přicházející z této sféry veřejného života, se nemohou úspěšně zapojit do 

rozhodování věcí národní důležitosti. Vše závisí na osobním přístupu každého senátora k této 

problematice. Pokud k ní budou přistupovat se vší vážností, na práci Senátu nemusí být 

pozorována žádná snížená kvalita jeho výstupů. 

Domnívám se, že úspěšnost či kvalitu výstupů plynoucích ze Senátu nelze hodnotit 

pouze na základě profesních dovedností členů komory. Ve stejném postavení jako horní 

komora je i samotná Poslanecká sněmovna. Taktéž zde zasedají členové, kteří mají plnou 

kvalifikaci pro určité oblasti veřejného života, ale obtížně bychom zde hledali někoho, kdo by 

obsáhl celou námi požadovanou problematiku. Navzdory tomu komora funguje. Důležitým 
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faktorem pro obě komory se tak stává podpůrný systém, kterým mají možnost disponovat. 

Z mé osobní zkušenosti mohu potvrdit, že se jedná o velice profesionální tým lidí, kteří se 

podílejí na bezchybném fungování komor v zajištění potřebných podkladů pro uvážlivé 

rozhodnutí každého zákonodárce. 

Členové komor mají možnost využívat různých poradních skupin například v oblasti 

práva či mezinárodních vztahů.71 Každý ze senátorských výborů či komisí má ke své práci 

určen pomocný tým spolupracovníků, který napomáhá zvoleným zástupcům v jejich 

kvalifikovaném rozhodnutí. Lze tedy poměrně dobře kompenzovat počáteční nevýhody. 

Neméně zajímavou otázkou je, jaké formy a obsahu se dostane komoře v budoucnosti. 

Nakolik ji ovlivní příchod regionálních politiků v pohledu na její konstituování. Nesdílím 

názor některých odborníků, že s tím jak se mění profesní struktura komory, by mělo dojít i ke 

změně způsobu jejího naplňování. Tedy diskutované návrhy o změně velikosti jednotlivých 

obvodů a způsobu volby do úřadu. Navrhované změny hranic volebních obvodů podle hranice 

dávno zaniklých okresů mohly mít opodstatnění v době, kdy se rozhodovalo o hranicích 

těchto obvodů. Ač můžeme souhlasit s tvrzením, že hranice dnešních obvodů mnohdy 

nelogicky slučují oblasti, které neměly spolu nic společného v minulosti, dnes uvažované 

změny hranic nepřinášejí už nic pozitivního. Výsledkem by bylo pouze další zmatení 

samotných voličů, kteří by najednou museli volit za jiný jim neznámý obvod a taktéž 

podezření, že za změnou hranic volebních obvodů stojí zájmy jednotlivých politických stran 

sledujících zvýšení své šance na úspěch v budoucích volbách, tzv. gerrymandering.72 

S touto diskusí je spojena i otázka, jak po případné změně volit do horní komory. 

Návrhy některých odborníků předkládají možnost, že by se zástupci vybírali z řad politiků 

zvolených již ve volbách do krajských zastupitelstev. Představou je, že se ze Senátu stane 

obdobná komora jakou můžeme nalézt v sousedním Německu, tzv. Bundesrat tedy komora 

jejíž členové jsou vybíráni na základě volebních výsledků do jednotlivých spolkových zemích. 

Tímto postupem podle některých by se vyřešilo několik vážných problémů, které současnou 

komoru svazují, především v jejím přístupu k veřejnosti.73 

                     
71 Legislativní odbor, Zahrani ční odbor, Odd ělení zahrani čních vztah ů, 
Oddělení pro Evropskou unii. 
72 Tato praktika zám ěrného upravování hranic volebního obvodu tak, aby 
vyhovoval dané politické elit ě nese jméno Massachusettského guvernéra 
Elbridge Gerryho, který žil na p řelomu 18. a 19. století v USA. Podrobn ěji 
mapř. na http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/2318 65/gerrymandering        
(2.3. 2008) 
73 Podrobn ěji o Spolkové rad ě in Kysela, J. (2004), s. 337-347 
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Přesto se nedomnívám, že navrhovaná změna ve způsobu obsazování komory může 

být považována za tolik přínosnou. Důvodem je především fakt, kým by komora byla 

obsazena. Pokud již dnes existují jisté obavy nad tím, že v Senátu posiluje skupina 

komunálních politiků, po zavedení uvažovaných změn by zde zasedali pouze komunální 

politici. Tím by došlo k dalšímu prohloubení pochybností, zda takto ustanovená komora může 

adekvátně rozhodovat o závažných problémech týkající se např. mezinárodně-právní 

bezpečnostní situace. Pokud by takto byla koncipována komora, tedy pouze z komunálních 

politiků přicházejících z krajských rad, muselo by dojít ke změně očekávání od této komory. 

Nemohlo by se dále jednat o komoru reflexe, která bdí nad srozumitelností a pořádkem 

v právním systému země, případně řeší závažné mezinárodněprávní a bezpečnostní otázky. 

Podstata komory by se musela zákonitě proměnit na komoru více zahleděnější do sebe, do 

problémů na lokální úrovni. Jednalo by se o logický důsledek rozhodnutí proměnit horní 

komoru v komoru zástupců krajů. 

Jsem přesvědčen o tom, že by se současný stav naplňování horní komory neměl měnit 

takto zásadním směrem. Nepodporuji tedy přeměnu na jakousi komoru krajů, která by 

zastupovala jejich zájmy v tzv. vyšší politice. Toho není potřeba v našem ústavním systému. 

Krajské jednotky mají již dnes dosti vlivu na svá rozhodování týkající se jejich zájmů, aniž by 

byly omezovány centrem. Mají také možnost zákonodárné iniciativy podle Ústavy. To, že ji 

nevyužívají, spíše pramení z jejich vlastní neschopnosti než nemožnosti tohoto právního 

institutu dosáhnout. Jsem pro zachování současného stavu, přestože si dovedu představit jistá 

možná doplňující vylepšení při ustanovování komory74, ale nepodporuji radikální změnu, 

která by přinesla celkovou změnu a odklon od původních představ ústavodárců. Natolik český 

Senát nepracuje špatně, aby bylo nutno sahat po těchto změnách. 

 

 

 

 

 

 

                     
74 P řípadné dopln ění horní komory o tzv. virilisty, tedy členy, kte ří by své 
funkce zastávali z titulu jiné funkce. Názorným p říkladem je zde italský 
Senát, kde usedají automaticky bývalí prezidenti It alské republiky. 
V našich podmínkách by se taktéž mohlo jednat o býv alé prezidenty, ale 
například také o bývalé členy Ústavního soudu. Tím by nepochybn ě došlo ke 
zvýšení právní kvality jednotlivých výstup ů z této komory. 
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„Již dnes stačí ke zvolení do Senátu získat ve většině obvodů zhruba deset 

procent hlasů všech oprávněných voličů. Tento trend snad může fungovat jako 

vcelku spolehlivá pojistka oligarchie. Jako pojistka demokracie fungovat v žádném 

případě nemůže. 

Já nepovažuji Senát za zbytečný. To by bylo příliš lichotivé. Považuji ho za 

vyloženě nebezpečný. Pěstujeme si zde v podobě Senátu instituci, která bude od 

voleb odrazovat dokonce i ty občany, kteří stále ještě trpělivě docházejí volit alespoň 

do dolní sněmovny.“75 

 

4. Senát: volby a strany  

Téma volební účasti do horní komory se stalo nikdy nekončícím evergreenem české 

politiky. Důvod je více než jasný: slabá účast voličů. Důležitou otázkou je, proč se tento trend 

nedaří zlomit a senátní volby dostat do podvědomí voličů na úroveň ostatních, které jsou 

považovány přinejmenším za důležitější. Faktorů proč se to nedaří je několik a v následující 

části se pokusíme na některé z nich podrobněji zaměřit, přičemž budeme hledat možnost 

jejich uspokojivého řešení. Vedle toho se zaměříme i na stranické složení komory 

v jednotlivých funkčních obdobích, které bylo vždy ovlivněno náladami voličů ve společnosti. 

Jistým způsobem se tak prokazuje opodstatněnost ústavodárců rozložit volební cyklus do 

horní komory na několik etap, aby se předešlo náladovým výkyvům ve smýšlení společnosti.76 

Tímto bychom měli dojít k dalšímu možnému náhledu na Senát a jeho roli v českém 

politickém systému. 

 

 

4.1 Senátní volby mezi lety 1996 a 2006  

Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a 

přímého volebního práva, podle zásady většinového systému.77 Ani takto jasně předložená 

pravidla voleb do horní komory nám nedávají odpověď, proč se těmto volbám nedaří. Od 

                     
75 Keller, J.: „SPOR - Má existence Senátu smysl?“. L iterární noviny. 2005 
Zdroj: www.literarky.cz/index_o.php?p=archiv&text=1 355 (12.10. 2007) 
76 T ěmto náladovým výkyv ům podléhají zejména horní komory tam, kde se jejich  
osazenstvo volí sou časn ě s volbami do dolní komory. Typickým p říkladem jsou 
Polsko či Itálie v sou časnosti, ale i Československá republiky ve 20. a 30. 
letech 20. století. 
77 Čl. 18 odst. 2 Ústavy České republiky 
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prvních voleb v listopadu 1996 proběhlo celkem třináct volebních klání do dnešních dnů,78 

přičemž v 6 případech se jednalo o řádné volby, kdy docházelo k obměně jedné třetiny 

komory a v dalších 7 případech se jednalo o doplňující volby, které byly vyhlášeny po zániku 

mandátu některého ze senátorů. 

Při pohledu na účast voličů při těchto volbách musí zákonitě u každého vyvstat otázka, 

co je na těchto volbách za problém, že je tak málo voličů ochotno přijít do volebních 

místností. Zaměříme-li se prvně pouze na řádné termíny voleb, tedy roky 1996, 98, 2000, 02, 

04, 06 dojdeme ke znepokojivému zjištění, že průměrná volební účast voličů se v druhém 

kole pohybovala kolem 24,03% oprávněných voličů.79 Tedy výrazný nepoměr oproti ostatním 

druhům voleb, které v České republice probíhají souběžně se senátními volbami. 

Uděláme-li srovnání u doplňovacích voleb v námi sledovaném období 1996-2006, 

zjistíme, že se průměrná volební účast voličů v druhém kole pohybovala kolem 17,2% 

oprávněných voličů.80 Tento výsledek lze hodnotit jako ještě „uspokojivý“, jelikož pokud 

bychom do výsledků měli zahrnout i poslední doplňovací volby, které proběhly v dubnu a 

květnu 2007, dosáhli bychom ještě horšího výsledku.81 Doplňující volby v minulém roce se 

mohou „pyšnit“ vůbec nejhorším výsledkem, který kdy byl dosažen při volbách do některé 

z institucí zajišťující správu věcí veřejných. Ani v jednom ze dvou případů voleb nedosáhla 

účast voličů více jak deset procent oprávněných voličů ve druhém kole. 

Výše uvedená čísla o voličské účasti, pro někoho spíše voličské neúčasti, se často 

stávají argumentem mnoha odpůrců Senátu, na kterém dokazují nepodstatnost komory, ba 

přímo neoprávněnost, pro podílení se na správě věcí veřejných. Z toho často vystupuje otázka, 

jakou oprávněností senátní zákonodárci disponují, když je voličská účast ve volbách takto 

nízká. Nakolik se mohou porovnávat se svými kolegy z Poslanecké sněmovny, kteří pro 

získání svého mandátu potřebují ve většině případů desítky tisíc hlasů? Jak se jim mohou 

rovnat samotní senátoři, kteří ve svých obvodech nedosáhli ani jedné desítky tisíc hlasů? 

Těmito argumenty o slabé legitimitě senátorů se často argumentuje v nejrůznějších debatách a 

polemikách v odborných článcích či diskusích. 

