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Seznam použitých zkratek právních předpisů 

JŘPS zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

JŘS zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 

LPV Legislativní pravidla vlády schválená  usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č.  

188, ve znění pozdějších změn 

LZPS usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

Ústava ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

ZÚS zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
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Úvod

Pozměňovací  návrhy  nesouvisející  s  předmětem  osnovy  zákona  neboli  „legislativní 

přílepky“,  „legislativní  jezdci  či  spíše  nájezdníci“1,  „legislativní  černí  pasažéři“2,  „vmetky“, 

„vlepky3“  či  „nesouvisející  pozměňovací  návrhy“  jsou  stálicí  (nejen)  českého  legislativního 

procesu.  Slovy redaktora České televize: „v českých zákonech je takzvaných divokých jezdců celá  

horda.“ 4 

Již  zkraje  roku  2000  si  V.  Schorm postěžoval,  že  legislativní  jezdci  zažívají  v  České 

republice  „bezstarostnou jízdu“ a vznesl otázku, zda by tito jezdci neměli být z české legislativy 

vypovězeni.5 Po dvanácti letech bohužel nezbývá než konstatovat, že se tomu tak nestalo, ačkoliv 

zejména na půdě Senátu bylo za tu dobu vyvinuto mnoho iniciativ za změnu stávajícího neblahého 

stavu. 

Navzdory tomu, že se jedná o problematiku zajímavou a mezi odbornou i laickou veřejností 

poměrně diskutovanou, není o tomto tématu dosud souhrně pojednáno. Tato práce si proto v rámci 

prostoru, který je jí dán,  klade za cíl popsat problematiku nesouvisejících pozměňovacích návrhů 

komplexněji. 

V  první  kapitole  bude  pojednáno  o  průběhu  legislativního  procesu,  na  čemž  bude 

vysvětleno, v jakých fázích legislativního procesu je možné k návrhu zákona podat pozměňovací 

návrh  a  jaké  požadavky  jsou  na  pozměňovací  návrhy  kladené.  Druhá  kapitola  věnovaná  už 

samotným  nesouvisejícím  pozměňovacím  návrhům  vysvětlí,  co  je  jejich  podstatou  a  uvede 

konkrétní příklady. Poté bude na nesouvisející pozměňovací návrhy nahlíženo z vícero hledisek, 

zejména  kdo  je  jejich  původcem,  z  jakých  důvodů  jsou  podávány,  v  čem  spočívá  jejich 

problematičnost  a  jak  je  možné  je  členit.  V rámci  třetí  kapitoly  bude  pojednáno  o  judikatuře 

Ústavního  soudu  vztahující  se  k  nesouvisejícím pozměňovacím návrhům.  Konečně,  v  poslední 

čtvrté kapitole autorka shrne dosavadní snahy o omezení této legislativní praxe a zamyslí se, jakými 

způsoby de lege lata i de lege ferenda je možné tomuto fenoménu zabránit nebo jej alespoň omezit. 

1 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 71.
2 FILIP, Jan. Legislativní technika a judikatura Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, 3, s. 236-246. 
3 Autorem pojmu „vlepek“ je senátor Tomáš Julínek.  Stenozáznam z 2.dne 6.schůze (17. června 2005). Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=5&IS=3175&T=86. [online]. [cit. 2012-11-18]
4 Přílepky k zákonům. [online]. [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://tarantula.ruk.cuni.cz/IFORUM-3635.html. 
5 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 71. 
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1. Legislativní proces a pozměňovací návrhy

Podle čl. 1 odst. 2 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993, Ústava České republiky 

(dále jen „Ústava“) je zdrojem veškeré státní moci lid, který ji vykonává prostřednictvím orgánů 

moci zákonodárné, výkonné a soudní. Zákonodárná moc náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma 

komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem (čl. 15 odst. 1, 2 Ústavy).  

Hlavním úkolem Parlamentu je především přijímat zákony, případně je měnit nebo zrušovat. 

K tomu dochází v rámci legislativního procesu, který můžeme v užším smyslu vymezit jako proces 

přípravy, tvorby, projednávání  a schvalování zákonů za účasti nejenom Parlamentu, ale též vlády, 

která  bývá hlavním iniciátorem zákonodárné  normotvorby,  a  prezidenta  republiky,  který  přijaté 

zákony podepisuje (čl. 51 Ústavy). 

Pro  ucelený  výklad  problematiky  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů je  nezbytné  se 

nejprve  zabývat  právě  legislativním procesem a  jeho  průběhem,  na  čemž  bude  vysvětleno,  ve 

kterých fázích legislativního procesu se pozměňovací návrhy stávají součástí návrhů zákonů.  

1.1. Právní úprava legislativního procesu 

Platnou právní  úpravu pravidel  legislativního procesu nalezneme zejména v hlavě druhé 

Ústavy, zákoně č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (dále jen „JŘPS“), zákoně č. 

107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu (dále jen „JŘS“) a též i v Legislativních pravidlech vlády 

schválených usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 (dále jen „LPV“)6.  Vyhlášené zákony7 

mohou  být  dotčeny též  zákonem č.  182/1993  Sb.,  o  Ústavním soudu  (dále  jen  „ZÚS“),  který 

upravuje řízení o zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení (zejm. § 64 a násl.  ZÚS v 

návaznosti na čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy). 

1.2. Průběh legislativního procesu v Poslanecké sněmovně

Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy (obdobně též čl. 2 odst. 3 Listiny) „státní moc lze uplatňovat jen v  

případech,  mezích a způsoby,  které  stanoví  zákon.“ Touto ústavní  kautelou je  podle judikatury 

Ústavního soudu v průběhu legislativního procesu vázán i Parlament: ani on nemůže při přijímání 

6 Legislativní  pravidla  vlády  upravují  postup  ministerstev  a  jiných  ústředních  orgánů  státní  správy  při  tvorbě  a 
projednávání připravovaných právních předpisů, jakož i obsahové a formální požadavky  na ně kladené (čl. 1 odst. 2, 3  
LPV). 
7  Přezkum ústavnosti zákonů je totiž postaven na principu tzv. následné kontroly. 
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zákonů postupovat libovolně, natož pak svévolně. Jak Ústavní soud uvádí ve svém nálezu sp. zn. Pl. 

ÚS 77/06,  i  zákonodárce  je  vázán pravidly,  která  si  sám určil,  a  to  zejména Ústavou,  ústavně 

konformně vykládanými jednacími řády a ustálenou parlamentní praxí, kterou pro její dlouhodobost 

lze pokládat za nepsanou součást legislativní procedury. 

Jelikož  se  v  průběhu legislativního  procesu  může  objevit  mnoho  proměnných,  které  ho 

mohou odklonit od jeho standardního průběhu, a pro účely této práce je nadbytečné vysvětlovat 

všechny  možné  varianty,  které  mohou  nastat,  bude  dále  pojednáno  toliko  o  běžném  průběhu 

legislativního procesu. 

1.2.1. Zákonodárná iniciativa

Právo zákonodárné iniciativy v sobě zahrnuje jak právo podat návrh zákona, tak právo podat 

k návrhu zákona pozměňovací návrh. Čl.  41 odst.  2 Ústavy zákonodárnou iniciativu svěřuje do 

rukou jednotlivého poslance, skupiny poslanců, Senátu8, vlády a zastupitelstva vyššího územního 

samosprávného celku (kraje)9. 

Vzhledem  k  relativně  početnému  okruhu  oprávněných  subjektů  se  dá  říci,  že  naše 

zákonodárná  iniciativa  je  konstruována  jako  poměrně  široká.  To  potvrzuje  i  srovnávací  studie 

Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (European Commission For Democracy  

Through Law), tzv. Benátské komise o zákonodárné iniciativě.10 

Česká  republika  představuje  v  porovnání  s  ostatními  státy  Evropy  s  oprávněním 

jednotlivého  poslance  podávat  pozměňovací  návrhy  spíše  výjimku.  Jak  uvádí  studie  Benátské 

komise, ve většině zemí Evropy se jedná spíše o oprávnění, jímž bývají nadány kolektivy, zejména 

parlamentní výbory,  parlamentní politické kluby nebo vláda. Oproti tomu právo podávat návrhy 

zákonů  je  i  ve  zbytku  Evropy  konstruováno  převážně  jako  individuální.  Pouze  výjimečně 

zákonodárná iniciativa náleží pouze kolektivu, jak je tomu např. v Řecku,  kde je k podání návrhu 

zákona oprávněn parlament a vláda, nebo v Nizozemí, kde je předkládá král,  vláda nebo druhá 

komora. 

8 O podání návrhu zákona se musí Senát usnést. Návrh senátního návrhu zákona může podat jediný senátor, skupina  
senátorů, výbor nebo komise Senátu (§ 127 odst. 1 JŘS). 

9 O podání návrhu zákona se musí usnést zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Podrobná pravidla 
upravují jednotlivé jednací řády zastupitelstev. 

10 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION). REPORT ON 
LEGISLATIVE INITIATIVE. [online]. [cit.  2012-11-18]. Dostupné z:  http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-
AD%282008%29035-e.pdf. 
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1.2.2. Formální náležitosti návrhu zákona

Návrhem  zákona je  „návrh,  který  splňuje  náležitosti  návrhu  zákona,  pokud  je  podán  

subjektem,  který  je  k  podání  zákona  oprávněn“11,  tj.  poslancem,  skupinou  poslanců,  Senátem, 

vládou a zastupitelstvem vyššího územně samosprávného celku.

Formální náležitosti  návrhu zákona  upravuje jednací řád Poslanecké sněmovny. Návrh 

zákona se podává písemně a musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Poslanecká sněmovna 

usnést (tzv. paragrafové znění, § 86 odst. 2 JŘPS). Obligatorní součástí návrhu zákona je důvodová 

zpráva, která se člení na obecnou a zvláštní část (§ 86 odst. 3 JŘPS, též čl. 9 LPV). Zatímco účelem 

obecné části je zhodnotit platný právní stav a vysvětlit, proč je přijetí nové právní úpravy nezbytné,  

zvláštní  část  odůvodňuje  jednotlivá  ustanovení  návrhu  zákona.  Pokud návrh  zákona  novelizuje 

zákon již existující, překládá se spolu se zněním doposud platného zákona, aby bylo zřejmé, jaká 

konkrétní ustanovení a jak by se měla návrhem zákona změnit. 

1.2.3. Podávání návrhů zákonů

Podle  čl.  41  odst.  1  Ústavy  se  návrhy  zákonů  podávají  Poslanecké  sněmovně.  Toto 

ustanovení  je  dále  konkretizováno § 87 odst.  1  JŘPS,  podle  něhož se návrhy zákonů podávají 

předsedovi Poslanecké sněmovny. 

1.2.4. Stanovisko vlády 

Jakmile předseda Poslanecké sněmovny obdrží návrh zákona, postoupí jej organizačnímu 

výboru, poslancům a vládě (§ 87 odst. 2 JŘPS); jedná-li se o vládní návrh zákona, vládě se nezasílá. 

Vláda je na základě čl. 44 odst. 1 Ústavy oprávněna se vyjádřit se ke všem návrhům zákonů; § 87 

odst. 2 JŘPS jí k tomu stanoví třicetidenní lhůtu. Pokud se vláda ve lhůtě nevyjádří, podle čl. 44 

odst.  2  Ústavy  platí,  že  se  vyjádřila  kladně,  ale  v  praxi  není  obvyklé,  že  by  vláda  lhůtu 

promeškala.12

Poté, co se k návrhu vláda vyjádří, jsou s jejím stanoviskem seznámeni i poslanci a návrh 

zákona  je  na  základě  doporučení  organizačního  výboru  zařazen  na  pořad  nejbližší  schůze 

11 SLÁDEČEK, Vladimír,  Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ.  Ústava České republiky: Komentář.  1. vyd. 
Praha, 2007, s. 306.

12 SYLLOVÁ, Jindřiška,  Petr  KOLÁŘ, Jan KYSELA, Jiří  GEORGIEV a Štěpán PECHÁČEK.  Parlament  České 
republiky. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 225. 
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Poslanecké sněmovny, kde se o něm koná první, druhé a třetí čtení. 

1.2.5. První čtení návrhu zákona

V prvním čtení se o návrhu koná obecná rozprava, v rámci níž jednotliví poslanci vystupují 

se svými názory na záměr zákona a jeho zpracování.  Obecná rozprava slouží jako jakýsi filtr, jehož 

účelem  je  vytřídit  ty  návrhy  zákonů,  které  nemají  šanci  úspěšně  projít  celým  legislativním 

procesem. 

1.2.6. Projednávání návrhu zákona ve výborech

Po skončení  obecné  rozpravy je  návrh  zákona  zpravidla  přikázán  k  projednání  výboru. 

Návrh zákona může být přikázán k projednání i více výborům13, je-li předmět jeho úpravy široký, 

ale v praxi je takový prostup výjimečný. Jak totiž upozorňuje J. Syllová, podle údajů z volebního 

období 2002-2006 byla drtivá většina návrhů zákonů – přes 80 % – projednávána jen v jediném 

výboru.14 

Lhůta  pro  projednání  ve  výboru  standardně  činí  60  dní,  avšak  může  být  Poslaneckou 

sněmovnou prodloužena o dalších 20 dní; delší dobu lze povolit jen se souhlasem navrhovatele. 