Lze souhlasit s konstatováním, že současný stav nízké účasti voličů při volbách je 

nedobrý pro samotný image horní komory. Na druhou stranu nelze toto brát jako podklad pro 

úvahy zpochybňující opodstatněnost, legitimnost, mandátů jednotlivých senátorů v porovnání 

                     
78 Sledované období do kv ětna 2008. 
79 Podrobn ěji viz. Tabulka č.13  – Volební ú čast do Senátu P ČR 
80 Tamtéž. 
81 Tamtéž. 
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s jejich kolegy ve Sněmovně. Zde je mi blízký názor docenta Kysely, že neexistuje žádný větší 

a menší či polovičatější mandát senátorů oproti poslancům na základě fyzické přítomnosti 

voličů při aktu voleb. Nelze mechanicky přepočítávat sílu mandátu toho kterého politika 

pouze na odevzdané hlasy a nebrat přitom ohled i na ostatní okolnosti. Tímto přístupem by 

totiž také samotní poslanci byli brzy nemile překvapeni, že jejich mandát není zase až tak 

silný v porovnání s ostatními hráči na politické scéně.82 

Z tohoto důvodu je nutné pečlivě vážit soudy nad jednotlivými aktéry politického dění 

pokud chceme operovat se statistickými čísly volební účasti. Daleko podstatnější je zamyslet 

se nad tím, proč tak málo voličů přichází k senátním volbám. Jedním z důvodů jsou jistě 

nedobré historické konotace, které se váží k fungování horní komory na našem území za první 

republiky, ale i nepochybně škodlivá debata na počátku devadesátých let minulého století o 

smysluplnosti Senátu v českém politickém systému, která byla vedena spíše v populistickém 

duchu a snaze zalíbit se voličům, než která by se snažila o věcné argumenty pro a proti vzniku 

Senátu. Tento fakt lze přijmout jako primární vysvětlení pro chladnost voličů vůči horní 

komoře, přesto nám nedává plné vysvětlení tohoto stavu podle mého mínění. 

Podstatným vysvětlením stavu nízké voličské účasti je již výše zmíněná poznámka, že 

voliči prostě dávají přednost volbám, které mají podle nich větší důležitost pro další vývoj 

celé společnosti. V tomto pohledu je zřejmé, že senátoři tahají za kratší konec provazu, 

protože již v základech svého konstituování se jim nedostalo možnosti více ovlivňovat 

politické dění, čehož se naopak dostalo PS. Jenže na argumentu slabšího postavení 

v pravomocích vůči Sněmovně nelze vystavět argumentaci, proč by lidé vůbec neměli chodit 

k senátním volbám. Senát není zase až tak bezzubou institucí, která by nemohla promluvit do 

politického dění, aby byla takto ignorována. 

Ani zdůvodnění nízké účasti na volbách tím, že jsou lidé už unaveni příliš častými 

volebními akty by neměl být brán jako opodstatňující současný stav a vše vysvětlující. Podle 

mého mínění tomu nasvědčuje několik důvodů. Jednak je nutno porovnat skutečnou častost 

voleb na našem území, kterou někteří argumentují. V České republice kromě voleb do Senátu 

probíhají ještě volby do Poslanecké sněmovny jednou za čtyři roky, dále volby do vyšších 

územně správních celků (krajů) a obecních zastupitelstev taktéž každé čtyři roky a nově volby 

                     
82 Mnozí poslanci by p ři zavedení této optiky nahlížení na legitimnost 
oprávn ění jednat na politické scén ě, za čali brzy narážet na problém, že 
jsou zde další hrá či, kte ří získali v jednotlivých druzích voleb více 
voli čských preferencí nežli oni sami (viz. poslanci EP, krajští a místní 
zastupitelé). 
 



44 
 

do Evropského parlamentu jednou za pět let.83 Na první pohled se může opravdu zdát, že 

běžný občan je zahlcen volebními kláními a nekončící volební kampaní. Ve skutečnosti je 

nutno si uvědomit, že senátní volby jsou často spojeny s některými z voleb do obecních 

zastupitelstev nebo krajů, čímž mnohdy dochází ke spojování obou forem kampaní do jedné 

pro voliče zatěžující pouze v jednom časovém úseku. K dalšímu snížení permanentní volební 

kampaně zacílené na voliče dochází také tím, že mnohdy v jednom roce dochází ke kombinaci 

voleb do PS, obecních zastupitelství a Senátu. Nelze tedy hovořit o tom, že občan-volič žije 

v neustálé, nikdy nekončící unavující volební kampani (v těchto stresech žijí spíše daleko více 

samotní politici, nežli jejich voliči). 

Faktorem, který taktéž mluví proti tvrzení o časté únavě v případě senátních voleb, je 

jejich jistá lokální omezenost. Každé dva roky pobíhá volební kampaň do jedné třetiny 

Senátu, tedy v sedmadvaceti obvodech. To má za následek, že volební kampaní nejsou 

vystaveni všichni občané, ale jenom pouze ti, žijící v těchto obvodech. Tím, že senátní volby 

mají jistý nádech lokálnosti, provinčnosti, se stává jistou ustálenou praxí, že celostátní média 

tuto volební kampaň do jisté míry ignorují a ve většině se o ni začínají zajímat až v době 

samotných voleb, především mezi prvním a druhým kolem voleb. Nebýt jisté nervozity 

samotných politiků prozrazující, že se něco děje a která občas pronikne do diskusí 

v celostátních médiích a zvídavých dotazů moderátorů, jak budou řešit případný neúspěch 

v blížících se volbách, nemá běžný divák nestarající se primárně o politické dění příliš mnoho 

možností postřehnou blížící se volební klání. Proto nelze podle mého názoru hovořit o tom, že 

by občané byli nějak výrazně zasaženi „vysilující“ senátní volební kampaní. V mnohých 

případech této vysilující kampani nejsou vystaveni ani samotní voliči žijící v obvodech, kde 

by právě měla probíhat intenzivní volební kampaň. Chtělo by se dodat bohužel. 

Vůbec by bylo dobré si položit otázku, zda je dobré považovat akt volby svých 

zastupitelů za něco, co by nás mělo obtěžovat. Domnívám se, že bychom si na takto hodnotící 

soudy měli dávat obzvlášť pozor a nepodléhat plačtivým steskům mnohých (většinou 

samotných politiků, ale ti tak činí z jiných důvodů než jejich voliči), kteří se nás snaží 

přesvědčit o svých dobrých úmyslech a zbavit nás břímě, které nese svobodné rozhodování ve 

volbách. Jestliže jsme se rozhodli pro demokracii v tomto státě, měli bychom ji brát vážně a 

pracovat na jejím prohlubování. Nelze pouze sklízet plody a nestarat se zároveň o strom, který 

                     
83 Podrobn ěji viz. Tabulka č.14  – Volby v České republice (1993 – 2008) 
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nám je poskytuje. Nelze čerpat zisky a nestarat se, za jakou cenu jich dosahujeme. Nelze brát 

a nebýt překvapen konečnou cenou, kterou bude nutno zaplatit. 

Začít považovat volební akt za něco obtěžujícího, co člověka omezuje v disponování 

s jeho volným časem, co by mělo být „smysluplně“ regulováno, je znevážení předešlých 

generací. Znevážení těch, kteří se snažili vybojovat právě toto právo, ve kterém oprávněně 

viděli zlepšení svého života. Mnozí za toto právo zaplatili svým životem. Naopak naše 

generace žije v přesvědčení, že na vše co dnes užívá má jaksi přirozené právo, že toto právo tu 

bylo odjakživa a nikdo nám ho už nemůže vzít. Příliš rychle zapomínáme a podléháme 

svodům pohodlného života. Svoji neúctu ke svým předkům vyjadřujeme i naší leností a 

neochotou chodit k volbám. 

Jestliže nejsme schopni přemoci svoji lenost a omezenost, pak tedy využijeme své 

právo neúčastnit se voleb. Na druhou stranu ale musíme být připraveni na to, že se tím 

vzdáváme do budoucna možnosti a hlavně práva ovlivnit chod veřejných věcí ve společnosti. 

Nepovažuji za správné, když se voličská neúčast označuje za nezájem či doklad zbytečnosti 

nějaké instituce, které se volby týkají. Tím, že lidé nejdou k volbám naopak prokazují svůj 

zájem, který museli přinejmenším věnovat aktu rozhodování, že nepůjdou volit. Je 

samozřejmě otázkou do jak velké míry tito lidé věnovali tomuto závažnému rozhodnutí svůj 

drahocenný čas a myšlení. Osobně se domnívám, že ne příliš velký a spíše to bylo odbyto 

pohodlným přijetím jednoduché výmluvy proč se nezvedat ze svého křesla. Přesto je nutno 

tento akt brát vážně, jako rozhodnutí, které deklaruje náš postoj stejně dobře, jako u lidí, kteří 

se rozhodnou jít volit. Nelze jedné ze skupin dávat větší vážnost na úkor druhé. 

Pokud občané-voliči dojdou k závěru, že je pro ně výhodnější v den voleb odjet na 

chalupu, jít nakupovat, sledovat sportovní zápas atd. a nejdou volit, mají na své rozhodnutí 

plné právo. Tím, ale nezískávají žádnou výhodu oproti těm, kteří se rozhodnou zúčastnit se 

voleb. Nevoliči musí počítat s tím, že jejich rozhodnutí má váhu pouze v neodevzdání žádné 

voličské preference, ale už nemohou očekávat, že na základě své neúčasti mohou požadovat, 

či lépe rozhodovat o nepotřebnosti a smysluplnosti toho, kdo je volen. I když se tedy voleb 

zúčastní pouze pětina či čtvrtina oprávněných voličů, výsledek voleb je platný a nic ho 

nesnižuje. Nesmíme se zaleknout nízkého čísla, které ukazuje pouze výsledek rovnice. 

Faktem zůstává, že na počátku bylo sto procent oprávněných voličů, kterým byla dána 

možnost svobodně se rozhodnout, jak naloží se svým právem na udělení svých preferencí. To, 

že jistá část voličů, a není podstatné jak velká je to část, se rozhodne nevyužít své možnosti a 

zůstane doma, není špatné. Podstatné je, že všichni dostali možnost projevit své preference. 
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Z toho plyne, že pokud se svého práva jít volit rozhodne využít menšina, nic to nesnižuje na 

jejím rozhodnutí, není nikterak znevýhodněna či oslabena. Obě skupiny měly možnost 

vyjádřit své preference, každý člen těchto skupin vážil důvody pro a proti, každý se nakonec 

svobodně rozhodl pro jednu z možností. Nikdo se nerozhodl v tomto smyslu špatně či dobře, 

pouze svobodně. To je základ všeho, to je základ demokracie. 

 

Přepočítávání výsledků volební účasti v senátních volbách s výsledky jiných voleb 

nepovažuji za adekvátní. Nelze stanovit přesnou hranici na základě volebních výsledků, která 

by nám jasně řekla kdy je ta či ona instituce ještě výhodná a má tedy to správné opodstatnění. 

Pokud řekneme, že Senát již nemá toto opodstatnění kvůli své pětadvacetiprocentní účasti a je 

tedy zbytečný, co s ostatními aktéry politické volební scény? Nakolik samotná Poslanecká 

sněmovna může být v klidu? Je volební výsledek roku 2006 dostatečný pro opodstatnění 

tohoto sboru, i když dosáhl jenom 64%? Co teprve volby v roce 2002, kdy volební výsledek 

dosahoval pouze 57% účasti voličů? Těmito otázkami a porovnáváním neporovnatelného se 

dostáváme pouze do pasti, která zničí nás všechny. Snadno tak dojdeme k nesmyslnému 

výsledku, který se nám bude snažit prokázat a vnutit představu, že v jistých letech bylo 

oprávnění té či oné komory parlamentu méně legitimní oproti jiným letům a naopak. 

Přesto se nelze vyhnout otázce, která cílí přímo na samotný Senát: Není přesto vše, co 

bylo proneseno k volební účasti v senátních volbách, něco špatného v samotné struktuře 

instituce, co brání lidem ve větší účasti? Domnívám se, že problém není ve zvoleném 

volebním postupu, naopak voliči mají možnost přímo si vybrat svého kandidáta což je velice 

pozitivní aspekt. Taktéž volební obvody nejsou tím hlavním problémem, který by 

fundamentálně mohl ovlivnit smýšlení voličů. Nikdo nemá pocit, že jeho obvod byl uměle 

vytvořen tak, aby v něm mohl uspět pouze kandidát jednoho tábora. Problém permanentní 

volební kampaně též nemůže hrát výraznou roli v konečném rozhodnutí jít volit. Lidé jsou 

čtyřiadvacet hodin, třistašedesátpět dní v roce ovlivňováni permanentní komerční reklamní 

kampaní, která co do své agresivity a konečné nebezpečnosti přesahuje kampaň polickou. 

Billboard každého, i sebeprotivnějšího politika je jednoho dne po volební kampani přelepen, 

billboard nabízející coca-colu útočí na občana-spotřebitele již více než sto let. 

Problém nelze primárně a jenom hledat u samotné instituce. Jistě, nemusí všem 

vyhovovat ve všech oblastech, může se vyznačovat nedostatky pro které někdo může mít 

problém identifikovat se s ní. To vše je možné, pochopitelné a napravitelné. Na druhou stranu 

je nutno zmínit fakt, že samotná koncepce druhé komory parlamentu není nikterak defektní či 
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neospravedlnitelná. Senát není českým výmyslem, aby politici měli zajištění na důchod. Senát 

je standardní výbavou každé demokracie, která může, ale i nemusí, být využita a pokud je 

využita, pak nelze tento demokratický prvek správy věcí veřejných považovat za něco 

nepřirozeného a škodlivého pro rozvoj občanské a právní společnosti. 

Problém leží také v nás samotných občanech-voličích. Neuvědomujeme si dostatečně, 

že naše současné dobré postavení není zajištěno pouze našimi schopnostmi a štěstím získat 

v životě dobrý job a pár kšeftíků kolem, které nám dají dost na to, aby jsme mohli získat, co 

mnohdy mylně považujeme za nepostradatelné. Ne, náš úspěch v životě je určován také naším 

prostředím, ve kterém koexistujeme s ostatními. Ústavní instituce nám dávají rámec, prostor, 

ve kterém můžeme bezpečně uplatňovat své zájmy a potřeby. Aniž si to mnohdy uvědomuje, 

dostává se nám prostřednictvím jejich působení ochrany pro naše životy. Naším zájmem by 

mělo být pečovat o tyto garanty naší svobody. Jistě, často se jedná o obtížnou a nevděčnou 

práci, když naše představy nejsou naplněny. Pokud vše, co bude přicházet z oblasti nám se 

zdající pro nás nedosažitelné a tím tedy prakticky nepotřebné považovat za nadbytečné, poté 

začneme uskutečňovat svoji budoucí zkázu. Proto i účast ve volbách do Senátu je pro naše 

budoucí setrvání nezbytná, ačkoli se nám může v momentě rozhodování jít či nejít volit, zdát 

nepodstatná. 

 

 

4.2 První volební klání a stranické složení Senátu  

Nepochybně podstatným faktorem, který ovlivňuje naše rozhodnutí o účasti či neúčasti 

na volbách je momentální politická situace. Jedná se o důležitý faktor, který může v mnoha 

případech hrát nepostradatelnou roli v konečném výsledku volebního klání. Podstatná část 

občanů-voličů své preference zakládá na pocitových vjemech, kterými hodnotí současný stav 

společnosti a hlavně svého života. Toto pocitové zhodnocení situace má daleko větší váhu, 

než hodnocení skutečných faktů. Ty mnohdy nestačí, nebo prostě jenom nemají dostatek 

potřebného „náboje“, který by zaujal voliče. Výsledkem bývá upozadění těchto pevných faktů 

ve prospěch momentálních pocitů u voličů. Tento jev je též charakteristický pro senátní volby 

a na základě výsledů pěti řádných volebních klání a sedni mimořádných můžeme konstatovat, 

že tento trend stále přetrvává. Na druhou stranu můžeme již konstatovat existenci jistých rysů, 

které mají všechny volby společné, nebo které pravděpodobně nastanou jako důsledek 

politické reality na vládní a sněmovní úrovni. 
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První senátní volby v roce 1996 probíhaly ve dnech 15. a 16. listopadu a druhé kolo o 

týden později 22. a 23. listopadu. Jednalo se o volby, které byly očekávány s velkým napětím. 

Měly být výslednicí několika faktorů, které utvářely smýšlení voličů předtím než se vydali 

k volebním urnám. Přes počáteční váhavost mnohých stran jaké konečné stanovisko zaujmout 

k těmto volbám a samotné instituci Senátu, tedy zda se účastnit voleb či nikoli, zvolily 

všechny adekvátní poltické strany tehdejšího období vyjma Sládkových republikánů možnost 

účasti. Především u levicových stran, které byly velkými kritiky nově se utvářející komory 

z důvodů finančních a z jejich pohledu slabé opodstatněnosti, převládla nakonec potřeba 

účasti, jelikož neúčast by vyvolala v konečném důsledku nechtěnou dominanci tehdejších 

vládních středo-pravicových stran na politické scéně. Počáteční váhavost vzala rychle za své a 

následně začalo přibývat kandidátů především ze společenské a kulturní oblasti společnosti.84 

Výsledky prvních voleb přinesly mnohá zklamání a překvapení. Velkým zklamáním 

byla především konečná účast voličů. Výsledek 35% v prvním kole a 30,6% v druhém kole, 

byl opravdu nemilým překvapením i pro ty největší pesimisty ohledně volební účasti. 

Okamžitě vyvstala otázka, co to způsobilo a co to bude znamenat pro další volby do 

budoucna. Faktory, které stály za nízkou účastí byly poměrně snadno rozpoznány. Jednalo se 

především o projev pochybnosti o celkovém smyslu a upotřebení instituce, nákladnosti na její 

zřízení a udržování či prostá nechuť voličů zřizovat politikům další pracovní místa. Nelze 

opomenout, že i senátní antikampaň, do které byly zapojeny mnohé politické strany, jež byla 

vedena proti Senátu se neminula účinkem a občané-voliči na ni bohužel ve velké míře 

pozitivně zareagovali. Podle mého názoru se jednalo o velice úspěšnou kampaň jejíž dopady 

můžeme pozorovat i do současnosti, kdy lidé stále operují se stereotypy pro zdůvodnění svého 

negativního smýšlení o horní komoře, které jim byly nabídnuty v době vrcholící protisenátní 

kampaně. Nízká volební účast při prvních volbách jakoby měla psychologický dopad a 

                     
84 První volby do Senátu se t ěšily velkému zájmu bývalých či sou časných 
politik ů a lidí z kulturní scény. V následujících volbách j iž došlo 
k ustálení zájmu, p ředevším u vládních politik ů, p řesto každé volby mají 
několik svých „známých“ jmen, která budí vážný zájem či alespo ň bolestné 
povzdechnutí.  
Volby 1996 : Ladislav Adamec, Rudolf Batt ěk, Antonín Baudyš, Ji ří 
Dienstbier, Karel Dyba, Lud ěk Rubáš, Tomáš Sokol, Vladimír Stehlík či Pavel 
Bobek, John Bok, V ěra Chytilová, Ji ří Gruša, Ilja Racek, Helena R ůži čková, 
Jan Sokol, Ji řina Švorcová, Ivan Vysko čil, Pavel Tigrid 
Volby 1998 : František Ringo Čech, Milan Knížák, Miroslav Št ěpán 
Volby 1999 : Ji řina Jirásková, Ivan Medek 
Volby 2000 : Petr Cibulka, Ji ří Paroubek, Miroslav Šlouf, Radim Uzel 
Volby 2002 : Pavel Dobeš, Ji ří Kotalík, Pavel Pavel, Petr Weiss 
Volby 2004 : Antonín Gondolán, Petr Hannig, Jan Ka čer 
Volby 2006 : Libuše Barková, Mirka Čejková, Ji ří D ědeček, Tá ňa Fischerová, 
Vladimír Hu čín, Stanislav Pecka, Tomáš Töpfer, Ivan Varga alias  Martin Maxa 



49 
 

možnost ustanovit hranici, kterou nejde překonat. Od těchto voleb, kromě výjimek v roce 

1998 a 2006, se nepodařilo překonat hranici pětatřicetiprocentní volební účasti při žádném 

druhu voleb do horní komory Parlamentu. 

Daleko lépe dopadlo očekávání, které bylo vkládáno do složení Senátu na základě 

jednotlivých stranických a ideových proudů. Naštěstí se nenaplnila očekávání mnohých 

pesimistů, kteří tvrdili, že se z horní komory stane shromáždění plné nezávislých neřízených 

střel či klub „estrádních bavičů“, kteří ve velkém projevili zájem kandidovat. Naopak voliči 

projevili velkou dávku konzervativního smýšlení a svou volbu vzali odpovědně. O tom svědčí 

neúspěch všech osobností, které kandidovali z kulturní a mediální scény. Též se potvrdilo 

očekávání, že takto nastavený volební systém pro horní komoru bude překážkou pro kandidáty 

s extremistickým programem či smýšlením. Dokladem byl neúspěch republikánských 

kandidátů kteří se rozhodli vůbec nekandidovat, ale i drtivý neúspěch komunistů, pro které byl 

zvolený volební systém do Senátu pohromou. Naopak u stran hlásících se k odpovědnosti a 

principům spolupráce na demokratické bázi byl výsledek povzbudivý. Velice dobře uspěly 

všechny strany tehdejší středo-pravé vládní koalice, ale též i k demokratickým principům 

hlásící se opoziční sociální demokracie. 

Po prvních volbách se vládní koalici podařilo získat pohodlnou většinu v horní komoře 

a tím alespoň částečně kompenzovat slabší postavení v Poslanecké sněmovně. Při sčítání 

křesel pro jednotlivé strany je nutno mít na paměti, že zvolený dvoukolový většinový volební 

systém umožňuje kandidaturu jednotlivců, kteří nemusí být nikterak silně navázáni na 

stranické sekretariáty, nebo jsou úplně nezávislí. Výsledkem je, že ne všichni zvolení 

kandidáti za určité stranické uskupení musí být vždy i jeho členy. To způsobuje jisté problémy 

s rozdělováním kandidátů podle stranické příslušnosti, jelikož ta nemusí vždy odpovídat 

realitě a někteří ze zvolených kandidátů mohou opustit křídla stranické ochrany s odvoláním 

se na fakt, že jejich mandát byl přímým rozhodnutím voličů a nikoli rozhodnutím stranického 

vedení, které rozhoduje o složení kandidátních listin v případě Sněmovny. Z těchto důvodů je 

výhodnější dávat přednost členění na základě klubů fungující v komoře, než na základě 

stranické preference jednotlivých kandidátů.85 

Tehdejší hlavní vládní straně ODS se podařilo ustanovit na senátní půdě největší 

senátorský klub, který čítal 32 členů. Jejím spojencům KDU-ČSL a ODA se podařilo 

ustanovit kluby o velikosti 14 respektive 7 členů. Opoziční ČSSD získala klub o celkové síle 

                                                                
Zdroj: www.volby.cz  
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25 členů. Nutno podotknout, že se jednalo o její nejlepší volební výsledek v námi sledovaném 

období, který se již v dalších volbách nedařilo zopakovat a naopak nastal dramatický pokles 

členů za tento klub. Z celkového počtu jedenaosmdesáti senátorů byli po celé první funkční 

období tři senátoři (z toho dva za KSČM) nezařazeni do žádného klubu. V tomto funkčním 

období se tak nejvíce projevila zrcadlová shoda s Poslaneckou sněmovnou. Strany, které 

zasedaly v dolní komoře, kromě republikánů, získaly své zastoupení i v horní komoře a ve 

většině případů v poměru k jejich síle v PS a zároveň v Senátu nepůsobily žádné jiné stranické 

formace mimo Sněmovnu. 

Následující volební klání a funkční období se již vyznačují růstem rozdílnosti mezi 

stavem ve Sněmovně a Senátu. Do výsledků voleb výrazně promlouvá nespokojenost voličů 

s celkovou politickou situací a spoluprací programově rozdílných stran na půdě Sněmovny. 

Struktura kandidátů, kteří uspějí v senátních volbách se oproti výsledku prvních voleb mění, 

voliči se přestávají držet přísného stranického dělení po vzoru ze Sněmovny a dávají přednost 

kandidátům z menších politických stran, které nemají zatím parlamentní zastoupení.86 Naopak 

u voličů zůstává smysl pro demokratickou správu věcí veřejných, čímž se daří Senát držet od 

vlivů extremistických sil, snižovat vliv komunistů a jiných nesystémových skupin. 

V dalších funkčních období přibývá na senátní půdě nových klubů. V II. funkčním 

období se senátorský klub ODA transformuje do klubu US-ODA a zároveň výrazně přibývá 

nezařazených senátorů. Čtvrté funkční období je výrazné změnou na poli senátních klubů. 