I ve výborech se o návrhu zákona nejprve koná rozprava obecná, a poté podrobná. V rámci 

podrobné rozpravy mohou poslanci podávat  k návrhu zákona pozměňovací návrhy, o nichž je po 

skončení rozpravy ve výboru hlasováno. Vzhledem k tomu, že přijaté pozměňovací návrhy budou 

ještě  podrobeny  diskuzi  ve  druhém  čtení,  zpravidla  v  této  fázi  k  podávání  nesouvisejících 

pozměňovacích návrhů nedochází. 

U  zcela  nových  zákonů  se  počet  výborových  pozměňovacích  návrhů  pohybuje  v  řádu 

několika desítek. Jak ostatně upozorňuje  J. Syllová, situace, kdy by byl návrh zákona projednán 

výborem, aniž k němu byl doporučen nějaký pozměňovací návrh, je zcela výjimečná.15 

Běžnou praxí výborů Poslanecké sněmovny je přijímání tzv. komplexních pozměňovacích 

návrhů. K tomuto kroku výbor přistupuje zpravidla v okamžiku, kdy s ohledem na komplexnost 

návrhu zákona a množství podaných pozměňovacích návrhů není schopen vypracovat konzistentní 

text  návrhu  zákona  cestou  klasických  pozměňovacích  návrhů.  Návrh  zákona  se  tak  v  podstatě 

13 Výbory jsou oprávněny návrh zákona projednat i tehdy, nebyl-li jim organizačním výborem přikázán. Tamtéž, s. 
246. 

14 Tamtéž, s. 395.
15 Tamtéž, s. 235. 
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přepíše. Pokud je připravený komplexní pozměňovací návrh výborem schválen, předkládá se do 

druhého čtení jako jediný pozměňovací návrh. Praxe podávání komplexních pozměňovacích návrhů 

je podle odborných názorů problematická, avšak Ústavní soud ji pokládá za ústavně konformní.16

Alespoň pětina všech členů výboru může k návrhu zákona předložit  oponentní zprávu (§ 

92 odst. 1 JŘPS), jejímž smyslem je upozornit na nedostatky navrhované právní úpravy. Jak ale 

poznamenává  J. Syllová,  za období od roku 1993 do roku 2007 bylo podáno jen 42 oponentních 

zpráv, a to nejčastěji  v souvislosti s přijímání zákona o státním rozpočtu.17 

1.2.7. Druhé čtení návrhu zákona

Po projednání ve výboru je návrh zařazen na pořad další schůze Poslanecké sněmovny. Ve 

druhém čtení znovu následuje obecná, a poté podrobná rozprava, v rámci níž dochází k přijímání 

nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  nejčastěji.  Pokud  byl  ve  výboru  podán  komplexní 

pozměňovací  návrh,  musí  se  Poslanecká  sněmovna  usnést  na  tom,  zda  takový  komplexní 

pozměňovací  návrh  akceptuje  jako  „základ  pro  jednání“.  Pokud  ano,  pozměňovací  návrhy  se 

podávají vůči znění komplexního pozměňovacího návrhu.18

Ačkoliv i po druhém čtení může být návrh zákona přikázán výboru k novému projednání, 

zpravidla se tak bohužel neděje a legislativní proces dále postupuje do třetího čtení. 

1.2.8. Třetí čtení návrhu zákona

Třetí čtení se může konat nejdříve 72 hodin poté, co byli poslanci seznámeni s podanými 

pozměňovacími návrhy, jejichž seznam je vyhotoven po skončení druhého čtení. 

I ve třetím čtení mohou poslanci podávat  pozměňovací návrhy, avšak obsahově jsou tyto 

návrhy  omezeny,  jelikož  se  mohou  vztahovat  pouze  k  opravě  legislativnětechnických  chyb 

vzniklých v předešlých fázích legislativního procesu a tiskových a jiných obdobných chyb. 

V závěru třetího čtení je o návrhu zákonu  hlasováno.  Nejprve se hlasuje  o návrzích na 

zamítnutí  návrhu zákona,  byl-li  takový návrh ve  druhém čtení  vznesen.  Pokud nebyl  návrh na 

zamítnutí přijat, hlasuje se o jednotlivých pozměňovacích návrzích podaných ve druhém čtení a 

nakonec o tom, zda Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona jako celkem. 

16 K tomu viz nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08 a Pl. ÚS 10/09.  
17 SYLLOVÁ, Jindřiška,  Petr  KOLÁŘ, Jan KYSELA, Jiří  GEORGIEV a Štěpán PECHÁČEK.  Parlament  České 

republiky. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 234.
18 Tamtéž, s. 237. 
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1.3 Průběh legislativního procesu v Senátu

Poté,  co byl  návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou,  je její  předseda dle  čl.  45 

Ústavy  povinen  jej  bez  zbytečného  odkladu  postoupit  Senátu.  Výjimku  z  této  povinnosti 

představují pouze návrhy zákona o státním rozpočtu a státním závěrečném účtu, které projednává a 

usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna (čl. 42 odst. 1, 2 Ústavy).

Čl.  46  Ústavy  poskytuje  Senátu  několik  možností,  jak  se  může  s  návrhem  zákona 

vypořádat.  Senát  je  oprávněn (1.)  návrh  zákona  schválit,  (2.)  zamítnout,  (3.)  vrátit  Poslanecké 

sněmovně  s  pozměňovacími  návrhy  anebo  (4.)  usnesením  vyjádřit  vůli  se  návrhem  zákona 

nezabývat (čl. 46 odst. 2 Ústavy). Pakliže Senát ve zmíněné lhůtě neučiní ani jedno z uvedených 

rozhodnutí, na základě ústavní fikce platí, že je návrh zákona přijat (čl. 46 odst. 3 Ústavy). 

Lhůta pro projednání návrhu zákona v Senátu činí  třicet dní ode dne postoupení návrhu 

zákona, či  přesněji  spíše ode dne následujícícho po dni postoupení návrhu zákona do Senátu.19 

Vzhledem k tomu, že tato doba je poměrně krátká, koná se v Senátu o návrhu zákona pouze jediné 

čtení, jemuž předchází projednání ve výborech. 

Projednání  návrhu  zákona  ve  výborech probíhá  obdobně  jako  v  Poslanecké  sněmovně: 

nejprve se koná obecná rozprava; po ní následuje podrobná rozprava, v rámci níž mohou jednotliví 

senátoři  podávat  k  návrhu zákona pozměňovací  návrhy.  Po ukončení  rozpravy výbor hlasuje  o 

podaných pozměňovacích návrzích a následně, došlo-li k přijetí alespoň jednoho pozměňovacího 

návrhu,  zpravidla  výbor  vydá  doporučující  usnesení,  aby  Senát  přijal  návrh  zákona  ve  znění 

přijatých pozměňovacích návrhů. 

Po  projednání  ve  výborech  následuje  projednání  na  plenární  schůzi  Senátu,  kde  se  o 

návrhu zákona koná nejprve obecná, a poté podrobná rozprava. I v rámci podrobné rozpravy  na 

půdě Senátu jsou jednotliví senátoři oprávněni podávat k návrhu zákona pozměňovací návrhy, o 

nichž se hlasuje po ukončení podrobné rozpravy. Byl-li alespoň jeden pozměňovací návrh přijat, 

hlasuje Senát o usnesení, zda návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s přijatými pozměňovacími 

návrhy. Pokud by Senát pozměňovací návrhy přijal, ale současně by se neusnesl o vrácení zákona 

Poslanecké sněmovně, J. Syllová se domnívá, že v takovém případě projednávání návrhu zákona v 

Senátu končí a zákon je přijat uplynutím 30 dnů od jeho postoupení.20

19 Podrobněji k tomu viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
20 SYLLOVÁ, Jindřiška,  Petr  KOLÁŘ, Jan KYSELA, Jiří  GEORGIEV a Štěpán PECHÁČEK.  Parlament  České 

republiky. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 248. 
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1.4. Průběh legislativního procesu po vrácení návrhu zákona Senátem

Je-li návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, rozešle předseda 

Poslanecké sněmovny senátní usnesení všem poslancům a nejdříve za deset dní zařadí hlasování o 

návrhu zákona na program schůze. Při projednání v plénu je možné o vráceném návrhu zákona vést 

rozpravu, ale Ústava v čl. 50 odst. 2 zapovídá, aby byly přijaty pozměňovací návrhy. 

Poslanecká sněmovna tak kromě možnosti přijmout návrh zákona ve znění pozměňovacích 

návrhů přijatých Senátem může pouze setrvat na návrhu zákona v podobě, na níž se usnesla ve 

třetím čtení,  což  vyžaduje  souhlas  alespoň 101 poslanců,  anebo návrh  zákona zamítnout,  čímž 

zákonodárný proces skončí. 

Přijatý zákon je prezident republiky oprávněn ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mu byl 

zákon  postoupen,  oprávněn  vrátit  Poslanecké  sněmovně; u  ústavních  zákonů  však  prezident 

republiky takovým právem nedisponuje (čl. 50 odst. 1 Ústavy). 

1.5. Podpis zákona jeho vyhlášení

Legislativní  proces  je  završen  podpisem  zákona předsedou  Poslanecké  sněmovny, 

prezidentem republiky a předsedou vlády (čl. 51 Ústavy); využil-li prezident republiky svého práva 

veta, zákon se mu k podpisu již nepředkládá. 

Na závěr musí být zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů, což je podmínkou jeho platnosti (čl. 

52 odst. 1 Ústavy). 

1.6. Pozměňovací návrhy 
 

1.6.1. Vymezení pojmu pozměňovacího návrhu

Pozitivní  vymezení  pojmu  pozměňovacího  návrhu  je  poměrně  strohé.  Ústava o 

pozměňovacích  návrzích  hovoří  pouze  v  souvislosti  s  (1.)  oprávněním Senátu  pozměnit  návrh 

zákona postoupený mu Poslaneckou sněmovnou (čl. 46 odst. 2 Ústavy), (2.) pravidlem, že o takto 

vráceném návrhu zákona musí být v Poslanecké sněmovně znovu hlasováno (čl. 47 Ústavy), (3.) 

zákazem podávání pozměňovacích návrhů k návrhu zákona vráceného Senátem  (čl.  50 odst.  2 

Ústavy). Ústava sama pojem pozměňovacího návrhu nijak nevykládá.  
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Pojem pozměňovacího návrhu je vymezen až v jednacím řádu Poslanecké sněmovny jako 

takový návrh, jímž se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu a jenž by se 

měl vztahovat k určité věci projednávaného bodu (§ 63 odst. 1 JŘPS). 

Právě tím se pozměňovací návrh odlišuje od návrhu zákona: zatímco účelem návrhu zákona 

je předestřít  právní  úpravu na určitém úseku,  pozměňovací  návrh by měl dle  V. Schorma takto 

předestřenou právní úpravu jen pozměňovat, tedy ani zásadně neměnit, ani zásadně nerozšiřovat 

mimo  rámec  předestřené  právní  úpravy;  tím  spíše  by  se  neměl  ocitnout  mimo  rámec  návrhu 

zákona.21 

Stejný názor vyslovil v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06  i Ústavní soud.  Podle jeho názoru je 

třeba od sebe odlišit právo zákonodárné iniciativy, k němuž se vztahuje pojem „návrh zákona“, a 

právo podávat k věci pozměňovací  návrhy,  k němuž se vztahuje pojem  „pozměňovací návrh“. 

Ačkoliv právo podávat pozměňovací návrhy je od práva podávat návrhy zákonů odvozeno, není s 

ním totožné – je užší. To se projevuje např. tak, že by nemělo být možné, aby byl návrh zákona  

„přebit“ pozměňovacím návrhem.

1.6.2. Požadavky kladené na pozměňovací návrhy

Požadavky,  které  jsou  na  pozměňovací  návrhy kladeny,  nalezneme jak  v  jednacím řádu 

Poslanecké  sněmovny (§  63  odst.  1  JŘPS),  tak  v  jednacím řádu  Senátu  (§  60  odst.  1  JŘS).  

Vzhledem k tomu, že požadavky v obou předpisech jsou v podstatě identické, budeme dále 

vycházet  platné  a  účinné  právní  úpravy  obsažené  v  jednacím  řádu  Poslanecké  sněmovny. 

Požadavky kladené na pozměňovací návrhy můžeme rozčlenit na obsahové a formální. 

1.6.2.1. Formální požadavky 

Z hlediska formálního je požadováno, aby pozměňovací návrhy byly předkládány v podobě, 

z níž je zřejmé, na čem se má komora usnést (§ 63 odst. 1 JŘPS, § 60 odst. 1 JŘS); jedná se o 

obdobu paragrafového znění, které známe u návrhů zákona. 

Písemná forma však není apriorně vyžadována. Jednací řád Poslanecké sněmovny a Senátu 

jednak tuto povinnost nestanoví, a rovněž tak lze  a contrario dovodit z ustanovení § 63 odst. 1 

JŘPS, které opravňuje předsedajícího schůze Poslanecké sněmovny,  aby navrhovatel  svůj návrh 

zpřesnil nebo jej předložil písemně. Řetězení pozměňovacích návrhů má zamezit pravidlo, podle 

21 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 68. 
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kterého lze ohledně podaného pozměňovacího návrhu podat další pozměňovací návrh, ale měnit 

tento další pozměňovací návrh již není přípustné (§ 63 odst. 1 bod 5 písm. b) JŘPS).

1.6.2.2. Obsahové požadavky 

Jak již bylo řečeno na předešlých stránkách, pozměňovací návrh je pozitivně vymezen jako 

„návrh, kterým se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu“ (§ 65 odst. 1 bod 

5 JŘPS). 

Podstatou pozměňovacího návrhu tedy je, že některá část původního návrhu zákona bude 

pozměněna, rozšířena nebo vypuštěna. Takové pozměnění, rozšíření nebo vypuštění se podle § 63 

odst. 1 JŘPS „má vztahovat k určité věci projednávaného bodu“,  což nesouvisející pozměňovací 

návrhy nesplňují. Právo poslanců nebo senátorů podávat pouze takové pozměňovací návrhy, které 

se mají vztahovat k některé části původního návrhu, koresponduje s obecnou povinností poslance 

nebo senátora mluvit k projednávané věci (§ 59 odst. 4 JŘPS, § 64 odst. 4 JŘS). Z jazykového 

hlediska je však citovaná norma problematická, jelikož se spíše než o povinnost jedná o morální 

imperativ („měl by, ale nemusí“). 

Pozměňovací  návrhy by též měly respektovat  princip monotematičnosti  zákona,  o  němž 

hovoří  R. Suchánek.22 Vyjádření tohoto principu nalezneme v čl. 39 odst. 4 LPV, podle něhož by 

mělo platit, že „v témže zákoně, včetně zákona obsahujícího novelu jiného právního předpisu, nelze  

upravovat věci různorodé, které spolu bezprostředně nesouvisejí“; citované ustanovení však dopadá 

pouze na ministerstva a ústřední orgány státní správy.23

Z výše uvedeného je zřejmé, že obsahové požadavky na pozměňovací návrhy jsou poměrně 

strohé a meritorně právo poslance podávat pozměňovací návrhy nijak nereguluje. V zahraničí se 

přitom jedná o otázku, které je věnována mnohem větší pozornost.

Jak  uvádí  již  zmíněná  studie  Benátské  komise,  v  některých  zemích  nelze  podávat 

pozměňovací návrhy, pokud by navrhované řešení mělo dopad na státní rozpočet, a to i ve smyslu 

snížení výdajů (např. Francie nebo Portugalsko). V jiných zemích takové návrhy možné jsou, ale 

buď podléhají předchozímu souhlasu vlády (např. Španělsko, Moldávie nebo Spolková republika 

Německo) nebo mohou být podány pouze členem vlády (např. Velká Británie). Takový přístup je 

jedině správný.  I  Ústavní  soud v nálezu sp.  zn.  Pl.  ÚS 77/06 tvrdí,  že  pokud má vláda  podle 

Ústavního soudu dbát o dodržování státního rozpočtu, měla by mít i nástroje k tomu, aby zabránila 

22 SUCHÁNEK, Radovan. Vliv Ústavního soudu na legislativní proces. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století.  
II: Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 127.

23 Tamtéž
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tomu, že její činnost bude v tomto ohledu Parlamentem podrývána.24

Některé ústavy zapovídají  podávání takových pozměňovacích návrhů, které nesouvisejí s 

hlavním předmětem projednávaného návrhu. Příkladem takové země je již zmiňované Řecko, jehož 

ústava tento typ návrhů nepřipouští ani do parlamentní diskuze. Stojí však za zmínku, že se jedná o 

přístup na ústavní úrovni poměrně ojedinělý. Pokud právní řády obsah pozměňovacích návrhů nějak 

regulují, děje se tak zpravidla prostřednictvím běžných zákonů nebo jednacích řádů komor (např. 

Francie, Řecko, Belgie, Velká Británie). 

Obdobnou regulaci pozměňovacích návrhů obsahují i legislativní manuály angloamerických 

zemí, jmenovitě Spojených států amerických25, Nového Zélandu26 a Austrálie27. 

Obecným pravidlem je, že pozměňovací návrhy musí úzce souviset  (must be germane)  s 

tématem projednávaného návrhu zákona. Souvislost musí být dána ve dvou ohledech: (1.) ve vztahu 

k předmětu návrhu (to the subject of the proposition) nebo (2.) ve vztahu k části nebo paragrafu (to  

the section or paragraph), který má být pozměněn.28 

Pokud  pozměňovací  návrh  mění  účinek  původního  návrhu  anebo  je  v  rozporu  s  jeho 

myšlenkou, není to nutně na překážku, pokud je stále dána souvislost s předmětem projednávaného 

návrhu.29 Stejně tak nevadí,  pokud je  pozměňovacím návrhem vnesena do zákona novela zcela 

jiného zákona, pakliže je splněna podmínka souvislosti k hlavnímu účelu návrhu zákona.30 Shrnuto: 

pozměňovací  návrh  může měnit  jednotlivé  aspekty návrhu zákona,  ale  nikoliv  předmět  zákona 

samý.31

Zakázány jsou takové pozměňovací návrhy, které jsou nesmyslné (frivolous) nebo nesprávné 

(improper).32 Novozélandský legislativní  manuál   zapovídá  i  takové pozměňovací  návrhy,  které 

vedou k přímé negaci (opačnému řešení) projednávané otázky.33

Jak upozorňuje Ústavní soud v odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06, pravidlo tzv. úzkého 

vztahu  (germaness  rule) se  v  americkém Kongresu  užívá  již  od  roku  1789.  Podstatou  tohoto 

pravidla  je  požadavek,  aby  se  pozměňovací  návrh  týkal  téhož  předmětu  návrhu,  který  je  v 

24 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06. 
25 Mason’s Manual of Legislative Procedure. The American Society of Legislative Clerks & Secretaries in cooperation 
with the National Conference of State Legislatures. 1989 West Publishing, St. Paul. 677 s.
26 Mc GEE, David. Parliamentary Practice in New Zealand. 3rd Edition, Dunmore Publishing, Wellington, 2005, 770 s.
27 EVANS, Harry (ed.) Odgers’ Australian Senate Practice, 9th Edition, Department of the Senate, Canberra, 1999, 668 
s.
28 Mason’s Manual of Legislative Procedure. The American Society of Legislative Clerks & Secretaries in cooperation  
with the National Conference of State Legislatures. 1989 West Publishing, St. Paul, s. 264-265. 
29 Tamtéž, s. 265. 
30 Tamtéž, s. 265. 
31 Mc GEE, David. Parliamentary Practice in New Zealand. 3rd Edition, Dunmore Publishing, Wellington, 2005, s. 216. 
32 Mason’s Manual of Legislative Procedure. The American Society of Legislative Clerks & Secretaries in cooperation 

with the National Conference of State Legislatures. 1989 West Publishing, St. Paul, s. 263-264. 
33 Mc GEE, David. Parliamentary Practice in New Zealand. 3 rd Edition, Dunmore Publishing, Wellington, 2005, s. 
217. 
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legislativním procesu právě projednáván, tzn. aby se týkal téže otázky, řešil tutéž problematiku; 

pravidlu úzkého vztahu by bylo vyhověno např. v situaci, kdy by do novely trestního zákoníku 

stanovícího novou skutkovou podstatu podvodu byla na základě pozměňovacího návrhu navržena 

vyšší  sazba  trestu  odnětí  svobody  za  tento  čin.  Pokud  bude  podán  pozměňovací  návrh,  který 

pravidlu úzkého vztahu neodpovídá, je každý člen Kongresu oprávněn tento nesoulad namítnout. 

Posouzení,  zda  je  úzký  vztah  dán,  je  ponecháno  na  předsedajícím  schůze,  který  podaný 

pozměňovací návrh posoudí podle série několika kritérií. 
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2. Nesouvisející pozměňovací návrhy

2.1. Vymezení pojmu a podstata nesouvisejícího pozměňovacího návrhu

V.  Schorm  za  nesouvisející  pozměňovací  návrhy,  pro  něž  používá  označení  „legislativní 

jezdci“, považuje „cizorodá ustanovení v zákonech, která nesouvisejí s předmětem úpravy zákona  

jako celku, ale z nějakého důvodu se v konečném textu zákona ocitla“34. J. Kysela pojem rozšiřuje i 

o  procesní  aspekt,  když  za  nesouvisející  pozměňovací  návrh  pokládá  „obsahově  či  dokonce  i  

procesně nesouvisející právní předpisy“.35

Oběma pojetím je společné, že je do návrhu zákona vnesena obsahově či procesně zcela 

nesouvisející materie, kterou má být upravena jiná oblast společenských vztahů, než jak to zamýšlel 

původní návrh zákona.

2.2. Příklady nesouvisejících pozměňovacích návrhů

J. Filip jako zcela absurdní příklad uvádí, že v minulosti byla do zákona o nakládání se 

surovými diamanty prostřednictvím nesouvisejícího pozměňovacího návrhu vložena novela zákona 

o veřejných zakázkách.36 V. Voříšek zase vzpomíná, jak do novely zákona o svobodném přístupu k 

informacím byla včleněna novela zákona o obcích obsahující ustanovení, podle něhož náklady obcí 

na výkon přenesené působnosti hradí stát.37 

Zdá  se,  že  ani  v  zahraničí  nejsou  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  ušetřeni:  v 

Pensylvanii  ve  Spojených  státech  amerických  tamní  parlament  zavedl  den  na  uctění  památky 

Martina  Luthera  Kinga  –  a  učinil  tak  pozměňovacím  návrhem  k  bankovnímu  zákonu.38

2.3. Problematika nadpisů v právních předpisech

Jak  upozorňuje  J.  Filip39,40,  problematika  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  úzce 

34 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 65. 
35 KYSELA, Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7, s. 9. 
36 FILIP, Jan. Legislativní technika a judikatura Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, 3, s. 236. 
37 VOŘÍŠEK, Vladimír. Hříchy páterů Lawgiverů. Právní rozhledy. 2006, 16, s. 593. 
38 Mc GEE, David. Parliamentary Practice in New Zealand. 3rd Edition, Dunmore Publishing, Wellington, 2005, s. 216.
39 FILIP, Jan. Nadpisy právních předpisů jako legislativní a ústavní problém. Právní zpravodaj. 2008.
40 FILIP, Jan. Přílepky a nálepky právních předpisů aneb Nigrum nunquam excedere debet rubrum. In  In dubio pro 
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souvisí  s  problematikou  nadpisů  právních  předpisů,  resp.  jejich  názvů.  Nadpis  je  totiž  vedle 

předmětu (obsahu) zákona dalším hlediskem, podle něhož posuzujeme věcnou a procesní souvislost 

pozměňovacího návrhu s původním návrhem zákona.

Dle  J. Filipa se pravidlo úzkého vztahu návrhu zákona a pozměňovacích návrhů k němu 

(tzv. germaness rule) vyvíjelo právě na základě teorií tvorby právních předpisů. Právní regulace 

nadpisů právních předpisů (single-subject rule nebo  subject-title requirement) má tradici zejména 

ve Spojených státech amerických. Jak upozorňuje J. Filip, poprvé se objevila v ústavě státu Georgia 

(1795), která zakazovala, aby se přijímaly takové zákony, jejichž obsah by byl odlišný od jejich 

nadpisu.  V  průběhu  19.  století  postupně  podobné  pravidlo  přijala  naprostá  většina  ústav 

jednotlivých federálních států.41 Na úrovni celé federace však takové ústavní pravidlo chybí.   

Jednotlivé americké státy jdou v regulaci ještě dále a pro případ, že obsah právního předpisu 

nekoresponduje s jeho nadpisem, stanoví právní sankce.  Těmi může být (1.) zrušení rozhodnutí 

vydaného  na  základě  nekorespondujících  právních  norem  nebo  (2.)  zrušení  právních  norem 

samotných v té části, v jaké nekorespondují s nadpisem.42 Jak ale poznamenává J. Filip, americké 

nadpisy jsou o poznání  delší,  než je  typické pro názvy našich právních předpisů a  spíše proto 

přípomínají to, co je v úvodu našich právních předpisů vymezeno jako jeho účel.43 

U nás je normativní  úprava nadpisů právního předpisu obsažena pouze v Legislativních 

pravidlech vlády, kde je určeno, že  nadpis zákona se skládá z počátečních slov „zákon“ (forma 

právního předpisu) a samotného názvu právního předpisu, který má  „stručně a výstižně vyjádřit  

hlavní obsah právního předpisu“. 

Kritéria, jimiž by legislativně konformní určení názvu mělo být vedeno, jsou dle J. Filipa 

dvě. Tím prvním je zásada stručnosti, která znamená, že název by se měl za použití malého počtu 

slov zaměřovat pouze na podstatné věci, aniž by byl současně mezerovitý nebo neúplný. Druhým 

principem je zásada výstižnosti, dle které by měl název vystihovat celý obsah zákona. Dle J. Filipa 

by název dále neměl klamat, nic skrývat a být dostatečně obecný. 