Mizí označení US-ODA a dochází k transformaci do nového ustanovení nesoucí označení 

KOD.87 Zároveň dochází ke vzniku dvou nových klubů. Jednak klubu Nezávislí a poněkud 

problematického klubu co do souhlasu s jednacím řádem Senátu, klubu Nezařazení.88 Páté 

funkční období přináší poslední výraznou změnu, kdy se nově ustanovuje klub SNK,89 počet 

nezařazených senátorů do žádného klubu klesá opět k hranici tří členů a opouští se tak stav, 

                                                                
85 Podrobn ěji viz. Tabulka č.15  – Senátorské kluby v jednotlivých funk čních 
obdobích 
86 Cesta zm ěny (sen.Mejst řík), Evropští demokraté (sen.Horník), Hnutí za 
rozvoj m ěst a obcí (sen.Zoser), Liberální reformní strana (s en.Zlatuška), 
Nezávislí (sen.Janá čková), Nezávislí starostové pro kraj (sen.Ju řenčáková), 
Sdružení nezávislých (sen.Domšová a sen.Novotný), S družení nezávislých 
kandidát ů (sen.Petrov). 
87 KOD - Klub otev řené demokracie 
88 Klub Neza řazení zahrnoval p ředevším komunistické senátory a další 
neza řazené (nap ř. sen.Železný a sen.Kubín) s primárním zájmem získá ní 
možnosti zasahovat do chodu komory či materiálních výhod, které jsou 
obvyklé pro všechny politické kluby na parlamentní půdě. Na konci IV. 
funk čního období (2004) klub zaniká a senáto ři v n ěm působící jsou op ět 
voln ě neza řazení. 
89 SNK - Sdružení nezávislých kandidát ů 
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kdy tento počet nezařazených dosahoval až čísla deset.90 Obdobné uspořádání klubové scény 

na senátní půdě je udržováno i v posledním VI. funkčním období. 

 

 

4.3 Vývoj stranických preferencí voli čů vůči jednotlivým vládním tábor ům 

Daleko více pozoruhodný je vývoj stranické preference voličů v návaznosti na 

jednotlivá působení vlád a dominanci hlavních stran v Poslanecké sněmovně a jejich následný 

dopad na konečné výsledky početního zastoupení stran v jednotlivých funkčních období 

Senátu. Lze konstatovat, že každá vláda nalézala vždy potřebnou většinu a klid na práci 

v horní komoře daleko častěji, nežli v samotné Sněmovně od které odvozovala svoji 

legitimitu vládnout. Až na několik výjimek během let 2000-2002 a 2004-2006, přesto alespoň 

část svého funkčního období nalézaly u horní komory oporu. V prvním případě se jednalo o 

reakci na tzv. opoziční smlouvu. Zatímco mezi lety 1998-2000 daly dohromady obě hlavní 

strany tohoto uskupení pohodlnou většinu 49 členů, v následujícím období 2000-2002, kdy 

stále vládla menšinová vláda ČSSD, již vláda a její smluvně opoziční spojenec ODS 

nedosáhly se svými 37 členy ani požadované nadpoloviční většiny v komoře, což následně 

ovlivnilo i zamýšlené změny Ústavy, které nemohly být dále většinově prosazovány po 

zamítnutí Ústavním soudem jako v prvním období spolupráce. V průběhu pátého funkčního 

období ve volbách výrazně uspěla ODS a ustanovila klub o velikosti 37 členů, což vedlo též 

k oslabení vládního tábora v Senátu. Důsledky tohoto stavu se projevily zejména v první 

polovině roku 2006, kdy vládní koalice, ve které zřetelně dominovala převaha ČSSD nově 

spolupracující s opoziční KSČM na některých návrzích zákonů, narážela v horní komoře na 

odmítavý postoj pravicově a antikomunisticky laděných senátorů při schvalování jejich 

návrhů zákonů. Zřejmě nejpříznivější situaci se mohly těšit obě Topolánkovy vlády, kdy první 

menšinová měla podporu nejenom svého senátního klubu, ale i lidoveckého klubu a 

nezávislých senátorů. Ve funkčním období 2006-2008 má Topolánkova vláda zajištěnu 

pohodlnou většinu díky svému 41 člennému klubu a ve spolupráci s lidoveckými senátory a 

některými nezávislými senátory i podporu ústavní.91 

                     
90 T řetí funk ční období (2000-2002). 
91 Zajímavé v této souvislosti je i porovnání nezávis losti, respektive 
závislosti senátor ů a poslanc ů na svých klubech v rámci jednotlivých komor. 
Na základ ě výzkumu provedeném v roce 2000 mezi senátory a pos lanci se 
ukazuje, že senáto ři se cítí mén ě vázáni na své kluby nežli je tomu 
v p řípad ě poslanc ů. Senáto ři hlasují nejvíce v souladu s usnesením klubu 
při otázkách týkajících se zahrani ční politiky, ekonomických témat a 
ústavních zákon ů. 
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Fenomén, který provází každé senátní volby, a který je všemi pozorně komentován, je 

skutečnost takzvaného protestního hlasování mnohých voličů, tedy „všichni proti ODS“. 

Právě kandidáti za tuto stranu na něj nejvíce doplácejí. V podstatě by se nemělo jednat o nic 

překvapivého. Samotný systém voleb tuto možnost již sám ve svých základech jako možnou 

skutečnost predikuje. Systém dvou kol a přímý výběr kandidátů voliči staví tyto kandidáty do 

pro ně obtížného postavení, ale na druhé straně je tento systém nesmírně výhodný pro celkový 

mechanismus výběru, jelikož takto zvolený postup může úspěšně eliminovat zástupce 

z extrémních táborů. To je případ především kandidátů za KSČM. 

Nicméně v českých podmínkách se tento princip velice silně vyskytuje i v případech, 

kdy se nejedná o zástupce extrémních táborů. Přestože kandidáti za ODS se mohou těšit velké 

podpoře svých voličů v prvním kole volby, nedaří se jim v následném kole druhé volby nalézt 

spojence. Jednou z příčin je i všeobecná mobilizace voličů ostatních neúspěšných kandidátů, 

kteří jsou ochotni dát svůj hlas kandidátovi, který sice nebyl původně jejich favoritem, ale 

získává bonus už tím, že není nominován ODS. Tato spolupráce úspěšně funguje zejména 

mezi voliči ČSSD, KDU-ČSL, bývalých významných stran ODA a US-DEU a voliči, kteří 

jsou ochotni volit nezávislé osobnosti. Výsledkem tohoto postupu je, že protikandidáti 

kandidátů ODS získávají v druhém kole na svoji stanu řádově desítky tisíc či tisíce hlasů, 

zatímco kandidáti ODS získávají pouze tisíce či stovky hlasů. Samozřejmě platí, že tento 

postup nefunguje vždy a ve všech případech. Kandidáti ODS často dosahují úspěchu i 

v soubojích, do kterých jdou z druhých pozic a mnohdy si udrží vedení i z prvního kola. 

Přesto platí, že tyto případy jsou velice časté a odehrávají se při každých volbách do Senátu. 

Trend výrazného neúspěchu kandidátů ODS zmíněný výše byl typický především pro 

volby v letech 2000 a 2002, kdy proti těmto kandidátům stáli silní protivníci z řad Čtyřkoalice 

či podporovaní tímto tehdejším uskupením a kdy veřejnost negativně hodnotila smluvně-

opoziční spolupráci ODS s ČSSD. Pozitivní postoj voličů, který nastal ve volebních letech 

2004 a 2006 lze mimo jiné přičíst tomu, že ODS začala uplatňovat politiku řádné opozice bez 

přívlastků a stala se pro mnoho voličů schůdnou cestou, jak vyjádřit svoji nespokojenost 

s osmiletým vládnutím čtyř socialistických vlád. Navzdory zlepšení situace se stále nedaří 

                                                                
Podrobn ěji k výzkumu Mansfeldová, Z.: „P říprava vstupu do Evropské unie 
v kontextu činností parlamentu“. In: Brokl, L. (ed.): Poslanci, senáto ři a 
vstup České republiky do Evropské unie.  PSP ČR, Praha 2001, s. 9-10. Nebo 
Vyšín, M., Seidlová, A.: „Rozhodování poslanc ů a senátor ů v otázkách 
při člen ění České republiky do Evropské unie“. In: Brokl, L. (ed .): 
Poslanci, senáto ři a vstup České republiky do Evropské unie.  PSP ČR, Praha 
2001, s. 14-17 
Podrobn ěji viz. Tabulky č. 16 , 17  a 18  
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zvrátit negativní trend, kdy zástupci této strany obtížně dosahují spolupráce s ostatními 

kandidáty a s problémy získávají jejich voliče pro svoji podporu ve druhém kole. Jako doklad 

lze předložit výsledky z jednotlivých volebních let, kdy se kandidáti ODS v dominantním 

počtu přesahující číslo dvacet dostávají do druhého kola, ale uspějí v méně než polovině 

případů.92 Žádnému jinému stranickému uskupení se nedaří dosahovat takovýchto úspěchů a 

zároveň neúspěchů v jednom okamžiku. Ani hlavní strana stojící v opozici proti ODS, totiž 

ČSSD, nedosahuje takovéto podpory v prvním kole, natož ve druhém. 

Senátní volby podle stranického klíče nám mohou za poslední léta ukázat jisté české 

specifikum. Horní komora splňuje předpokládané očekávání, které je spojeno se všemi 

druhými komorami kdekoli na světě, tedy, že se jedná o konzervativně smýšlející těleso 

v ústavním uspořádání země. Tohoto stavu ale dosahuje za nesmírného vypjetí sil, kdy jednak 

musí překonávat u voličů v české společnosti silný historický proud levicového smýšlení a též 

liberální, o jehož skutečné liberálnosti však můžeme mít jisté pochybnosti. Navzdory těmto 

okolnostem si horní komora udržuje statut tělesa, jenž dokáže nalézt cestu spolupráce 

s jakkoli orientovanou vládou či Poslaneckou sněmovnou. Příčinu můžeme nalézt podle mého 

mínění především v tom, že si senátoři velmi dobře uvědomují, že si nemohou dovolit 

zabarikádovat se na určitých myšlenkových a hodnotových frontách a vést z nich útok proti 

všem ostatním. Na to ovšem nenalézá česká horní komora silnou oporu v právním systému a 

ani ochoty u svých členů. Nelze tedy konstatovat, že dosažená míra jisté konzervativnosti 

českého Senátu musí být něco nepřekonatelného ve vzájemném styku, co musí být drženo za 

všech okolností. V této cestě naštěstí čeští senátoři nevidí smysl a kladou především důraz na 

konečný výsledek, než na pochybné lpění o své konzervativnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                     
92 Podrobn ěji viz Tabulka č.19  – „Všichni proti ODS“ – úsp ěšnost 
kandidujících za ODS. Pro další srovnání uvádím p říklad extrémn ě neúsp ěšné 
parlamentní strany v senátních volbách viz Tabulka č.20  – „Eliminovaná 
KSČM“ – úsp ěšnost kandidujících za KS ČM 
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„Senát v Česku zůstává, a jediné, co se s ním dá dělat, je přidat mu některé 

pravomoci, které by z něj učinily v očích veřejnosti smysluplnější instituci.“93 

 

Závěr 

Senát Parlamentu České republiky opravdu zůstává i po třinácti letech nelehké 

existence. Toto krátké období nepochybně výrazně formovalo stav, jak dnešní Senát vypadá a 

kam bude v následujícím období směřovat. Nelze se domnívat, že je již pevně nastaven směr, 

kterým horní komora v budoucnu půjde. Na to jsme přeci jenom urazili krátkou cestu v našem 

polistopadovém období. Přesto už můžeme poměrně přesně tvrdit a odhadnout čím Senát není 

a nebude. Můžeme již být spokojeni s výsledky, kterých dosáhl za krátké období své 

existence, a zároveň nespokojeni z nenaplnění některých očekávání námi v něj vkládaných. 

Senát každopádně zůstává podstatným faktorem, který ovlivňuje každodenní politické dění na 

politické scéně a skrze něho i náš běžný život přijímanými zákony. 

 

V roce 1996 se podařilo naplnit přání Ústavy a ustanovit druhou komoru Parlamentu. 

Stalo se tak až po dlouhém politickém boji mezi jednotlivými představiteli tehdejšího 

mocenského spektra a čtyřech letech od přání samotné Ústavy. Navzdory všem obtížím Senát 

vznikl a navrátil tradici druhé komory zpět do českých zemí. Bohužel toto znovuzrození 

uskutečněné v době vrcholící populistické kampaně o zbytečnosti tohoto kroku, vážně 

poškodilo nově vznikající komoru. Nepodařilo se získat to nejdůležitější - důvěru občanů. 

S tímto handicapem se druhá komora vypořádává dodnes. Jistým povzbuzením, bohužel 

nikterak výrazným, mohou být průzkumy veřejného mínění ptající se voličů na důvěru 

v ústavní instituce, kde se horní komora umisťuje před Sněmovnou. Říkám bohužel proto, že 

tato důvěra se pohybuje stabilně nízko někde mezi 25 a 30 procenty, což je opravdu nedobré 

v porovnání s ostatními ústavními institucemi.94 Neradostný stav ještě více zvýrazňují 

výsledky účasti voličů při volbách do horní komory, jak již o nich bylo dříve psáno. 

                     
93 Pehe, J.: „Ach ten Senát!“, Mladá fronta Plus, 4. 5. 2007 
94 Z pr ůzkumů ve řejného mín ění provád ěných agenturou CVVM mezi lety 01/1999 
až 06/2008 zkoumající d ůvěru obyvatel v ústavní instituce vyplývá jeden 
pozoruhodný fakt p ři porovnávání oblíbenosti mezi PS a Senátem. Až do září 
2006 byla PS vždy tou komorou, která vedla v oblíbe nosti mezi ob čany, ale 
v dob ě vrcholící vládní krize, kdy se po volbách 2006 ned ařilo sestavit 
novou vládu, PS ztrácí své vedoucí postavení a od října 2006 je to Senát, 
kdo v oblíbenosti p ředstihuje dolní komoru, a to bez p řerušení. (data do 
června 2008) 
Podrobn ěji Grafy č. 1  až 5.  
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Povzbuzujícím faktorem naopak mohou být výsledky, kterých komora dosahuje na 

zákonodárném poli. Zde se nepotvrdila očekávání o slabosti a neschopnosti být vyváženým 

partnerem Poslanecké sněmovny. Senátu se podařilo díky jeho rozumnému přístupu při 

posuzování jednotlivých návrhů zákonů dosáhnout stavu, kdy dobrovolně potlačil své možné 

nedobré mocenské ambice a naopak se zaměřil na věcnost přicházejících návrhů, čímž dostál 

jednomu ze svých hlavních důvodů, proč byl ustanoven. Osobně považuji tento stav, kdy 

horní komora dala přednost kvalitě práva před mocenskými zájmy svých členů, za velice 

potěšující a správný. Domnívám se, že touto cestou, cestou kvality práva, může horní komora 

dosáhnout největších úspěchů. Zdá se, že tento přístup komora vzala za svůj a snaží se o jeho 

plné naplnění ve své práci. Přesto musí ještě vydat mnoho sil do budoucna, aby o těchto 

záměrech přesvědčila občany - voliče. 

Podstatný faktor, který se váže k předešlému, a který komora aplikuje při výkonu své 

práce, je otevřenost vůči občanům. Zpočátku mohl být tento přístup brán pouze jako jakási 

vypočítavost, která měla umožnit vlichotit se občanům a kompenzovat si tím pošramocené 

ego slabými ústavními kompetencemi. Zkušenosti předešlých let nám dokazují, že se nejedná 

o pouhou faleš, ta by již byla prozrazena, ale o skutečný zájem navázat s občany otevřený 

kontakt. Senát se s plnou vážností snaží nebýt další tajemnou uzavřenou malostranskou 

institucí, která si žije ve svém světě plném paláců a finančních výhod. Domnívám se, že opak 

je pravdou. Senát je otevřený každému, kdo projeví o tuto instituci zájem a nechce být 

pouhým kritikem od psacího stolu. 

Dokladem mohou být například veřejná slyšení probíhající na jeho půdě,95 

projednávání petic na plénu Senátu pokud počet petentů dosahuje jistého počtu,96 vstřícná 

otevřenost komory pro média v případě poskytování informací, pořádání odborných 

konferencí spojených s historií či problémy současného státu nebo s otázkami přesahující 

problematiku hranic našeho státu. Nelze opomenout kulturní angažovanost komory s níž se 

sněmovní komora nemůže rovnat. Senát velice dobře využívá svého daru místa, které získal 

do vínku při svém ustanovení. Historické prostory Valdštejnského paláce a přilehlých prostor 

jsou tak otevřeny veřejnosti v maximální možné míře. Valdštejnská jízdárna slouží jako 

výstavní prostor Národní galerie, stejnojmenná zahrada jako místo příjemného oddychu 

v zeleni uvnitř centra Prahy a v letních měsících s kulturními vystoupeními. Též velmi 

                     
95 Jednací řád Senátu P ČR., 2004, § 144 
96 Je-li petice podepsána nejmén ě 10 000 osobami, za řadí se po provedeném 
šet ření v četn ě p říslušného orgánu Senátu její projednání na po řad nejbližší 
sch ůze Senátu. Podrobn ěji Jednací řád Senátu P ČR § 142 a § 142a. 
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pozitivně lze hodnotit rozhodnutí zpřístupnit bezplatně historické prostory Senátu veřejnosti 

celoročně během víkendů a nečinit tak pouze během pár významných dnů, jak to činí mnohé 

jiné malostranské instituce. Otevřenost horní komory mohu deklarovat i na svém příkladě, kdy 

mi bylo umožněno získat jistou praxi a poznání, jak horní komora pracuje v běžném životě. 

Zde ještě jednou vyjadřuji dík Organizačnímu odboru Kanceláře Senátu, který se snaží o 

maximální vstřícnost při plnění zájmů projevených u studentů různých oborů o Senát. 

 

Při úvaze o dalším směřování Senátu v následujícím období nelze opomenout otázky, 

které volají po úpravě současného nastavení fungování horní komory. V předešlém textu byly 

zmíněny některé z těchto požadovaných změn (změna volebních obvodů, větší zastoupení 

regionů a s tím spojena nominace senátorů z krajských rad, úprava pravomocí komory 

zejména v poměru k Poslanecké sněmovně), které by měly dodat komoře lepší a silnější 

opodstatnění pro její vlastní existenci. Mnohé z těchto požadavků na změnu jsou vyslovovány 

odborníky na ústavní pořádek, ale i samotnými politiky, kteří se snaží posílit či oslabit 

stávající stav komory podle jejich momentálního zájmu.97 

Mé přesvědčení vyjádřené výše ohledně dalšího fungování komory stále trvá. Nejsem 

přesvědčen o nutnosti radikálních změn v nastavení fungování komory. Radikální změny by 

byly zapotřebí tehdy, pokud by komora jako celek selhala a to se podle mého názoru nestalo. 

Za dvanáct let fungování komory jsme nebyli svědky žádného zásadního problému, který by 

paralyzoval chod komory a tím celého ústavního pořádku země. Senátní komora trpěla 

stejnými nemocemi jako její sněmovní sestra. I v horní komoře se vyskytovaly problémy 

s alkoholem za volantem u některých senátorů, přílišná cestovatelská vášeň některých 

senátorů vedoucí ke kritice veřejností, pochybnosti nad adekvátním hospodařením komory při 

dobíhající rekonstrukci některých ze senátních prostor a samozřejmě nikdy nekončící debata o 

štědrém systému náhrad a široce pojaté imunitě u senátorských zákonodárců. Tyto a další 

problémy se u senátní komory vyskytovaly a některé z nich bohužel budou i nadále 

vyskytovat, ale nejsou ničím ojedinělým, s čím bychom se nemohli setkat u jiných institucí a 

                     
97Příkladem m ůže být rozhovor, který poskytl bývalý premiér Stani slav Gross 
( ČSSD) deníku MfD a ČRo 1 dne 15. 11. 2004 po prohraných volbách, ve kte rém 
se vyslovil pro zrušení horní komory. 
Gross, S.: „Obecn ě ta instituce nezako řenila tak, jak se p ředpokládalo. 
Myslím si, že pokra čovat v tom, že budeme dále říkat, že nevyvodíme nic 
z toho, že p řes 80% lidí necítí pot řebu se vyjád řit ke složení Senátu, tak 
že je to jenom další krok k tomu, aby se lidé ješt ě více vzdalovali od 
politiky.“... „Senát není tak pot řebný...“  
Obdobně reagoval Václav Klaus na porážku Ob čanské demokratické strany 
v senátních volbách 2000 tehdejší Čty řkoalicí. 
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lidí, kteří mají na starost správu naší země. Osobně považuji tyto prohřešky spojené 

s iracionálním opojným pocitem moci u některých jedinců, a aniž bych je chtěl tímto 

zlehčovat, za jistý druh dětských nemocí, který bývá spojen s těmito úřady moci, ale které jsou 

léčitelné a neohrožují samotnou podstatu bytí, v našem případě státního bytí. Tím nechci říci, 

že by měly být tyto přečiny omlouvány či ignorovány a zákonodárcům procházet bez 

příslušného potrestání, naopak. Pouze tím chci naznačit, že se jedná o přiměřenou cenu, 

kterou musíme platit za naši demokracii a svobodu. Žádná totalita a nesvoboda nevyjde 

levněji. Možná ušetříme na provozních nákladech a papíru do tiskárny, ale za to tvrdě 

zaplatíme na straně naší osobní integrity a svědomí. 

Senát jako celek neselhal. Dokázal najít cestu spolupráce a uplatnění na půdě 

ústavního pořádku. Svým přístupem k zákonodárnému procesu dokázal, že není pouhým 

zrcadlem Poslanecké sněmovny, či naopak tělesem stojícím vždy v opozici. Naopak dokazuje 

fungující kooperaci s dolní komorou pokud se jedná o tvorbu právního řádu. Svým přístupem 

k schvalovacímu procesu nových ústavních soudců Senát vyjadřuje zájem na dobrém právním 

rámci, který zastřešuje v našem případě Ústavní soud. Odmítnutí některých z navrhovaných 

kandidátů nebylo motivováno nepřátelstvím k současnému prezidentovi republiky, ale 

pouhým vyjádřením pochybnosti nad mravními a odbornými kvalitami některých ze 

jmenovaných kandidátů. Nemá valné ceny v tomto hledat něco více, přestože vztahy Václava 

Klause s horní komorou nebyly nikterak silné ani v době, kdy zastával jiné ústavní funkce. Na 

druhou stranu je nutné mít na paměti, že se v obou případech jedná o politické hráče, kteří se 

snaží maximalizovat své politické zájmy. Aby bylo dosaženo co největší maximalizace zájmů, 

musí city stranou a pragmatismus na scénu. Tím se řídí jak současný prezident, tak i Senát. 

Každopádně ani v tomto případě nedošlo k selhání Senátu a tedy není nutnosti změn v této 

oblasti. 

Jisté možné zaváhání komory mohlo nastat v období spolupráce dvou největších 

parlamentních stran na ústavních změnách, které měly vážně změnit politickou mapu a učinit 

dominanci těchto dvou stran skutečností do budoucna. Domnívám se, že nelze plně do 

budoucna zabránit tomu, aby se Senát nestal účinnou zbraní, která má napomoci těmto a 

podobným změnám. Musíme mít na paměti, že se v první řadě jedná o plně politickou 

instituci, na jejíž půdě probíhá legitimní boj jednotlivých stran o moc. Nelze tento boj 

omezovat, lze pouze vytyčit mantinely pravidel boje, ale ne předem výsledek. Je dobře, že 

navrhované ústavní změny neprošly a následný nesouhlas voličů s kvazi opoziční politikou 

                                                                
zdroj: http://www.radio.cz/cz/clanek/60580 (3. 2. 2 008) 
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občanských a sociálních demokratů přinesl i do Senátu nesouhlas v podobě ztrát míst pro tyto 

strany a noví senátoři již tyto změny dále nepodporovali. Horní komora tím takto opět 

navrátila ústavní pořádek do téměř shodné podoby před započetím změn. 

Úvahy o změnách ve fungování druhé komory by podle mého názoru měly být spíše 

vedeny v oblasti vyrovnání jistých slabostí komory oproti Sněmovně. Oblastí, která by si 

zasloužila nové zvážení a případné přehodnocení je například přehlasování prezidentských 

vet. V dnešní úpravě se po prezidentovu vetu návrh zákona vrací automaticky zpět do 

Parlamentu, ale pouze do Poslanecké sněmovny. Je na zvážení, proč již horní komora nemá 

možnost se k prezidentovu vetu znovu vrátit a případným opětovným schválením návrhu 

zákona tak ukázat svůj opodstatněný zájem na schválení toho kterého zákona. Domnívám se, 

že by Senát měl mít tuto pravomoc. Už z toho důvodu, že je účastníkem schvalovací fáze 

přijímaného návrhu zákona před odesláním k prezidentovi. To, že se již Senát nemůže 

vyjádřit k případnému vetu prezidenta, vede ke snižování postavení komory v ústavním 

pořádku. 