2.4. Původci nesouvisejících pozměňovacích návrhů

Jak plyne  ze  shora  nastíněné  typologie  a  z  výkladu o  zákonodárné  iniciativě,  iniciátory 

nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  jsou  zpravidla  jednotliví  poslanci  či  senátoři nebo 

libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea . 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009. 

41 Jako  příklad  typického  znění  J.  Filip uvádí  ústavu  Minessoty:  „Zákony  mají  zahrnovat  pouze  jeden  předmět 
(subject). V žádném případě nebude více předmětů než jeden, a ten bude vyjádřen v jeho nadpisu.“ Tamtéž, s. 66.  

42 Tamtéž, s. 66. 
43 Tamtéž, s. 67.
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skupiny poslanců či senátorů. 

Dalo  by  se  čekat,  že  nesouvisející  pozměňovací  návrhy  budou  podávány  zejména 

opozičními  poslanci,  kteří  nemají  jinou možnost,  jak  realizovat  svůj  opoziční  program,  ale  jak 

upozorňuje  J.  Kysela,  nesouvisející  pozměňovací  návrhy podávají  i  poslanci  vládních  stran;   v 

prvním volebním období  Poslanecké sněmovny dokonce výraznou převahou nad opozicí.  Autor 

dále uvádí, že obdobná  situace panovala na Slovensku po celé období 1994-2002.44 

Ačkoliv nesouvisející pozměňovací návrhy mnohdy vycházejí z vlastní iniciativy poslanců 

či senátorů, skutečnými autory mnohdy bývají osoby od členů zákonodárného sboru zcela odlišné; 

typické je to u návrhů ve prospěch lobbistických skupin.  Vládní poslanci či  senátoři také často 

slouží jako „pašeráci“ ministerských či vládních návrhů, a to z různých důvodů. Zpravidla se tomu 

tak děje proto,  že ministerský úředník neuspěl se svým návrhem na ministerstvu nebo samotný 

ministr  neuspěl  s  tímtéž na  jednání  vlády nebo Legislativní  rady vlády.  Typickým příkladem z 

minulosti je rozsáhlý pozměňovací návrh poslance a předsedy vlády M. Topolánka k návrhu zákona 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, jímž se zabýval i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

24/07. 

2.5. Počátky praxe podávání nesouvisejících pozměňovacích návrhů

Jak uvádí V. Urfus, už ve starém Římě existovala praxe, kdy v osnově jednoho zákona byla 

spojována  ustanovení  různého  charakteru.  Dělo  se  tak  například  z  důvodu,  aby  se  ustanovení 

nepopulární kombinovalo s opatřením vítaným, a tím se zvýšila pravděpodobnost, že zákon bude 

schválen celý.45 

V České republice spadají  počátky této nechvalné praxe na konec devadesátých let.   Za 

Poslaneckou sněmovnu se  k  prvenství  dobrovolně  hlásí  poslanec  M. Benda (ODS):  „Tak asi  

hlavním viníkem jsem já, který v roce 99 v okamžiku, kdy Ústavní soud tehdy zrušil ze dne na den  

financování politických stran, tak k zákonu, který s tím neměl nic společného, přilepil nový model  

financování politických stran.“46 Obratem však vinu popírá, když říká, že za všechno vlastně může 

Ústavní soud, „který nám tehdy nedal prostor na to, nedal legislaganční lhůtu, abychom mohli věc  

napravit, a prostě to ze dne na den utnul.“47

Jak uvádí J. Filip, prohřešku legislativního přílepku se Senát poprvé dopustil 29.7.2005 na 

44 KYSELA, Jan. Zákonodárný proces v ČR jako forma racionálního právního diskursu? Právník. 2005, 6, s. 598.
45 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2005, s. 17. 
46 Přílepky k zákonům. [online]. [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://tarantula.ruk.cuni.cz/IFORUM-3635.html. 
47 Tamtéž.
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7. schůzi 5. funkčního období.48 Autorem nesouvisejícího pozměňovacího návrhu byl senátor  M. 

Balabán. Do návrhu zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění úvěru za účelem financování 

nákupu železničních kolejových vozidel49 byla pozměňovacím návrhem Výboru pro hospodářství, 

zemědělství  a  dopravu50 včleněna  novela  živnostenského  zákona  a  zákona  o  registračních 

pokladnách,  v  jejímž  důsledku  byli  podnikatelé  povinni  vydávat  účtenky  pouze  na  žádost 

zákazníka.

2.6. Důvody pro podávání nesouvisejících pozměňovacích návrhů

Důvodem naprosté většiny nesouvisejících pozměňovacích návrhů je snaha nepozorovaně 

„provézt černého pasažéra“, tedy včlenit do návrhu zákona právní normy, které jsou zpravidla 

finančně,  společensky nebo politicky nekonformní.  Navrhovatelé  se tak vyhnou povinnosti  tyto 

právní normy odůvodňovat a absolvovat jinak obligatorní odborné připomínkové řízení na úrovni 

ministerstev a Legislativní rady vlády, před nimiž by se svým návrhem zákona nemuseli uspět. 

Dalším  možným  důvodem  může  být  potřeba,  aby  byly  právní  normy  obsažené  v 

pozměňovacím návrhu k návrhu zákona přijaty rychleji.  Podle posledních dostupných údajů činila 

průměrná délka legislativního procesu od podání návrhu zákona do vyhlášení zákona ve Sbírce 

zákonů  ve  volebním období  2002-2006 v průměru 7,78  měsíců.51 Potřeba  urychlit  legislativní 

proces  je  patrná  zejména  na  konci  volebního,  resp.  funkčního  období,  kdy  si  zákonodárci 

uvědomují,  že  své  myšlenky  prostřednictvím  vlastních  návrhů  zákonů  již  prosadit  nestihnou. 

Doslova o inflaci nesouvisejících pozměňovacích návrhů se jednalo v roce 2006, kdy končila vláda 

ČSSD;  poslanec  M.  Urban v  této  souvislosti  hovořil  o  tom,  že  návrhy  zákonů  slouží  jako 

„záchranné  vlečné  čluny“.52 Obdobně  hovořila V.  Parkanová při  projednávání  doprovodného 

zákona k insolvenčnímu zákonu:  „tento zákon by se měl přejmenovat na zákon, kterým se mění  

všechny zákony, které jsme v tomto období chtěli změnit, ale nestihli jsme to.“53

Zcela jistě si lze představit i situace, kdy by se snaha o urychlení legislativního procesu 

mohla na první pohled zdát legitimní,  např.  přijde-li  se na chybu v zákoně pozdě nebo zruší-li 

Ústavní  soud  zákon  nebo  jeho  jednotlivé  ustanovení,  aniž  by  zákonodárci  poskytl  dostatečný 

48 FILIP, Jan. Legislativní technika a judikatura Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, 3, s. 236. 
49 Senátní tisk č. 115 z 5. funkčního období Senátu. 
50 Usnesení Výboru pro hospodářství, zemědělství  a dopravu č.  130 ze dne 20.7.2005. [online]. [cit.  2012-11-18]. 

Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/33926/28692/27797. 
51 SYLLOVÁ, Jindřiška,  Petr  KOLÁŘ, Jan KYSELA, Jiří  GEORGIEV a Štěpán PECHÁČEK.  Parlament  České 
republiky. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 390.
52 VOŘÍŠEK, Vladimír. Hříchy páterů Lawgiverů. Právní rozhledy. 2006, 16, s. 595.
53 Tamtéž, s. 596.
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časový prostor  pro přijetí  nové právní  úpravy.54 V takových případech by ale  zákonodárce měl 

přistoupit spíše k vyhlášení stavu legislativní nouze (§ 99 JŘPS) nebo ke vznesení požadavku, aby 

byl návrh zákona schválen v prvním čtení (§ 90 odst. 2 JŘPS). 

Za  podáváním  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  může  být  i  snaha  včlenit 

problematické právní normy do návrhu zákona, o kterém panuje široký konsensus, a který bude 

přijat i přes existenci nesouvisejícího pozměňovacího návrhu. Představitelná je i opačná varianta, a 

to v podobě tzv. zabijáckého nesouvisejícího pozměňovacího návrhu (killer-amendement), který je 

natolik  problematický,  že  jeho  schválení  je  schopné  zabránit  přijetí  jinak  bezproblémového 

zákona. 

K nárůstu počtu nesouvisejících pozměňovacích návrhů může vést i praxe, kterou J. Filip s 

odkazem na americkou legislativní nauku označuje jako  tzv. log-rolling. Podstatou této praxe je 

myšlenka, že v jednotě je síla: několik parlamentních menšin vloží do návrhu zákona své vlastní 

pozměňovací návrhy, které spolu sice nijak obsahově nesouvisejí, ale vzájemnou podporou se jim 

podaří je prosadit, ačkoliv by jako samostatné texty nikdy schváleny nebyly.55 

2.7. Problematičnost nesouvisejících pozměňovacích návrhů 

Zřejmě  nejhlasitěji  je  kritizováno,  že  v  důsledku  praxe  přijímání  nesouvisejících 

pozměňovacích  návrhů  jsou  přijímány obsahově  nekonzistentní  zákony,  které  znesnadňují,  ba 

mnohdy i vylučují, schopnost adresátů orientovat se v tom, co platí jako právo . Vzhledem k 

tomu,  že  autory  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  nemusejí  být  nutně  úředníci  z  k  tomu 

odborně  vybavených  ministerstev  (ačkoliv  jimi  mnohdy  jsou),  mohou  tyto  zákony  trpět 

legislativními nedostatky.

Skutečnost, že dochází ke zhoršování kvality práva, J. Kysela dokládá i časovým srovnáním 

teoretických pojednání  o  tvorbě  práva.  Zatímco autoři  publikace  Tvorba práva a její  současné 

problémy56 z roku 1998 jako problém legislativního procesu vnímali spíše to, jaká materie a jakým 

způsobem by měla  být  upravena,  autoři  o  sedm let  starší  knihy  Otázky  tvorby  práva v  České  

republice,  Polské  republice  a  Slovenské  republice57 z  roku  2005  jako  stejně  závažný  problém 

54 Právě zásahem Ústavního soudu odůvodňoval poslanec  M. Benda, proč byl na půdě Poslanecké sněmovny podán 
historicky první  nesouvisejí  pozměňovací  návrh.  Přílepky k  zákonům.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné z: 
http://tarantula.ruk.cuni.cz/IFORUM-3635.html.

55 FILIP, Jan. Přílepky a nálepky právních předpisů aneb Nigrum nunquam excedere debet rubrum. In  In dubio pro 
libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea . 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 68. 

56 KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. 1. vyd. Praha: Linde, 1998, 462 s. ISBN 80-7201-140-5. 
57 VOSTRÁ, Lenka a Jarmila ČERMÁKOVÁ. Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské  

republice: sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia "Aktuální otázky tvorby práva v České republice,  
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vnímají i proces a techniku tvorby práva.58

Předmětem kritiky je i skutečnost, že je touto praxí obcházen řádný legislativní proces, a 

to hned v několika ohledech. Předně dochází k obcházení institutu zákonodárné iniciativy. Ta má 

sloužit zejména jako nástroj členů parlamentu, jak iniciovat návrh zákona, případně jej pozměnit, 

ale nikoliv jej zcela přepsat. Řečeno slovy J. Kysely: „návrh mi upravte, schvalte či zamítněte, ale  

nepřepisujte!“59 Součástí  řádného  legislativního  procesu  je  i  připomínkové  řízení  vedené  na 

jednotlivých ministerstvech, jiných ústředních správních úřadech a fakultativně i dalších místech, 

pokud to navrhovatel  zákona považuje za účelné (lze oslovit  např.  občanská sdružení,  profesní 

samosprávu,  odbornou  veřejnost,  apod.).  Pokud  je  nesouvisející  pozměňovací  návrh  podán  v 

pozdější fázi legislativního procesu, vláda ani připomínkovací místa se k návrhu nesouvisejícího 

pozměňovacího návrhu již nemohou vyjádřit.  Chybí tak odborné posouzení k tomu vybaveným 

úřednickým aparátem,  a  to  včetně  posouzení  odborné  terminologie  a  provázanosti  s  ostatními 

ustanoveními právního řádu. Rovněž dochází ke krácení práva poslanců a senátorů se s návrhem 

zákona řádně seznámit, jelikož nesouvisející pozměňovací návrhy nejsou v drtivé většině případů 

nijak odůvodňovány pokud jsou podané až při projednávání v plénu Poslanecké sněmovny nebo 

Senátu, nepředchází jim ani jinak obligatorní projednání ve výborech.  