Rovněž za případné přehodnocení stojí otázka dohadovacího řízení mezi oběma 

komorami. Zavedení obdobného procesu známého například ze Spojených států amerických, 

kdy obě komory tamního Kongresu musí vyslovit souhlas nad stejným znění návrhu zákona a 

žádná z nich nemůže být upozaděna. Pokud se to nepodaří v běžném procesu schvalování, 

nastupuje smírčí dohadování společné komise obou komor, která nalezne dohodu na 

kompromisu vyhovujícím oběma stranám. Považuji tento přístup za velice přínosný 

především z důvodu upevnění vážnosti obou stran, kdy každé je dána možnost si udržet své 

postavení a na místo snahy prosadit vítězství jedné strany se musí hledat kompromis, který 

nerozděluje, ale naopak sjednocuje. Pokud by se tento přístup aplikoval v našich domácích 

podmínkách, domnívám se, že by to mohlo vést k povznesení vážnosti obou komor a snížení 

zbytečné řevnivosti vedoucí ke snaze toho druhého válcovat.98 

                     
98 Na možnost konsensu mezi jednotlivými komorami upo zor ňuje nap ř. Vít 
Schorm na p říkladu Francie. Ve své úvaze p ředkládá n ěkolik možných zp ůsob ů, 
jak p řijímat zákony mezi jednotlivými komorami a zejména poukazuje na tzv. 
racionalizovaný konsensuální model s p řípadným posledním slovem , který 
zaru čuje vytvo ření smíšené paritní komise  p ři neshod ě nad p řijímanou 
legislativou. Ukazuje se, že aplikace tohoto systém u nemusí vést nutn ě 
k prodlužování legislativního procesu či jeho zablokování. Naopak, ob ě 
komory francouzského parlamentu nacházejí pom ěrn ě snadno dohodu na 
kompromisním zn ění n ěkterých problematických bod ů. 
Schorm, V.: „Hledání konsensu nebo poslední slovo?“ . Senát. 03/2001 
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Příkladů vedoucí k vyrovnání postavení komory v této oblasti je možno nalézt mnoho 

od prosazení možnosti zakládat vlastní vyšetřovací komise po vzoru Sněmovny,99 přes 

možnost rozhodovat si samostatně o vlastním jednacím řádu komory bez omezení 

Sněmovnou,100 po umožnění větší kontrolní činnosti senátorů v organizacích vlastněných 

státem.101 Na druhé straně nezastávám přesvědčení, že by Senát měl mít větší pravomoci 

v kontrole vlády či dokonce jejím schvalování, tím by se vztahy mezi komorou a vládou 

dostaly na jinou úroveň a podle mého úsudku podstatně horší, jak jsme tomu například svědky 

u vztahu vlády se Sněmovnou. 

Též nezastávám přesvědčení, že by Senát měl mít větší možnost nad kontrolou 

finančních prostředků spravovaných státem, jako je tomu v jiných státech.102 Problematika 

schvalování či naopak zamítání státního rozpočtu podle mého plně připadá pod vliv poslanců. 

Jsem přesvědčen, že pokud by Senátu byla umožněna jistá rozhodovací pravomoc nad částí 

finančních prostředků, postavení komory by se tím sice posílilo, ale důsledky samé by nebyly 

pro tuto komoru jenom blahodárné. Vidina možnosti „porcovat“ dalšího medvěda by u 

mnohých senátních zákonodárců jistě vedla ke ztrátě soudnosti a chybám, které by komoru 

v konečném případě dále poškozovaly v očích veřejnosti. Pro Senát je v tomto případě lepší 

být „chudým“ příbuzným, než bohatým rozmazleným jedináčkem, který všem leze na nervy. 

Peníze a moc s nimi spojená snadno korumpuje a v českém prostředí teprve se konsolidující 

demokracie korumpuje absolutně, řečeno slovy britského klasika a katolického whiga lorda 

                     
99 Nesdílím názor n ěkterých autor ů, že vyšet řovací komise Parlamentu ČR by 
měly spadat pouze do kompetence PS, protože jsou prim árním nástrojem 
kontroly, kterým poslanci dohlížejí na vládu, která žto odvozuje svoji 
legitimitu na základ ě d ůvěry v PS. Jednak kontrola vlády není nikdy pln ě 
dostate čná. V p řípad ě umožn ění této činnosti horní komo ře by mohlo být 
dosaženo skute čnějších záv ěr ů vyšet řování, které se nebudou obávat dopad ů 
na vládní stabilitu (sami poslanci mnohdy nemají zá jem dojít k negativnímu 
záv ěru vyšet řování pro vládu, protože jednak jsou sami do t ěchto komisí 
navrhováni vládními stranami, a jednak nemají zájem  ohrožovat své postavení 
v rámci PS, která by se v p řípad ě vládní nestability mohla stát ob ětí 
předčasných voleb, tedy, že by poslanci p řišli o zam ěstnání). Naproti tomu 
senáto ři jsou díky svému pevnému mandátu a nerozpustitelno sti komory mimo 
dosah t ěchto tlak ů. Na druhou stranu nelze považovat vyšet řovací komise 
pouze primárn ě za nástroj restrikce opozice proti vlád ě. Bohužel v českých 
reáliích síla vyšet řovacích komisí není nikterak valná a vláda se mnohd y 
nemusí obávat dopad ů výsledk ů vyšet řování.  
100 Podrobn ěji k jednacímu řádu Senátu, viz Kysela, J.: „K p řipravované 
novelizaci zákona o jednacím řádu Senátu“. Senát. 02/2002 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?i d_doc=50332&id_var=42719  
(17.10.2007)  
101 U posledního bodu by stálo za zvážení, zda by neby lo lepší, aby 
kontrolní pravomoc byla p ředána jiným orgán ům. O nezdravém sb ěratelském 
koní čku funkcí v dozor čích radách státních podnik ů n ěkterých zákonodárc ů 
není nutno se dále rozepisovat. 
102 Russell, M.: Reforming the House of Lords. Lessons  form Overseas. Oxford 
University Press, New York 2000, p. 33-38 
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Actona. Nemožnost ovládat finanční toky chrání Senát alespoň částečně před líbivým 

vábením bludiček tančících v bahně plném kapříků a „pěti na stole v českých“. Přesto buďme 

realisty a nevěřme bezelstně žádným politikům. Ani těm ze Senátu. 

 

Na začátku této práce jsem se doznal k jistým sympatiím vůči českému Senátu. 

Zároveň jsem si kladl za cíl, nebýt těmito sympatiemi zaslepen natolik, aby práce trpěla 

přílišnou jednostranností. To by zajisté nebylo zdravé a práci by to příliš neprospělo. Na 

druhou stranu nejde docela dost dobře psát o něčem, co vás nezajímá a co ve vás vyvolává 

pouze negativní přístup k dané problematice. Samozřejmě lze o tom psát i v tomto duchu, ale 

nepovažuji to příliš za přínosné, zvláště, když se jedná o důležitou práci k bakalářským 

zkouškám.  

Jelikož jsem si za téma bakalářské práce zvolil téma mně osobně blízké, muselo se i 

toto v konečném důsledku projevit na celkovém vyznění práce. Proto veškeré pocity vyvolané 

domněnkou, že tato práce trpí přílišným straněním jedné ze stran parlamentního ringu, jsou 

plně oprávněné. Taktéž veškeré případné nedostatky plynoucí z výsledků závěrů této práce, 

padají na vrub mé nezkušenosti a nedostatečnému obsažení dané problematiky. Na druhou 

stranu jsem se snažil podat výsledek, který by z dané práce nečinil jen suchou statistickou 

ročenku dat, událostí a postupů. Snažil jsem se přiblížit některé z hlavních problémů a 

událostí, které horní komoru v předchozích letech provázely, přestože jsem si vědom, že jsem 

se nemusel dotknout všech zásadních problémů sužující horní komoru. Přesto věřím, že má 

práce odpověděla alespoň na některé z otázek a získala tak oprávnění na svoji existenci. 
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Příloha: Tabulky a grafy  

 

 
Tabulka č. 1 

Zákonodárná aktivita                           
Senátu PČR (1996 – 2006) 

Celkem projednáno návrhů zákonů 1081 
běžné návrhy zákonů 710 
ústavních návrhů zákonů 18 
mezinárodních smluv 353 
Schváleno 413 
běžné návrhy zákonů 402 
ústavní návrhy zákonů 11 
Vůle nezabývat se 244 
Nepřijato usnesení 39 
Vráceno s pozměňovacími návrhy 313 
ve znění Senátu 188 
ve znění PS 110 
nepřijato 15 
Zamítnuto 77 
ve znění PS 44 
nepřijato 33 
Zdroj: Majovská, S.: Český Senát 1996-2006 ve faktech , s. 269-270; 
Výro ční zprávy Senátu - 
http://www.senat.cz/cinnost/zpravy/index.php?ke_dni =11.07.2009&O=7  
(5.6.2008) 

 

Tabulka č. 2 

Zákonodárná aktivita Senátu v jednotlivých funk čních obdobích 
cesta zákonů ve schvalovacím 

procesu 
I. funkční 
období  

(1996-98) 

II. funkční 
období  

(1998-00) 

III. funkční 
období  

(2000-02) 

IV. funkční 
období  

(2002-04) 

V. funkční 
období  

(2004-06) 
Celkem projednáno návrhů zákonů 111 225 253 260 237 
Schváleno 84 72 74 125 58 
běžné návrhy zákonů 79 71 71 123 58 
ústavní návrhy zákonů 5 1 3 2 0 
Vůle nezabývat se 4 68 95 47 30 
Nepřijato usnesení 1 9 9 11 9 
Vráceno s pozměňovacími návrhy 17 66 60 67 103 
ve znění Senátu 9 44 36 43 56 
ve znění PS 4 18 20 21 47 
nepřijato 4 4 4 3 0 
Zamítnuto 5 9 15 10 37 
ve znění PS 1 8 6 7 22 
nepřijato 4 1 9 3 15 
Mezinárodní smlouvy 59 82 69 81 62 
Zdroj: Majovská, S.: Český Senát 1996-2006 ve faktech , s. 263-269; 
Výro ční zprávy Senátu - 
http://www.senat.cz/cinnost/zpravy/index.php?ke_dni =11.07.2009&O=7  
(5.6.2008) 
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Tabulka č. 3 

Procentuální podíl zákonodárné aktivity Senátu (199 6 – 2006) 
Podíl jednotlivých způsobů rozhodnutí o návrhu zákona na celkovém počtu projednávaných 

návrhů zákonů: 
cesta zákonů ve schvalovacím 

procesu 
počet zákonů v procentech 

nezabývat se 244 23% 
schváleno 413 38% 
pozměňovací návrhy 313 29% 
zamítnuto 77 7% 
nepřijato usnesení 39 3% 

 
Z celkového počtu návrhů zákonů vrácených Senátem Poslanecké sněmovně přijato: 

cesta zákonů ve schvalovacím 
procesu 

počet zákonů v procentech 

ve znění Senátu 188 60% 
ve znění PS 110 35% 
nepřijato 15 5% 
Zdroj: Majovská, S.: Český Senát 1996-2006 ve faktech , s. 270; 
Výro ční zprávy Senátu - 
http://www.senat.cz/cinnost/zpravy/index.php?ke_dni =11.07.2009&O=7  
(5.6.2008) 
 