Kritizováno  je  i  porušování  ústavního  práva  vlády  vyjadřovat  se  ke  všem  návrhům 

zákonů (čl. 44 odst. 1 Ústavy), kterým je nadána, aby mohla koordinovat legislativní činnost a dbát 

na úroveň právního řádu.  Toto právo vlády je v praxi  realizováno tak,  že předseda Poslanecké 

sněmovny zašle návrh zákona, který je mu postoupen, vládě, a požádá ji, aby se k návrhu zákona ve 

lhůtě třiceti dní ode dne, kdy jí byl návrh zákona doručen, vyjádřila (§ 87 odst. 2 JŘPS); pokud je 

navrhovatelem zákona vláda, o stanovisko se samozřejmě nežádá. Odborné stanovisko vlády, resp. 

příslušného  ministerstva,  následně  slouží  jako  informační  podklad  pro  rozhodování  poslanců  a 

poslaneckých klubů, kteří jsou s ním před prvním čtením seznamováni (§ 89 JŘPS). Pakliže dojde v 

průběhu legislativního procesu k podání pozměňovacích návrhů, k těmto se již vláda,  resp.  její 

odborný aparát, způsobem výše popsaným vyjádřit nemůže, a proto se v této souvislosti hovoří o 

tom, že podávání nesouvisejících pozměňovacích návrhů je obcházením práva vlády vyjádřit se ke 

všem návrhům zákonů. Nelze proto než souhlasit s J. Kyselou, že by i na pozměňovací návrhy mělo 

být nahlíženo jako na svébytnou formu zákonodárné iniciativy a do budoucna garantovat práva 

vlády i vůči nim.60

Nesouvisející  pozměňovací  návrhy  však  skýtají  nebezpečí  i  pro  společnost,  které  jistě 

Polské republice a Slovenské republice", Praha, 29.-30.11. 2004. Plzeň: Čeněk, 2005, 310 s. ISBN 80-86898-52-0. 
58 KYSELA, Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7, s. 8. 
59 KYSELA, Jan. Hledání řádu v českém zákonodárství. Právní zpravodaj. 2007, 9, s. 12. 
60 KAREL KLÍMA A KOLEKTIV.  Komentář  k  Ústavě  a  Listině.  2.  rozšířené  vydání.  Plzeň:  Vydavatelství  a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 369.
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neprospěje,  jsou-li  nesouvisejícími  pozměňovacími  návrhy mnohdy sledovány čistě   soukromé 

zájmy osob, které kořistí na úkor celku nebo jiných partikulárních skupin.61 

Neblahým důsledkem této praxe je tak skutečnosti, že znemožňuje informovat veřejnost o 

probíhajících politických rozhodnutích, což je jeden z důležitých argumentů, na který upozorňovali 

navrhovatelé ve své argumentaci k návrhu na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (nález 

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/07). 

Na přijatých zákonech, jimiž se má společnost řídit, tak mnohdy chybí nejenom politický, 

ale  i  společenský  konsensus.  Při  respektování  standardního  modu  zákonodárného  procesu 

zpravidla uplyne mnoho času, než se z myšlenky stane platný zákon. Vstoupí-li ale nesouvisející 

pozměňovací návrh do návrhu zákona např. v senátním výboru, je tím ochuzena odborná debata na 

ministerstvech  a  jiných  ústředních  správních  úřadech,  v  Legislativní  radě  vlády,  v  odborných 

kruzích, mezi veřejností a koneckonců i na parlamentní půdě. 

2.8. Typologie nesouvisejících pozměňovacích návrhů

2.8.1. Právní typologie

2.8.1.1. Materiální a formální legislativní jezdci 

Zřejmě  jediné  členění  podle  právních  kritérií  provedl  V.  Schorm62,  který  nesouvisející 

pozměňovací návrhy, pro něž používá označení „legislativní jezdci“, člení na materiální a formální 

legislativní  jezdce.  Oním  pomyslným  dělítkem  tedy  je,  zda  novela  zákona  obsažená  v 

nesouvisejícím pozměňovacím návrhu obsahuje  materiálně  či  formálně  (procesně)  nesouvisející 

ustanovení. 

Za  materiální legislativní jezdce  považuje  V. Schorm takové, které se netýkají předmětu 

úpravy zákona. Tento typ nesouvisejících pozměňovacích návrhů ilustruje  V. Schorm  na příkladu 

pozměňovacího  návrhu,  díky  němuž  bylo  do  zákona  o  pojišťovnictví,  který  je  svou  povahou 

právním předpisem ryze soukromoprávním, přijato ustanovení, které svým charakterem mělo patřit 

spíše do zákona o veřejném zdravotním pojištění.63 V naprosté většině se v české legislativní praxi 

vyskytují právě tzv. materiální legislativní jezdci. 

Jako  formálního legislativního  jezdce označuje  V.  Schorm případ,  kdy nosičem právní 

61 RICHTER, Tomáš. Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu. Právní rozhledy. 2007, 3, s. 108. 
62 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 66 a n. 
63 Tamtéž, s. 65.
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normy je procesně odlišný typ zákonů. Tento jev autor ilustruje na příkladu, kdy byl vládou podán 

návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998, který 

dále měnil nejen zákon o dluhopisech, ale též obsahoval novelu zákona o státním rozpočtu České 

republiky na rok 1999; autor obecně o takovém typu nesouvisejícího pozměňovacího návrhu hovoří 

jako o tzv. rozpočtovém jezdci64. Uvedená situace byla problematická především z toho důvodu, že 

zákon o státním rozpočtu má jinou proceduru schvalování: dle čl.  42 odst. 2 Ústavy se na něm 

usnáší  pouze  Poslanecká  sněmovna,  zatímco  všechny  ostatní  zákony  musí  být  Poslaneckou 

sněmovnou postoupeny do Senátu (čl. 42 odst. 1, 2 a contrario). Podle § 101 odst. 3 JŘPS navíc 

„součástí zákona o státním rozpočtu nemohou být změny, doplnění nebo zrušení jiných zákonů“. 

Aby byl zachován ústavně konformní postup schvalování novely zákona o státním rozpočtu, Senát 

se návrhem zákona vůbec nezabýval – zřejmě proto, že se domníval, že normy týkající se státního 

rozpočtu nemohou být ani součástí běžného zákona – a nechal marně uplynout třicetidenní lhůtu, 

která je mu stanovena pro projednání návrhu zákona a usnesení se o něm.65 Obdobná situace se ještě 

jednou opakovala a Ústavní soud tuto praxi v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/01 označil jako protiústavní; 

více o tomto nálezu bude pojednáno ve čtvrté kapitole této práce.  

Jelikož  jsou  návrhy  zákona  o  státním  rozpočtu  a  o  státním  závěrečném  účtu  jedinými 

zákony,  o  nichž  se  usnáší  pouze  Poslanecká  sněmovna,  z  povahy věci  plyne,  že  tzv.  formální 

legislativní jezdci budou v praxi výjimeční. Teoreticky přicházejí v úvahu ještě u zákonů, na nichž 

se podle čl. 40 Ústavy musí usnést obě komory Parlamentu, a sice volebních zákonů66, zákona o 

zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek (tzv. stykového zákona) a zákona 

o jednacím řádu Senátu. Lze si tak např. představit situaci, kdy by Poslanecká sněmovna neměla 

zájem, aby byl Senát zapojen do schvalování pro něj nevýhodné novely jednacího řádu Senátu, a 

tato novela byla tak mohla být včleněna např. do návrhu zákona o státním rozpočtu. 

2.8.1.2. Intenzivní a extenzivní nesouvisející pozměňovací návrhy

Další možné členění lze dovodit z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06, podle něhož 

může vybočení z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům být povahy intenzivní 

nebo extenzivní.

Za  tzv.  intenzivní  nesouvisející  pozměňovací  návrhy Ústavní  soud považuje takové,  u 

64 Tamtéž, s. 69. 
65 Tamtéž, s. 70. 
66 Pojem volebního zákona vyložil Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/05 a rozumí se jím zákon o volbách do 

Parlamentu České republiky,  zákon o volbách do zastupitelstev obcí,  zákon o volbách do zastupitelstev krajů a 
zákon o volbách do Evropského parlamentu. 
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nichž došlo k překročení intenzity daného návrhu, tj.  „že při úpravě materie, která je předmětem  

legislativní  předlohy,  pozměňovací  návrh  dalekosáhle  překračuje  rámec  navržených  změn“.67 

Příkladem budiž situace, kdy bude k novele zákona o lesích, která bude obsahovat novou právní 

úpravu státní správy lesů, podán pozměňovací návrh, kterým dojde k zavedení nových povinností 

pro vlastníky a uživatele lesů. Takové případy se zpravidla označují jako tzv. legislativní jezdci 

(legislative  riders) či  nesouvisející  pozměňovací  návrhy  v  užším  slova  smyslu.  Ač  jsou  sice 

nežádoucí, jsou ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/07 zásadě ústavně konformní. 

Takový názor však Ústavní soud nezastával vždy; jak upozorňuje R. Suchánek, v nálezu sp. zn. Pl. 

ÚS 77/06 Ústavní soud uváděl, že „je zřejmé, že i intenzita změn obsažených v přílepku by mohla  

být sama o sobě problémem, byl-li by předkládán k souvisejícímu návrhu zákona (v tomto případě  

by  se  ovšem nejednalo  o  klasický  přílepek,  nýbrž  spíše  o  pozměňovací  návrh,  vybočující  svou  

intenzitou).“68

 Oproti  tomu  tzv.  extenzivní  nesouvisející  pozměňovací  návrhy překračují  předmět 

vymezený návrhem zákona, tedy že se  „pozměňovací návrh vůbec nevztahuje k okruhu vztahů,  

které  mají  být  předmětem  právní  regulace  podle  předložené  legislativní  osnovy“.69 Takovým 

postupem dochází k porušení tzv. pravidla úzkého vztahu (germaness rule).  Typickým příkladem je 

situace,  kdy do návrhu zákona o ovzduší  bude formou pozměňovacího návrhu včleněna novela 

zákona o loteriích. V tomto případě se jedná o tzv. divoké jezdce (wild riders), pro které se u nás 

vžilo označení „přílepky“. 

2.8.2. Politologická typologie

Zřejmě jedinou snahu o politologickou typologii nesouvisejících pozměňovacích návrhů v 

českých podmínkách vyvinul M. Kratina.70 Autor nesouvisející pozměňovací návrhy člení pomocí 

třech kritérií: (1.) podle původce, (2.) podle významu pro nosný zákon, (3.) podle účelu, který je 

nesouvisejícím pozměňovacím návrhem sledován. 

Podle  toho,  kdo  je  původcem,  autor  nesouvisející  pozměňovací  návrhy  člení  na  (1.) 

poslanecké,  (2.)  senátní,  (3.)  vládní,  (4.)  opoziční.  Poslanecké  a  senátní  nesouvisející 

pozměňovací návrhy lze dále členit na (5.) plenární a (6.) výborové. 

67 SUCHÁNEK, Radovan. Vliv Ústavního soudu na legislativní proces. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století.  
II: Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 135.

68 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06.
69 SUCHÁNEK, Radovan. Vliv Ústavního soudu na legislativní proces. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století.  

II: Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 135.
70 KRATINA, Milan. Legislativní přílepky. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 

Katedra ústavního práva a politologie, s. 9-15. 
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Výborové  pozměňovací  návrhy považuje  Š.  Pecháček za  problematičtější,  protože  váha 

pozměňovacích  návrhů  podaných  ve  výboru  je  dle  jeho názoru  vyšší,  a  to  z  toho  důvodu,  že 

stanovisko výborů je vnímáno jako odborné stanovisko.71 Další problematický aspekt výborových 

pozměňovacích návrhů spatřuje  Š. Pecháček  v tom, že je obtížné zjistit, kdo jej podal, pokud to 

přímo není uvedeno v zápisu ze schůze výboru72; § 43 odst. 1 JŘPS stanoví toliko povinnost, aby 

součástí zápisu byly úplné texty předložených písemných pozměňovacích návrhů. Ze schůze výboru 

se sice povinně pořizuje zvukový záznam (§ 43 odst. 3 JŘPS), ale jeho životnost je omezena na šest 

měsíců  a  tyto  záznamy  se  zpravidla  ani  nezveřejňují.  O  schůzi  výboru  se  nepořizuje  ani 

těsnopisecký záznam (stenoprotokol), resp. se pořizuje pouze tehdy, pokud se na tom výbor usnese 

(§ 43 odst. 4 JŘPS). To představuje odlišnost od schůzí pléna, neboť o nich se těsnopisecký záznam 

pořizuje automaticky (§ 68 odst. 3 JŘPS).

Pokud  bychom  měli  srovnat  nebezpečnost  poslaneckých  a  senátních  nesouvisejících 

pozměňovacích  návrhů,  za  problematičtější  považuji  spíše  ty  původem  ze  Senátu.  Pokud  je 

nesouvisející pozměňovací návrh podán v Poslanecké sněmovně, je projednáván ještě ve výborech 

Senátu, na plenární schůzi Senátu a prostřednictvím senátního pozměňovacího návrhu může být 

poslanecký nesouvisející  pozměňovací  návrh z  návrhu zákona vyřazen.  Nebezpečnost  senátních 

nesouvisejících pozměňovacích návrhů  spočívá v tom, že taková možnost vyřazení není zcela dána. 