Tabulka č. 4 

Jmenování soudc ů Ústavního soudu v Senátu P ČR 
datum volby 

v Senátu 
plénum Senátu jméno kandidáta pro proti neplatný 

hlas 
kvorum 

02. 02. 2000 II. 15.schůze Jiří Malenovský 54 17 7 40 
14. 03. 2002 III. 15. schůze Eliška Wagnerová 40 28 4 37 
06. 06. 2002 III. 18. schůze František Duchoň 41 12 3 29 
28. 01. 2003 IV. 3. schůze Jiří Mucha 68 11 0 40 
03. 06. 2003 IV. 6. schůze Miroslav Výborný 52 9 4 33 
16. 07. 2003 IV. 8. schůze Vojen Gőttler 40 33 2 38 
16. 07. 2003 IV. 8. schůze Pavel Holländer 63 8 4 38 
16. 07. 2003 IV. 8. schůze Aleš Pejchal 32 39 4 38 
16. 07. 2003 IV. 8. schůze Pavel Rychetský 50 20 3 37 
06. 08. 2003 IV. 9. schůze Dagmar Lastovecká 67 10 1 40 
06. 08. 2003 IV. 9. schůze Vladimír Balaš 30 45 3 40 
06. 08. 2003 IV. 9. schůze Václav Pavlíček 22 54 0 39 
06. 08. 2003 IV. 9. schůze Klára Veselá-

Samková 
29 45 3 39 

10. 09. 2003 IV. 10. schůze Aleš Pejchal 36 38 2 39 
12. 11. 2003 IV. 11. schůze Jan Musil 50 18 5 37 
03. 12. 2003 IV. 12. schůze Jiří Nykodým 43 15 0 30 
08. 04. 2004 IV. 14. schůze Milan Gavlas 25 44 1 36 
20. 05. 2004 IV. 15. schůze Stanislav Balík 60 4 2 34 
10. 06. 2004 IV. 16. schůze Michaela Židlická 52 11 3 34 
29. 07. 2004 IV. 17. schůze Ivana Janů 49 13 3 33 
16. 12. 2004 V. 1. schůze Jaroslava Novotná 11 61 4 39 
04. 08. 2005 V. 7. schůze Vlasta Formánková 43 33 0 39 
08. 12. 2005 V. 8. schůze Vladimír Kůrka 61 4 0 33 
*Kandidáti ozna čeni červen ě nebyli Senátem zvoleni členy Ústavního soudu. 
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Zdroj: Soudci Ústavního soudu 
http://www.concourt.cz/pages/soudci/aktual.html  (8.8.2008) 
Schůze pléna: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?ke_d ni=13.07.2009&O=7  
(8.8.2008) 
Výro ční zprávy Senátu 
http://www.senat.cz/cinnost/zpravy/index.php?ke_dni =11.07.2009&O=7  
(8.8.2008) 
Tabulka vlastní. 
 
 
Tabulka č. 5 

Volby prezidenta ČSSR a ČSFR (1989 – 1992) 
volba kolo kandidát volební těleso celkem poznámka 

   Federální shromáždění hlasů  
   SL  

200 
SN 
ČSR 
75 

SN 
SSR 
75 

  

29. 12. 1989 1. V. Havel 183 69 71 323 Q: SL 120, SN ČSR 45 
       SN SSR 45 
        
   Federální shromáždění   
   SL  

150 
SN ČR 

75 
SN SR 

75 
  

05. 07. 1990 1. V. Havel 114 63 57 234 Q: SL 90, SN ČR 45, 
SN SR 45 

03. 07. 1992 1. V. Havel 79 47 22 148 Q: SL 90, SN ČR 45, 
SN SR 45 

 2. V. Havel 80 45 18 143 Q: SL 76, SN ČR 38, 
SN SR 38 

16. 07. 1992 1. M. Sládek 32 15 11 58 Q: SL 90, SN ČR 45, 
SN SR 45 

 2. M. Sládek 33 14 13 60 Q: SL 76, SN ČR 38, 
SN SR 38 

30. 07. 1992 1. M. Kristková 29 20 16 65 Q: SL 90, SN ČR 45, 
  Z. Pinta 5 3 1 9 SN SR 45 
  Z. Procházka 4 3 0 7  
 2. M. Kristková 33 23 14 70 Q: SL 76, SN ČR 38, 
  Z. Pinta 1 2 0 3 SN SR 38 
  Z. Procházka 5 0 0 5  

06. 08. 1992   žádný kandidát   
24. 08. 1992 1. J. V. Kotas 16 10 14 40 Q: SL 90, SN ČR 45, 

SN SR 45 
02. 10. 1992   žádný kandidát   
26. 11. 1992   žádný kandidát   
02. 12. 1992   žádný kandidát   
* Číslo ve žlutém ráme čku znamená, že kandidát splnil kvorum nutné pro 
zvolení v dané komo ře. 
Zdroj: Spole čná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna - 
http://www.psp.cz/eknih/  (5.5.2008), Tabulka vlastní. 
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Tabulka č. 6 

Volby prezidenta České republiky (1993 – 2008) 
volba kolo kandidát volební těleso celkem poznámka 

   Parlament ČR hlasů  
   PS 200 Senát 81   

26. 01. 1993 1. V. Havel 109 -- 109 Q: PS 101 
  M. Sládek 14 -- 14  
  M. Stiborová 49 -- 49  

20. 01. 1998 1. S. Fischer 26 5 31 Q: PS 100, S 41 
  V. Havel 91 39 130  
  M. Sládek 22 1 23  
 2. V. Havel 99 47 146 Q: PS 99, S 41 

15. 01. 2003 1. J. Bureš 39 7 46 Q: PS 101, S 41 
  V. Klaus 92 31 123  
  M. Kříženecký 44 2 46  
  P. Pithart 20 35 55  
 2. V. Klaus 77 32 109 Q: PS 101, S 41 
  P. Pithart 46 43 89  
 3. V. Klaus 80 33 113 Q: PS+S 141 
  P. Pithart 44 40 84  

24. 01. 2003 1. V. Klaus 89 32 121 Q: PS 101, S 41 
  J. Moserová 25 43 68  
  M. Zeman 78 5 83  
 2. V. Klaus 85 33 118 Q: PS 101, S 41 
  J. Moserová 32 42 74  
 3. V. Klaus 95 32 127 Q: PS+S 141 
  J. Moserová 26 39 65  

28. 02. 2003 1. V. Klaus 115 32 147 Q: PS 100, S 41 
  J. Sokol 81 47 128  
 2. V. Klaus 109 30 139 Q: PS 100, S 41 
  J. Sokol 83 46 129  
 3. V. Klaus 109 33 142 Q: PS+S 141 
  J. Sokol 78 46 124  

08. 02. 2008 1. V. Klaus 92 47 139 Q: PS 100, S 41 
  J. Švejnar 106 32 138  
 2. V. Klaus 94 48 142 Q: PS 100, S 41 
  J. Švejnar 104 31 135  

09. 02. 2008 3. V. Klaus 92 47 139 Q: PS+S 141 
  J. Švejnar 81 32 113  

15. 02. 2008 1. V. Klaus 93 48 141 Q: PS 100, S 41 
  J. Švejnar 104 32 136  
 2. V. Klaus 93 48 141 Q: PS 100, S 41 
  J. Švejnar 94 32 126  
 3. V. Klaus 141 141 Q: PS+S 140 
  J. Švejnar 111 111  

* Číslo ve žlutém ráme čku znamená, že kandidát splnil kvorum nutné pro 
zvolení v dané komo ře. 
Zdroj: Spole čná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna - 
http://www.psp.cz/eknih/  (5.5.2008), Tabulka vlastní. 
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Tabulka č. 7 

Zastoupení senátor ů ve vládách České republiky (1996-2008)  
administrativa senátoři v ministerském postu 

II. Klausova 
vláda 

     

Tošovského 
vláda 

     

Zemanova 
vláda 

Jan  
Fencl (ČSSD) 

Jan  
Kavan 
(ČSSD) 

Egon T. 
Lánský 
(ČSSD) 

Pavel Rychetský 
(ČSSD) 

 

Špidlova    
vláda 

Pavel 
Rychetský 
(ČSSD) 

Milan 
Šimonovský 
(KDU-ČSL) 

   

Grossova   
vláda 

Milan 
Šimonovský 
(KDU-ČSL) 

    

Paroubkova 
vláda 

Milan 
Šimonovský 
(KDU-ČSL) 

    

I. Topolánkova 
vláda 

Tomáš 
Julínek 
(ODS) 

Alexandr 
Vondra 
(ODS) 

   

II. Topolánkova 
vláda 

Jiří  
Čunek* 
(KDU-ČSL) 

Václav 
Jehlička 
(KDU-ČSL) 

Tomáš 
Julínek 
(ODS) 

Karel 
Schwarzenberg 
(za SZ) 

Alexandr 
Vondra 
(ODS) 

*Sen.Ji ří Čunek byl z vlády odvolán 7. 11. 2007 a následn ě se do ní 
navrátil na stejný post 2. 4. 2008. 
Stav ke kv ětnu 2008. 
Zdroj: vlastní data a tabulka 
 
 
Tabulka č. 8 

Senáto ři podle povolání v šesti funk čních obdobích 
 funkční období 

povolání počet mezi        
I. až V. 

počet nově 
příchozích za 

VI. 

počet mezi     
I. až VI. 

ekonomická oblast 15 1 16 
humanitní oblast 16 2 18 
oblast komunální politiky 50 11 61 
lékařská oblast 15 2 17 
oblast politiky 6 0 6 
oblast práva 4 0 4 
oblast přírodních věd 4 0 4 
oblast státní správy a samosprávy 34 3 37 
technická oblast 8 0 8 
ostatní 11 2 13 
celkem senátor ů 163 21* 184 
*Včetn ě dopl ňovacích voleb ze dne 14.4.2007 a 28.4.2007. 
Zdroj: vlastní výpo čty a tabulka, www.volby.cz   
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Tabulka č. 9 

Povolání senátor ů v jednotlivých funk čních obdobích 
 funkční období 

povolání I.     96-
98 

II.    98-
00 

III.   00-
02 

IV.   
02-04 

V.    
04-06 

VI.   
06-08 

 počet  

ekonomická oblast 8 8 8 7 5 3 
humanitní oblast 7 6 6 9 10 11 
oblast komunální politiky 19 19 24 24 31 33 
lékařská oblast 6 7 8 11 10 11 
oblast politiky 1 4 4 4 2 2 
oblast práva 3 3 1 2 1 1 
oblast přírodních věd 4 2 2 1 1 1 
oblast státní správy a samosprávy 22 24 19 17 13 14 
technická oblast 5 4 5 4 4 2 
ostatní 6 5 4 6 4 5 
celkem senátor ů 81 82* 81 85* 81 83* 
* V roce 1999 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.27 za zem řelého senátora 
V. Bendu, proto je po čet senátor ů za II. funk ční období 82.  

*V roce 2003 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.12 a č.58 za senátory P. 
Rychetského a D. Lastoveckou, kte ří se stali členy Ústavního soudu. 
V roce 2004 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.20 a č.54 za senátory J. 
Zieleniece a V. Železného, kte ří se stali členy Evropského parlamentu. 
Proto je po čet senátor ů za IV. funk ční období 85. 
*V roce 2007 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.5 za senátora P. Skálu, 
který se vzdal mandátu ze zdravotních d ůvod ů a v obvodu č.63 za senátorku 
J. Seitlovou, která byla zvolena zástupkyní Ombudsm ana ČR. 
Zdroj: vlastní výpo čty a tabulka, www.volby.cz  
 
 
Tabulka č. 10 

Podrobn ější rozpis senátor ů podle jednotlivých profesí 
 funkční období 

povolání I.      
96-98 

II.    
98-00 

III.    
00-02 

IV.    
02-04 

V.   
04-06 

VI. 
06-08 

 počet 

ekonomická 
oblast 

ekonomové 4 4 4 3 3 2 

 podnikatelé 4 4 4 4 2 1 
humanitní oblast historici 0 0 0 0 0 2 
 novináři 1 1 1 1 2 2 
 učitelé 6 5 5 8 8 7 
oblast komunální 
politiky 

primátorové 1 1 1 1 2 5 

 náměstkové primátora 1 1 2 1 2 1 
 starostové 11 13 17 21 25 24 
 místostarostové 6 4 4 1 2 3 
lékařská oblast lékaři 6 7 8 11 10 11 
oblast politiky aktivní politici v rámci 

své strany 
1 4 4 3 0 0 

 političtí pracovníci 0 0 0 1 2 2 
oblast  práva právníci 3 3 1 2 1 1 
oblast přírodních vědci 4 2 2 1 1 1 
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věd 
oblast státní 
správy a 
samosprávy 

přednostové OkÚ 3 3 4 5 3 3 

 ředitelé organizací 5 7 6 7 6 8 
 úředníci 14 14 9 5 4 3 
technická oblast inženýři 5 4 5 4 4 2 
ostatní  6 5 4 6 4 5 
celkem senátor ů 81 82* 81 85* 81 83* 
* V roce 1999 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.27 za zem řelého senátora 
V. Bendu, proto je po čet senátor ů za II. funk ční období 82.  