Poslanecká sněmovna je  sice oprávněna Senát  přehlasovat  a návrh zákona schválit  ve znění,  v 

jakém jej  do  Senátu  postoupila,  ale  pokud  nedosáhne  většiny  101  hlasů  a  návrh  zákona  chce 

přijmout, nezbyde jí, než tak učinit ve znění pozměňovacích návrhů přijatých v Senátu, protože při 

opakovaném  projednání  návrhu  zákona  v  Poslanecké  sněmovně  nejsou  pozměňovací  návrhy 

přípustné (čl. 50 odst. 2 Ústavy).73 Postup, kdy Senát vrací Poslanecké sněmovně něco zcela jiného, 

než co mu bylo Poslaneckou sněmovnou postoupeno, J. Filip považuje za obcházení zákonodárné 

iniciativy a tuto praxi nazývá metodou „a la kukaččí vejce“.74

Dle  významu nesouvisejícího  pozměňovacího  návrhu  pro  nosný zákon  M. Kratina dále 

rozlišuje  (1.)  tzv.  zabijácké  nesouvisející  pozměňovací  návrhy,  které   jsou  obsahově  natolik 

nepřijatelné, že jejich přijetím bude přijetí celého návrhu zákona politicky neprůchodné, a (2.) tzv. 

nezabijácké, které žádný vliv na schválení či neschválení nemají.

71 PECHÁČEK, Štěpán. Lobbing a legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Lobbing a korupce při  
tvorbě veřejné politiky. 2007, s. 101.
72 Tamtéž, s. 101.
73 Jak  poznamenává  J.  Filip,  dle  důvodové zprávy k  Ústavě  mělo být  v  Poslanecké sněmovně o  návrhu  zákona 

vráceného s pozměňovacími návrhy hlasováno nejprve o jednotlivých pozměňovacích návrzích, a teprve potom až o 
návrhu zákona jako celku. V době přijetí JŘPS však byl zákonodárce jiného názoru, neboť se o tom nyní hlasuje 
jako o celku (§ 97 odst. 4 JŘPS). FILIP, Jan. Možnosti senátu v probíhajícím ústavodárném procesu aneb "kukaččí 
vejce". Parlamentní zpravodaj, roč. 6, č. 4, s. 30.

74 Tamtéž, s. 30.
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Z hlediska sledovaného účelu  M. Kratina rozlišuje nesouvisející pozměňovací návrhy (1.) 

opravné,  které  slouží  pro  urgentní  opravy  zákonů,  (2.)  lobbistické,  které  slouží  k  prosazení 

požadavků  zájmových  skupin,  (3.)  implementační,  které  slouží  k  implementaci  evropských 

směrnic  a  (4.)  koncové,  které  slouží  k  prosazení  právních  norem  v  minulosti  politicky 

neprůchodných nebo takových, které by z důvodu blížících se voleb nestihly být přijaty standardní 

legislativní procedurou.  
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3.  Nesouvisející pozměňovací návrhy v judikatuře Ústavního 
soudu 

3.1. Řízení o zrušení zákonů

3.1.1. Právní úprava  

Rámcovou právní úpravu nalezneme již v čl. 87 odst. 1 Ústavy, který zakotvuje oprávnění 

Ústavního  soudu  rozhodovat  o  zrušení  zákonů  nebo  jejich  jednotlivých  ustanovení,  jsou-li  v 

rozporu  s ústavním pořádkem (dále  jen „řízení  o  zrušení  zákonů“).75 Z  ústavní  materie  se  této 

problematiky dále dotýká už jen čl. 89 odst. 2 Ústavy, který stanoví, že vykonatelná rozhodnutí 

Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. 

Prováděcí právní úpravu nalezneme v zákoně o Ústavním soudu (zejm. § 64 až 71 ZÚS). 

3.1.2. Zahájení řízení

Řízení před Ústavním soudem se zahajuje jen na základě návrhu k tomu oprávněných osob 

(§ 64 odst. 1 ZÚS) S ohledem na skutečnost, že zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení  

představuje  značný  zásah  do pravomoci  Parlamentu,  jsou  podmínky pro  zahájení  tohoto  řízení 

stanoveny poměrně striktně.  

Aktivní legitimace svědčí šesti subjektům: (1.) prezidentu republiky, (2.) skupině nejméně 

41 poslanců nebo skupině nejméně 17 senátorů,  (3.) vládě,  pokud mezinárodní soud shledá,  že 

zásahem orgánu veřejné moci došlo k porušení mezinárodních závazků České republiky, (4.) senátu 

nebo plénu Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,  (5.) stěžovateli v 

řízení o ústavní stížnosti spolu s ústavní stížností, pokud zákon nebo jeho jednotlivé ustanovení, 

které bylo v konkrétním případě použito, je dle názoru stěžovatele v rozporu s ústavním zákonem a 

(6.) navrhovateli obnovy řízení před Ústavním soudem v rámci řízení o opatřeních nezbytných k 

provedení rozhodnutí mezinárodního soudu. Ve srovnání s okruhem osob oprávněných k podání 

návrhu  na  zrušení  jiného  právního  předpisu  nebo  jeho  jednotlivého  ustanovení  je  okruh 

navrhovatelů vymezen úžeji. 

Dle databáze NALUS v období ode dne 1.7.1993, kdy Ústavní soud zahájil svou činnost, do 

75 Ústavním pořádkem se dle čl. 112 Ústavy rozumí zejména Ústava, Listina a ústavní zákony přijaté podle této Ústavy 
a Listiny. 
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24.6.2012, byli nejaktivnějšími navrhovateli řízení o zrušení zákonů obecné soudy (za sledované 

období  218  návrhů),  následováni  fyzickými  a  právnickými  osobami  (151  návrhů),  skupinami 

poslanců  (68  návrhů),  skupinami  senátorů  (52  návrhů),  prezidentem  republiky  (12  návrhů 

iniciovaných Václavem Havlem) a senátem Ústavního soudu (12 návrhů). Plénum Ústavního soudu 

této možnosti dosud nevyužilo.76 

3.1.3. Rozhodování 

Dle  §  11  odst.  2  písm.  a)  ZÚS  o  zrušení  zákonů  nebo  jejich  jednotlivých  ustanovení 

rozhoduje plénum Ústavního soudu, tedy kolegium všech jeho patnácti soudců. 

Plénum Ústavního soudu je usnášeníschopné, pokud je přítomno alespoň deset soudců. Při 

rozhodování se neuplatní obecné pravidlo většinového hlasování, podle něhož je rozhodnutí pléna 

přijato,  pokud pro něj  hlasuje většina přítomných členů pléna,  tj.  alespoň šest  soudců, nýbrž je 

potřeba, aby bylo dosaženo kvalifikované většiny alespoň devíti přítomných soudců (§ 13 ZÚS). 

3.1.4. Kritéria přezkumu

Při samotném přezkumu je zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení podroben sérii kritérií, 

podle nichž je posuzován. Výčet kritérií stanoví § 68 odst. 2 ZÚS: (1.) obsahový soulad zákona s 

ústavními zákony, (2.) kompetence orgánu, který zákon vydal a (3.) procedura přijetí a vydání77. 

Posloupnost, v jaké jsou jednotlivá kritéria při přezkumu aplikována, se však v rozhodovací 

praxi Ústavního soudu v souladu se zásadou minimalizace zásahu vyvinula odlišně vyvinula odlišně 

od zákonné dikce.78 

Nejprve  je  zkoumána  (1.)  kompetence,  tedy   zda  právní  normy,  jejichž  protiústavnost 

navrhovatel namítá, byly přijaty a vydány v mezích Ústavou stanovené kompetence (oprávnění). 

Jelikož  o  kompetenci  Parlamentu  k  vydávání  zákonů  zpravidla  nebývá  pochyb,  zkoumá  dále 

Ústavní soud, zda byl dodržen (2.) ústavně předepsaný způsob přijetí.79 Dojde-li Ústavní soud k 

závěru, že i tato podmínka je splněna, až jako poslední hledisko zkoumá samotný (3.)  obsahový 

76 NALUS:  Vyhledávání  rozhodnutí  Ústavního  soudu.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z: 
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx. 

77 Za zmínku stojí, že u právních předpisů vydaných do dne nabytí  účinnosti Ústavy (1.1.1993) je „Ústavní soud 
oprávněn  přezkoumávat  pouze  jejich  obsahový  soulad  se  stávajícím  ústavním pořádkem,  nikoli  však  ústavnost  
procedury jejich vzniku a dodržení normotvorné kompetence.“ K tomu viz např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. 
ÚS 10/99 nebo Pl. ÚS 42/03. 

78 K tomu viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/94. 
79 U podzákonných předpisů zkoumá nejenom soulad s Ústavou, ale i se zákonem. 
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soulad s  ústavním pořádkem.  Pojem ústavního  pořádku  je  přitom Ústavním soudem vykládán 

extenzivně.  Zatímco  podle  §  68  odst.  2  ZÚS  má  být  v  případě  řízení  o  zrušení  zákona 

přezkoumáván  pouze  jeho  soulad  s  ústavními  zákony,  Ústavní  soud  toto  referenční  hledisko 

rozšiřuje a zahrnuje do něj i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách.80  81 

Pro všechna výše uvedená kritéria platí, že jsou ve vzájemném vztahu subsidiarity, a zjistí-

li Ústavní soud porušení některého z nich, z hlediska následujícího kritéria už zákon nezkoumá. 

Ačkoliv uvedeným způsobem postupuje Ústavní soud v drtivé většině případů, nejedná se o 

pravidlo  absolutní.  K  jeho  prolomení  došlo  např.  v  nálezu  sp.  zn.  Pl.  ÚS  56/05  týkajícího  se 

nuceného výkupu účastnických cenných papírů majoritními akcionáři, o němž bude pojednáno ve 

čtvrté  kapitole  této  práce.  Ústavní  soud  ve  zmíněném  nálezu  sice  konstatoval  porušení 

procedurálních  pravidel,  avšak  v  rozporu  se  svou běžnou  praxí  přistoupil  i  k  hmotněprávnímu 

posouzení. Stalo se tak z obavy, že kdyby zákon zrušil, aniž by jej ústavně konformním způsobem 

interpretoval, zákonodárce by přijal zákon s týmž obsahem, avšak ústavně konformním způsobem, 

a obecné soudy by neměly vodítko, jak při sporech postupovat. Ústavní soud by tak nesplnil svou 

roli, kdyby jeho rozhodnutí zůstalo pouze v rovině konstatování procesních pochybení.82

Na úvaze zůstává, zda je možné, aby se referenční kritéria rozšířila v důsledku samotné 

judikatury Ústavního soudu. J. Filip se domnívá, že k takovému případu došlo vydáním nálezu sp. 

zn. Pl. ÚS 77/06, který podle jeho názoru přidal kritérium, zda se zkoumané ustanovení nedostalo 

do textu zákona cestou nesouvisejícího pozměňovacího návrhu. Podle J. Filipa by měl Ústavní soud 

tuto otázku s ohledem na zásadu rovného zacházení zkoumat vždy, a tedy i aniž by to navrhovatel  

namítl. V rozhodovací praxi Ústavního soudu se tak však děje pouze k námitce navrhovatele, což J. 

Filip kritizuje.83

80 Východiskem tohoto právního názoru je nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01, podle něhož „Rozsah pojmu 
ústavního  pořádku nelze  vyložit  toliko  s ohledem na ustanovení  čl.  112  odst.  1  Ústavy  České  republiky  nýbrž  
i vzhledem k ustanovení  čl.  1  odst.  2  Ústavy,  a do jeho rámce zahrnout  i ratifikované a vyhlášené  mezinárodní  
smlouvy o lidských právech a základních svobodách.“

81 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/94: „Přestože navrhovatel upozornil pouze na rozpor citovaných ustanovení  
novely  zákona  o výkonu  trestu  odnětí  svobody  č. 294/1993 Sb.,  jakož  i novely  trestního  řádu č. 292/1993 Sb.,  
s vnitrostátními  ústavněprávními  předpisy,  Ústavní  soud,  jsa  vázán  toliko  petitem návrhu,  nikoliv  jeho  
odůvodněním, se z úřední povinnosti, ve smyslu ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,  
zabýval  také  otázkou  souladu  napadených  právních  předpisů s mezinárodními  smlouvami  o lidských  právech 
a základních svobodách, jež byly ratifikovány a vyhlášeny, pokud je jimi Česká republika vázána (čl. 10 Ústavy).  
V tomto směru však žádné rozpory nezjistil.“ 

82 FILIP, Jan. Přílepky a nálepky právních předpisů aneb Nigrum nunquam excedere debet rubrum. In  In dubio pro 
libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea . 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 64. 

83 FILIP, Jan. Přílepky a nálepky právních předpisů aneb Nigrum nunquam excedere debet rubrum. In  In dubio pro 
libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea . 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 59. 
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3.1.5. Důsledky přezkumu

Pakliže  Ústavní  soud  shledá,  že  došlo  k  porušení  alespoň  jednoho  z  výše  uvedených 

referenčních kritérií a toto porušení je natolik závažné, aby odůvodňovalo zrušení zákona nebo jeho 

jednotlivého  ustanovení,  vysloví  Ústavní  soud  nálezem,  že  se  zákon  nebo  jeho  jednotlivé 

ustanovení  zrušuje.  Ke  zrušení  dochází  s  ohledem  na  obecně  platný  právní  princip  zákazu 

retroaktivity až ke dni právní mocí nálezu, event. ke dni pozdějšímu, který je v nálezu určen, což je 

vedeno zejména snahou poskytnout zákonodárci dostatečný časový prostor pro přijetí nové, ústavně 

konformní právní úpravy.  