* V roce 2003 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.12 a č.58 za senátory P. 
Rychetského a D. Lastoveckou, kte ří se stali členy Ústavního soudu. 
V roce 2004 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.20 a č.54 za senátory J. 
Zieleniece a V. Železného, kte ří se stali členy Evropského parlamentu. 
Proto je po čet senátor ů za IV. funk ční období 85. 
* V roce 2007 prob ěhly dopl ňovací volby v obvodu č.5 za senátora P. Skálu, 
který se vzdal mandátu ze zdravotních d ůvod ů a v obvodu č.63 za senátorku 
J. Seitlovou, která byla zvolena zástupkyní Ombudsm ana ČR. 
Zdroj: vlastní výpo čty a tabulka, www.volby.cz  
 
 
Tabulka č. 11 

Jednotlivé profese senátor ů 
oblast výkonu profese 
 

jednotlivé profese 
 

ekonomická oblast bankovní ředitel, daňový poradce, ekonom(3), 
manažer(4) 

humanitní oblast děkan, rektor(3), středoškolský učitel(3), vysokoškolský 
učitel(6) 

oblast politiky ministr ČSSD, místopředseda ČSSD, politik ODA, 
předseda US 

oblast přírodních věd biochemik, geolog, fyzik, výzkumný pracovník 
oblast státní správy a samosprávy diplomat(2), manažer projektu PHARE, náměstek 

ministra(5), personální ředitel, poradce ministra, 
pracovnice úřadu práce, statistik, úředník VZP, vedoucí 
odboru ŠÚ, vedoucí OTV, vedoucí útvaru TS 
ředitel dětského centra, gymnázia, kulturního domu(2), 
nemocnice(2), OÚSS, ÚOHS, ÚOMZe, ÚZSVM, ZPMA, 
ZŠ 

technická oblast architekt, analytik-programátor(2), elektroinženýr, 
energetik, projektant, stavební inženýr 

ostatní evangelický farář, lesní hospodář, lesní inženýr, 
místopředseda ČMKOS, předseda ČMKOS, předseda 
komise, předseda ZD, psycholog, ředitel divadla, ředitel 
televize, sportovní ředitel, tlumočník 

Zdroj: vlastní výpo čty a tabulka, www.volby.cz  
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Tabulka č. 12 

Dosažené vysokoškolské vzd ělání senátorského sboru 
 

titul 
 

I. funkční 
období 

1996-1998 

II. funkční 
období 

1998-2000 

III. funkční 
období 

2000-2002 

IV. funkční 
období 

2002-2004 

V. funkční 
období 

2004-2006 

VI. funkční 
období 

2006-2008 
bez titulu 21 20 19 17 18 19 
CSc. 4 4 6 6 6 4 
Doc. 5 4 5 4 2 2 
Dr.hc 1 0 1 1 1 0 
Dr.Sc. 1 1 1 1 0 0 
Ing. 24 26 27 29 27 23 
Ing.arch. 1 0 1 1 2 2 
JUDr. 6 7 5 5 2 2 
MBA 0 1 1 1 0 1 
Mgr. 6 7 8 9 8 7 
MUDr. 8 10 11 14 13 14 
MVDr. 3 3 2 1 1 1 
PaedDr. 1 1 0 1 2 3 
PhDr. 5 4 3 4 2 5 
Prof. 1 1 2 4 5 3 
RNDr. 7 5 5 4 6 7 
RSDr. 0 0 0 0 1 1 
Zdroj: vlastní výpo čty a tabulka, www.volby.cz  
 
Tabulka č. 13 

Volební ú čast do Senátu P ČR (1996 – 2007) 
konání voleb kolo účast (v %) 

rok den   
1996 15. 11. – 16. 11. I. 35,00 

 22. 11. – 23. 11. II. 30,60 
1998 13. 11. – 14. 11. I. 42,40 

 20. 11. – 21. 11. II. 20,40 
1999 27. 08. – 28. 08. I. 33,70 
2000 12. 11. I. 33,70 

 19. 11. II. 21,60 
2002 25. 11. – 26. 10. I. 24,10 

 01. 11. – 02. 11. II. 32,50 
2003 24. 10. – 25. 10. I. 18,40 

 31. 10. – 01. 11. II. 12,60 
2003 31. 10. – 01. 11. I. 16,70 

 07. 11. – 08. 11. II. 10,30 
2004 01. 10. – 02. 10. I. 20,00 

 08. 11. – 09. 10. II. 15,20 
2004 01. 10. – 02. 10. I. 19,50 

 08. 11. – 09. 10. II. 14,00 
2004 05. 11. – 06. 11. I. 28,00 

 12. 11. – 13. 11. II. 18,40 
2006 20. 10. – 21. 10. I. 42,10 

 27. 10. – 28. 10. II. 20,70 
2007 13. 04. – 14. 04. I. 10,92 

 20. 04. – 21. 04. II. 9,73 
2007 27. 04. – 28. 04. I. 17,44 

 04. 05. – 05. 05. II. 9,66 
Zelen ě ozna čená data znamenají dopl ňovací volby. Zdroj: www.volby.cz  
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Tabulka č. 14 

Volby v České republice (1993 – 2008) 
orgán rok 

 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Poslanecká 
sněmovna 

                

Senát 
 

                

Zastupitelstva 
krajů 

                

Zastupitelstva 
obcí 

                

Evropský 
parlament 

                

Referendum 
 

                

Zdroj: vlastní tabulka 
 
 
Tabulka č. 15 

Senátorské kluby v jednotlivých funk čních obdobích 
klub I. funkční 

období 
(1996-98) 

II. funkční 
období 

(1998-00) 

III. funkční 
období 

(2000-02) 

IV. funkční 
období 

(2002-04) 

V. funkční 
období 

(2004-06) 

VI. funkční 
období 

(2006-08) 
ODS 32(29) 26(24) 22(22) 26(27) 37(38) 41(42) 
ČSSD 25(25) 23(23) 15(14) 10(9) 7(7) 12(13) 
KDU-ČSL 14(14) 17(17) 19(19) 16(16) 14(14) 11(11) 
ODA 7(10)      
US-ODA  11(11) 16(16)    
KOD    16(15) 13(12) 7(5) 
Nezávislí    5(5)   
Nezařazení    5(0)   
SNK     7(7) 8(7) 
nezařazení 3(3) 4(6) 9(10) 3(7) 3(3) 2(3) 
* Čísla v závorce ur čují po četní stav senátních klub ů na konci každého 
funk čního období. 
Klub Neza řazení (IV. funk ční období)se rozpadl po odchodu sen.Železného do 
Evropského parlamentu a po čet člen ů klesl pod nutný stav p ěti senátor ů. 
Zdroj: www.senat.cz  a vlastní data 
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Tabulka č. 16 

Otázka: Do jaké míry jste vázáni p ři rozhodování stanoviskem 
klubu?  

 poslanci (%) senátoři (%) 
Vůbec ne 8,2 40,8 
Do 10% případů 44,7 32,4 
Do 25% případů 16,5 8,5 
Do 50% případů 18,2 12,7 
Ve více než 50% případů 12,4 5,6 
Celkem 100,0 100,0 
Výzkum proveden v roce 2000. 
Zdroj: Parliamentary DICe; In.: Mansfeldová, Z. (20 01) 
 
 
Tabulka č. 17 

Otázka: Jak hlasujete Vy osobn ě, pokud se jedná o tyto konkrétní 
problémy?  

 Podle usnesení klubu Podle vlastního názoru 
 poslanci(%) senátoři(%) poslanci(%) senátoři(%) 

Návrh ústavního zákona 45,3 30,0 54,7 70,0 
Návrh státního rozpočtu 79,2 -- 20,8 -- 
Jiné ekonomické problémy 48,6 31,0 51,4 69,0 
Sociální politika 52,4 29,6 47,6 70,4 
Zahraniční politika 67,1 33,8 32,9 66,2 
Otázky přistoupení k EU 62,4 26,8 37,6 73,2 
Výzkum proveden v roce 2000. 
Zdroj: Parliamentary DICe; In.: Mansfeldová, Z. (20 01) 
 
 
Tabulka č. 18 

Hlasování poslanc ů a senátor ů v případě neshody s klubem 
 Podle usnesení klubu Podle vlastního názoru 
 poslanci senátoři poslanci senátoři 

ODS 23 5 31 18 
US/US-ODA 3 0 13 11 
KDU-ČSL 2 0 15 16 
ČSSD 44 3 19 10 
KSČM 6 -- 16 -- 
Výzkum proveden v roce 2000. Ne všichni zákonodárci  odpov ěděli na položenou 
otázku. 
Zdroj: Parliamentary DICe; In.: Vyšín, M., Seidlová , A. (2001) 
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Tabulka č. 19 

„Všichni proti ODS“ – úsp ěšnost kandidujících za ODS 
volby postoupilo do II. 

kola 
uspělo v II. kole neuspělo v II. kole úspěšnost 

kandidátů 
ODS 

1996 78* 30 48 39% 
1998 21 9 13 43% 
1999(doplňovací) 1 0 1 0% 
2000 18 8 10 44% 
2002 19 9 10 47% 
2003(doplňovací) 1 0 1 0% 
2003(doplňovací) 1 1 0 100% 
2004(doplňovací) 2 1 1 50% 
2004 25 17 8 68% 
2006 26 14 12 54% 
2007(doplňovací) 1 0 1 0% 
2007(doplňovací) 0 0 0 0% 
*Volby probíhaly ve všech 81 obvodech a zárove ň v prvním kole získali 
mandát sen.Jan Koukal (Praha 6) a sen.Vladimír Zema n (Praha 2) 
Dopl ňovací volby: 
28.8.1999, Praha 1 – neusp ěla Ji řina Jirásková (zvolen Václav Fischer) 
1.11.2003, Strakonice – neusp ěl Pavel Pavel (zvolen Josef Kalbá č) 
8.11.2003, Brno-m ěsto – usp ěl Karel Jar ůšek 
9.10.2004, Praha 4 – usp ěl František P říhoda 
9.10.2004, Znojmo – neusp ěl Jaroslav Pa řík (zvolen Milan Špa ček) 
14.4.2007, Chomutov – neusp ěl Jan Řehák (zvolen Václav Homolka) 
28.4.2007, P řerov – do druhého kola nepostoupila Elena Grambli čková (zvolen 
Ji ří Lajtoch) 
Zdroj: www.volby.cz , vlastní data a tabulka 
 
Tabulka č. 20 

„Eliminovaná KS ČM“ – úsp ěšnost kandidujících za KS ČM 
volby postoupilo do II. 

kola 
uspělo v II. kole neuspělo v II. kole úspěšnost 

kandidátů 
KSČM 

1996 4 2 2 50% 
1998 3 2 1 67% 
1999(doplňovací) 0 0 0 0% 
2000 8 0 8 0% 
2002 5 1 4 20% 
2003(doplňovací) 0 0 0 0% 
2003(doplňovací) 0 0 0 0% 
2004(doplňovací) 0 0 0 0% 
2004 9 1 8 13% 
2006 3 0 3 0% 
2007(doplňovací) 1 1 0 100% 
2007(doplňovací) 1 0 1 0% 
Žádnému senátorovi za KS ČM se zatím nikdy nepoda řilo znovuobhájit sv ůj 
mandát. 
Dopl ňovací volby: 
14.4.2007, Chomutov – usp ěl Václav Homolka 
Zdroj: www.volby.cz , vlastní data a tabulka 
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Graf č. 1 

 
Graf vlastní. 
Zdroj: http://www.cvvm.cas.cz/  (3.9.2008) 
 
 
 
 
Graf č. 2 

 
Graf vlastní. 
Zdroj: http://www.cvvm.cas.cz/  (3.9.2008) 
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Graf č. 3 

 
Graf vlastní. 
Zdroj: http://www.cvvm.cas.cz/  (3.9.2008) 
 
 
 
 
Graf č. 4 

 
Graf vlastní. 
Zdroj: http://www.cvvm.cas.cz/  (3.9.2008) 
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Graf č. 5 

 
Graf vlastní. 
Zdroj: http://www.cvvm.cas.cz/  (3.9.2008) 
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