Obecným důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu je jeho závaznost. Jak stanoví čl. 89 odst. 

2 Ústavy „vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby“.84 

Ačkoliv by se z dikce ustanovení mohlo zdát, že jeho dopad bude značný, není tomu tak, neboť 

převažující  doktrinální  výklad  toho ustanovení  vykládá  velmi  restriktivně.  Za  všechny uveďme 

názor  V. Sládečka, podle jehož názoru jsou  erga omnes závazné pouze výroky nálezů,  jimiž se 

zrušují právní předpisy nebo jejich jednotlivá ustanovení. Odůvodnění nálezů zavazuje pouze soud, 

jehož rozhodnutí bylo nálezem Ústavního soudu dotčeno. Vůči ostatním orgánům a osobám právní 

názory právně závazné nejsou a působí pouze „silou své myšlenkové a názorové přesvědčivosti“.85 

Aby byl naplněn požadavek formální publicity, jsou nálezy o zrušení zákonů nebo jejich 

jednotlivých ustanovení  publikovány ve Sbírce zákonů.  Zveřejňuje se v ní  však pouze výrok a 

zpravidla i podstatná část odůvodnění, z níž je zřejmé, z jakého důvodu ke zrušení došlo (§ 57 

ZÚS). 

3.2. Judikatura Ústavního soudu vztahující se k problematice 
nesouvisejících pozměňovacích návrhů  

Ústavní soud se k otázce nesouvisejících pozměňovacích návrhů vyjadřuje od roku 2002, 

kdy byl vydán první nález sp. zn. Pl. ÚS 21/01. Od té doby vydal Ústavní soud další tři nálezy, 

avšak o ustálené judikatuře se příliš hovořit nedá, jelikož Ústavní soud od původně vytyčených 

požadavků v dalších nálezech ustoupil. 

84 Vykonatelnost  rozhodnutí  Ústavního  soudu  nastává  dnem  vyhlášení  ve  Sbírce  zákonů,  není-li  v  rozhodnutí 
stanoveno jinak (§ 58 odst. 1 ZÚS). 

85 SLÁDEČEK, Vladimír,  Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ.  Ústava České republiky: Komentář.  1. vyd. 
Praha, 2007, s. 735.
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3.2.1. Nález sp. zn. Pl. ÚS 21/01 ze dne 12.2.2002 (k zákonu o státním rozpočtu) 

Nález  sp.  zn.  Pl.  ÚS 21/01  představuje  první  rozhodnutí  Ústavního soudu,  které,  ač  se 

zabývalo převážně jinou otázkou legislativní procedury, se věnovalo i problematice nesouvisejících 

pozměňovacích návrhů. 

Řízení bylo zahájeno na návrh skupiny 24 senátorů,  kteří  se domáhali  zrušení zákona č. 

217/2000  Sb.86 Jednalo  se  o  sběrnou  novelu,  kterou  bylo  vedle  zákona  o  státním  rozpočtu 

novelizováno i několik běžných zákonů, např. zákon o mzdě nebo zákon o platu; dle typologie V. 

Schorma by se tedy jednalo o typického tzv. formálního legislativního jezdce.87 

Státní rozpočet má přitom podle čl. 42 odst. 1, 2 Ústavy projednávat a usnášet se o něm 

pouze  Poslanecká  sněmovna.  Ostatní  zákony,  které  byly  v  novele  obsaženy,  však  podléhaly 

standardní legislativní proceduře a měly být projednávány oběma komorami Parlamentu. Na situaci 

lze vztáhnout i § 101 odst. 3 JŘPS, podle něhož „součástí zákona o státním rozpočtu nemohou být  

změny, doplnění nebo zrušení jiných zákonů“, resp. jeho ústavně konformní interpretaci provedenou 

Ústavním soudem v předmětném nálezu,  podle níž  by změna,  doplnění  nebo zrušení  zákona o 

státním rozpočtu nemělo být ani součástí běžných zákonů. 

Dalším důvod em namítané protiústavnosti byla skutečnost, že návrh zákona byl Senátem 

nejenom projednán, ale dokonce k němu i přijal pozměňovací návrhy a vrátil návrh zákona zpět 

Poslanecké  sněmovně  ve  znění  přijatých  pozměňovacích  návrhů.  Poslanecká  sněmovna  návrh 

zákona schválila ve znění vráceném Senátem. 

Ústavní soud konstatoval,  že  situace,  kdy je součástí  jednoho návrhu zákona jak novela 

zákona o státním rozpočtu, tak běžného zákona, není v souladu ani s Ústavou, ani s citovaným 

ustanovením  JŘPS.  Ústavní  soud  potvrdil,  že  v  takové  situaci  jediným  ústavně  konformním 

postupem je, aby na projednávání a schvalování zákona o státním rozpočtu byla účastna pouze 

Poslanecká sněmovna.  Senát  může projednávat  a  schvalovat  pouze běžné zákony.  Pokud by se 

stalo, že by projednával a usnášel se o návrhu zákona, jehož součástí je novela zákona o státním 

rozpočtu, má jeho rozhodnutí právní význam jen v části týkající se běžných zákonů. 

Návrh byl ale přesto zamítnut, neboť poté, co Ústavní soud provedl výklad pojmu „zákon o 

86 Celý název zákona zní: zákon ze dne 27. června 2000, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za 
pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za 
pracovní pohotovost  v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,  
zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České  
národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení  
některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o  
hlavním městě Praze. 
87 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 69. 
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státním rozpočtu“, dospěl k závěru, že napadená novela jím ve formálním ani v materiálním smyslu 

nebyla.  Ačkoliv byl  jeden z  novelizovaných zákonů takto nazván, materiálně upravoval  otázky, 

které se státním rozpočtem přímo nesouvisely.

Tématu této práce se též dotýká konstatování Ústavního soudu, že praxe,  kdy je jedním 

zákonem novelizováno několik různých zákonů, je v legislativní praxi poměrně častá a pokud spolu 

novelizované zákony vzájemně meritorně souvisí,  považuje Ústavní soud tuto praxi v zásadě za 

ústavně konformní.  Není-li  obsahová souvislost  dána,  je takový postup podle názoru Ústavního 

soudu nežádoucí,  neboť jím dochází  k  porušování  zásady předvídatelnosti  zákona,  jeho vnitřní 

srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti, a v důsledku tak vzniká nepřehledný právní řád.  

Ve  vztahu  k  problematice  nadpisů  právních  předpisů,  které  podle  názoru  J.  Filipa s 

problematikou nesouvisejících pozměňovacích návrhů úzce souvisí,  jak bylo pojednáno dříve, je 

relevantní i poučení Ústavního soudu, jak chápat pojem „zákon o státním rozpočtu“. Nestačí se totiž 

omezit jen na formální aspekt – vnímání samotného názvu, ale je třeba též vzít v úvahu i materiální 

aspekt – tedy co konkrétně zákon upravuje. 

3.2.2. Nález sp. zn. Pl. ÚS 77/06 ze dne 15.2.2007 (k ústavnosti tzv. legislativních 
přílepků) 

Řízení bylo zahájeno na návrh skupiny 23 senátorů, kteří se domáhali zrušení části zákona č. 

319/2001 Sb., který novelizoval i některá ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Původní návrh zákona byl podán skupinou poslanců a jeho obsahem byla novela zákona č. 

446/2006 Sb.,  o  zrušení  Fondu národního majetku.  V průběhu druhého čtení  byl  v  Poslanecké 

sněmovně k návrhu zákona podán pozměňovací návrh poslance  M. Doktora, který do původního 

návrhu zákona vložil novelu zákona č. 319/2001 Sb., o bankách.

Navrhovatelé ve vztahu k podanému pozměňovacímu návrhu namítali zejména to, že dle 

jednacího  řádu  Poslanecké  sněmovny  je  možnost  podávat  pozměňovací  návrhy  limitována 

projednávaným  bodem  schůze.  Vzhledem  k  tomu,  že  předmětný  pozměňovací  návrh  nebyl  v 

programu schůze uveden, bylo podle navrhovatelů v rozporu s ústavními legislativními pravidly, 

aby bylo o pozměňovacím návrhu hlasováno v rámci bodu schůze, který je věnován jinému zákonu. 

Ústavní soud ve vztahu k této námitce v odůvodnění konstatoval, že i Parlament je v souladu 

s  čl.  2  odst.  3  Ústavy  při  své  činnosti  vázán  právem,  jmenovitě  zejména  Ústavou,  ústavně 

konformně  vykládanými  jednacími  řády  a  ustálenou  parlamentní  praxí,  kterou  lze  pro  její 
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dlouhodobost považovat za nepsanou část legislativní procedury. 

Dále Ústavní  soud provedl  ústavně konformní výklad  § 63 odst.  1  bodu 5 JŘPS,  který 

opravňuje poslance podávat návrhy „k projednávané věci“, které se „mají vztahovat k určité věci  

projednávaného bodu“. Podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v tomto nálezu „pozměňovací  

návrh by měl skutečně toliko pozměňovat předkládanou právní úpravu, tedy neměl by ji ani zásadně  

měnit,  ani  zásadně  rozšiřovat,  a  tím  méně  by  se  měl  pohybovat  mimo  předmět  zákonodárné  

iniciativy, resp. návrhu zákona“.  Pokud pozměňovací návrh z prostoru mu vymezenému vybočí, 

může toto vybočení mít buď povahu intenzivní nebo extenzivní; o rozdílu mezi nimi již bylo v této 

práci pojednáno v rámci subkapitoly o typologii nesouvisejících pozměňovacích návrhů. 

Aby Ústavní soud zjistil, zda pozměňovací návrh poslance M. Doktora obsahově souvisí s 

předmětem původního návrhu zákona, přejal při svém rozhodování doktrínu tzv. pravidla úzkého 

vztahu (germaness rule), která se pro posuzování obdobných situací využívá v Kongresu Spojených 

států amerických. 

V souladu s touto doktrínou Ústavní soud nejprve posoudil obsah a účel původního návrhu 

zákona a pozměňovacího návrhu, které se nesmí zásadně lišit, jinak totiž vůbec nejde o pozměňovací 

návrh  „k projednávané věci“  (§ 63 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny), protože 

„pozměňovací návrh by měl skutečně toliko pozměňovat předkládanou právní úpravu, tedy neměl by ji  

ani zásadně měnit, ani zásadně rozšiřovat a tím méně by se měl pohybovat mimo předmět zákonodárné  

iniciativy, resp. návrhu zákona“. 

Zjistil, že zatímco podstatou návrhu zákona o zrušení Fondu národního majetku byla snaha o 

získání  finančních  prostředků  na  výstavbu  domů  pro  seniory,  aby  se  alespoň  částečně  vyřešil 

nedostatek míst v těchto domovech, pozměňovací návrh poslance M. Doktora novelizující zákon o 

bankách sledoval uspokojení klientů vyjmenovaných zkrachovalých bank s cílem zrovnoprávnit je s 

klienty bank dříve zkrachovalých. Ústavní soud porovnáním zjistil, že obsahy a účely obou zákonů 

se zásadně liší a dospěl k závěru, že podaný pozměňovací návrh je pozměňovacím návrhem pouze 

ve smyslu formálním, nikoliv i ve smyslu materiálním. 

Ústavní soud proto návrhu vyhověl a napadená ustanovení zákona o bankách zrušil.  Jak 

shrnuje  J. Wintr, důvody protiústavnost spatřoval Ústavní soud v zásadě čtyři,  neboť podle jeho 

názoru došlo k: (1.) porušení principů tvorby souladného, přehledného a předvídatelného práva jako 

zásadního atributu demokratického právního státu, (2.) porušení principu dělby moci, (3.) obcházení 

institutu zákonodárné iniciativy, (4.) porušení práva vlády vyjádřit se k návrhu zákona podle čl. 44 

Ústavy.88

88  WINTR, Jan. Aktuální ústavní problémy tvorby zákonů. In HAMUĽÁK, Ondrej. Debaty mladých právníků 2007 :  
Sborník příspěvků z konference Monseho debaty mladých právníků konané ve dnech 10.–12. 9. 2007 Právnickou  
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 217-220. [online]. 
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P. Mlsna význam nálezu spatřuje především v tom, že jím Ústavní soud pro futuro otevřel 

derogační důvod podle čl.  1 odst.  1 Ústavy,  neboť výsledný produkt  zákonodárcovy činnosti  – 

nepřehledný právní řád – je narušováním demokratického právního státu, za nějž je Česká republika 

s ohledem na čl. 1 odst. 1 Ústavy považována.89 Ústavní soud takto širokou možnost derogace však 

v pozdějším nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/07 odmítl s tím, že tato možnost přichází v úvahu pouze v 

excesivních případech, kterými Ústavní soud rozumí  „toliko extrémní situace, jakou by byl např.  

navrhovatelem uváděný příklad, v němž by vláda soustředila jednou ročně veškeré své legislativní  

záměry do návrhu zákona o úpravě právních poměrů v České republice,  či  dokonce do návrhu  

zákona o zlepšení osudu občanů České republiky“.90

Podle názoru  P. Mlsny význam nálezu spočívá  i  v  tom,  že byla  část  zákona o bankách 

zrušena též pro rozpor s tzv.  jednoduchým právem v podobě jednacích řádů komor,  což by do 

budoucna také mohlo rozšířit derogační působení Ústavního soudu.91 

3.2.3. Nález sp. zn. Pl. ÚS 24/07 ze dne 31.1.2008 (k zákonu o stabilizaci 
veřejných rozpočtů)

Řízení bylo zahájeno na návrh skupiny 67 poslanců ČSSD, kteří se domáhali zrušení celého 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zrušení některých ustanovení dalších 

zákonů. 

Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů měnil několik desítek zákonů z oblasti 

daňové,  práva  sociálního  zabezpečení,  pracovního  práva  a  správního  práva;  obsahově 

nekonzistentní tak byl podle navrhovatelů už samotný návrh zákona. 

V průběhu druhého čtení  v  Poslanecké sněmovně bylo  k návrhu zákona podáno  „velké 

množství“92 nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  v  podobě  tzv.  legislativních  přílepků.  Ty 

nejrozsáhlejší byly podány na základě výsledků koaličních jednání tehdejším předsedou vlády a 

poslancem M. Topolánkem, jehož pozměňovací návrh čítal 81 změn na 37 stranách textu, v jejichž 

rámci  do  návrhu  zákona  včlenil  mj.  tři  nové  zákony  o  ekologických  daních.  Ani  další  vládní 

poslanec  P. Tluchoř nebyl ohledně podávání pozměňovacích návrhů zdrženlivý, neboť text jeho 

[cit. 2012-11-18]. Dostupný z WWW: <http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=85d2b39b-16ed-
41b2-b1e7-773bb5f7e825>, s. 217-220. 

89 MLSNA, Petr. Legislativní proces a jeho delimitace ve světle nálezu ÚS o „přílepcích“. Právní zpravodaj. 2007, 9, 
s. 13-16.

90 Odůvodnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/07. 
91 MLSNA, Petr. Legislativní proces a jeho delimitace ve světle nálezu ÚS o „přílepcích“. Právní zpravodaj. 2007, 9, s. 

13-16.
92 Argumentace navrhovatelů (skupiny senátorů ČSSD) uvedená v odůvodnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

24/07. 
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pozměňovacích návrhů, kterými pozměňoval pozměňovací návrhy M. Topolánka, čítal přes 14 stran 

textu. 

Navrhovatelé podaným nesouvisejícím pozměňovacím návrhům vyčítali zejména to, že v 

důsledku jejich podání byl poslancům zkrácen čas na studium navržené problematiky a informování 

veřejnosti o probíhajících politických rozhodnutích. Vážným argumentem je i namítané narušení 

dělby moci, které je o to silnější, že nesouvisející pozměňovací návrhy vyšly z kruhů vlády. 

Konkrétně  navrhovatelé  kritizovali  zejména to,  že  předmětem jednoho z  nesouvisejících 

pozměňovacích návrhů  M. Topolánka  k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bylo 

zavedení nového subjektu daně z přidané hodnoty: skupiny osob registrovaných k dani jako plátce 

prostřednictvím skupinové registrace. Ústavní soud se však s názorem navrhovatelů, že se jedná o 

nesouvisející pozměňovací návrh, neztotožnil. 

Ústavní soud v odůvodnění nálezu nejprve připomenul skutkové okolnosti, které stály na 

pozadí  nálezu  sp.  zn.  77/06,  aby vzápětí  konstatoval,  že  o  případ  takového  vybočení  z  rámce 

předmětu, který byl vytyčen původním návrhem zákona, v rozhodované věci nejde, a nejedná se 

tedy o nesouvisející pozměňovací návrh v podobě tzv. legislativního přílepku. 

S takovým závěrem se ale neztotožnili čtyři soudci Ústavního soudu, jmenovitě F. Duchoň, 

J.  Musil,  P.  Rychetský a  E.  Wagnerová,  kteří  k  výroku  a  odůvodnění  nálezu  uplatnili  odlišná 

stanoviska, v nichž se shodovali, že „... derogační zásah Ústavního soudu by byl zcela namístě.“93

Podle  názoru  F.  Duchoně přijetím zákona  č.  261/2007  Sb.  vyvrcholil  „trend“  přijímání 

zákonů, který v důsledku vede k takovým zásahům do právního řádu České republiky, které jej činí 

nekvalitním a nepřehledným. Soudci  J. Musil a  P. Rychetský ve společném odlišném stanovisku 

přejali a dále rozvíjeli argumentaci navrhovatelů týkající se nesouvisejících pozměňovacích návrhů. 

E. Wagnerová ve vztahu k nesouvisejícím pozměňovacím návrhům kritizovala zejména to, že ani ne 

po roce od vydání nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06 Ústavní soud rozhodl o změně referenčních kritérií, 

podle nichž je posuzována řádnost návrhů zákonů, popř. pozměňovacích návrhů.

Kritiku nález sklízel i u odborné veřejnosti. Dle  R. Suchánka  Ústavní soud  „z mnoha ze 

svých požadavků slevil“.94 Konkrétně autor kritizuje, že zákon nebyl Ústavním soudem shledán jako 

obsahově nekonzistentní, nýbrž byl zčásti  aprobován jako tzv.  sběrná novela a zčásti jako nová 

nenovelizující právní úprava. Předmětem autorovy kritiky je i skutečnost, že Ústavní soud ustoupil 

ze  svého požadavku vytyčeného v nálezu  sp.  zn.  Pl.  ÚS 77/06,  aby byly zákony pro  adresáty 

poznatelné samy o sobě, tj. ve formě publikované ve Sbírce zákonů; nově Ústavní soud adresáty 

93 Odlišné stanovisko soudce Františka Duchoně k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/07.
94 SUCHÁNEK, Radovan. Vliv Ústavního soudu na legislativní proces. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století.  

II: Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 133.
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zákonů „odkázal“ na automatizované systémy právních informací.95 

3.2.4. Nález sp. zn. Pl. ÚS 56/05 ze dne 27.3.2008 (k nucenému výkupu 
účastnických cenných papírů) 

Řízení  bylo zahájeno na návrh Městského soudu v Praze,  který  se – spolu  se skupinou 

sedmnácti  senátorů,  jejichž  návrh  byl  pro  překážku  litispendence  odmítnut  –  domáhal  zrušení 

některých ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Novela obchodního zákoníku, která napadené ustanovení do návrhu zákona vložila,  byla 

podána jako poslanecký návrh zákona poslancem  J. Pospíšilem. Jeho obsahem byla nová právní 

úprava obchodního rejstříku, jejímž účelem bylo usnadnit podnikatelům zápisy do něj. 

V průběhu druhého čtení byl v Poslanecké sněmovně k návrhu zákona podán pozměňovací 

návrh  poslance  V.  Doležala,  kterým byla  do  novely obchodního  zákoníku  včleněna  ustanovení 

opravňující většinové akcionáře k vykoupení účastnických cenných papírů menšinových akcionářů 

(tzv. squeeze-out).

Navrhovatelé krom jiného zpochybňovali ústavnost přijetí novely s ohledem na to, že byla 

přijata cestou nesouvisejícího pozměňovacího návrhu. 

Ústavní soud se stejně jako v případě nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06 jal posoudit, jaký je obsah 

napadených ustanovení a jaký účel sledují, aby je následně porovnal s obsahem a účelem původního 

návrhu zákona. Zatímco do původního návrhu zákona byla promítnuta nová procesní úprava řízení 

ve  věcech  obchodního  rejstříku,  pozměňovací  návrh  poslance  Doležela  zaváděl  nucený  výkup 

účastnických  cenných  papírů.  Jediná  souvislost,  která  mezi  návrhy  ve  vztahu  k  problematice 

obchodního rejstříku byla dána, spočívala v tom, že výkup účastnických cenných papírů se eviduje 

v  obchodním  rejstříku.  Vazbu  původního  návrhu  a  pozměňovacího  návrhu  tak  Ústavní  soud 

vyhodnotil  jako  pouze  formální,  nikoliv  i  materiální.  Ústavní  soud  však  dospěl  k  názoru,  že 

„pozměňovací  návrh  se  sice  týká  věcí  upravených  obchodním  zákoníkem,  ale  nevkládá  do  

původního návrhu úpravu, která by se týkala zcela jiného zákona“.  Procedurální pochybení tak 

podle  názoru  Ústavního  soudu  nedosáhlo  takové  míry,  aby  pozměňovací  návrh  mohl  být 

považovaný za tzv. legislativní přílepek. 

95 Tamtéž, s. 133.
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4. Snahy o omezení nesouvisejících pozměňovacích návrhů 

Již v roce 2000 V. Schorm vyjádřil přání, „aby legislativní jezdci odtáhli“.96 Ani po dvanácti 

letech a mnoha iniciativách k tomu ale bohužel dosud nedošlo, naopak se zdá, že praxe podávání 

nesouvisejících pozměňovacích návrhů se ještě více rozbujela.   

Jak přitom upozorňuje J. Kysela, k podobě zákonodárného procesu se dlouhodobě kriticky 

vyjadřují tři z pěti orgánů, které mají nebo mohou dbát na kvalitu legislativního procesu: (1.) Senát,  

(2.) prezident republiky (autor měl nepochybně na mysli V. Havla, byť ani V. Klausovi nelze upřít 

kritický postoj vůči Parlamentu), a (3.) Ústavní soud.97 V posledních několika letech je patrná i 

kritika  z  řad poslanců,  avšak spíše než o „účinnou snahu po nápravě“  se jedná o populistická 

zvolání ve snaze zalíbit se voličům.  

4.1. Původci kritických ohlasů  

Zdaleka nejhlasitějším kritikem ze všech subjektů zákonodárného procesu je  Senát, který 

tak  naplňuje  jednu ze  svých funkcí  –  být  kontrolorem Poslanecké sněmovny.  Přístup Senátu k 

nesouvisejícím pozměňovacím návrhům je  ale  poněkud licoměrný,  neboť  se  jich  mnohdy sám 

dopouští. 

Jádrem  senátních  inciativ  za  změnu  pravidel  legislativního  procesu  je  především  Stálá 

komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury (dále jen „Stálá komise Senátu pro Ústavu“). 

Počátek senátních snah po nápravě legislativního procesu se datuje zřejmě již do roku 1999, kdy se 

uskutečnil první seminář Stálé komise Senátu pro Ústavu věnovaný ústavní úpravě zákonodárného 

procesu.98  Právě na základě kritického usnesení Stálé komise pro Ústavu99 přijalo plénum Senátu v 

lednu 2006 usnesení o stavu legislativního procesu v České republice, v němž konstatovalo, že stav 

zákonodárné  normotvorby je  neuspokojivý,  a  to  kromě jiného z  toho  důvodu,  že  „neustávající 

novelizace  již  mnohokráte  novelizovaných  zákonů  a  technika  jejich  provádění  připojováním k 

obsahově nesouvisejícím pozměňovacím návrhům zákonů ztěžují až znemožňují ustálení vědomí o 

tom, co jako právo platí.“ 

Velmi  silná  kritika  praxe  podávání  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  dlouhodobě 

96 SCHORM, Vít. Bezstarostná jízda. Správní právo. 2000, 2, s. 65-71.
97 KYSELA, Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7, s. 10. 
98 Tamtéž, s. 11
99 Usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu Ćeské republiy a parlamentní procedury č. 10 ze dne 12.1.2006. [online].  

[cit. 2012-11-18]. Dostupný z WWW: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/35783/30263/29177.
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zaznívá od  poslance Z. Jičínského. Jak upozorňuje  J. Kysela, ve volebním období 2006-2010 se 

myšlenkami  zamezení  podávání  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  zabýval  i  poslanec  Z. 

Prosek.100 V posledním volebním období se hlasy proti podávání nesouvisejících pozměňovacích 

návrhů objevily u zástupců všech vládních stran, jmenovitě zejména u M. Němcové101, J. Vidíma102, 

K. Klasnové103 i vládní strany  TOP09104; prozatím však jejich kritika nevedla v žádný psaný výstup 

v podobě návrhu zákona, ačkoliv M. Němcová v říjnu 2011 slibovala, že nová úprava by měla být 

hotova „zhruba do měsíce.“105

Nesouvisející pozměňovací návrhy a stav zákonodárné normotvorby jsou předmětem kritiky 

laické veřejnosti, odborné veřejnosti i denního tisku.

4.2. Mechanismy de lege lata 

Přijdou-li  v  souvislosti  s  problematikou  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  na  řadu 

úvahy, jak tento fenomén vymýtit nebo jej  alespoň omezit,  zaměřují  se spíše na tvorbu nových 

regulí, vedeny přesvědčením, že nová pravidla poslouží lépe.  Na využití již existujících nástrojů 

jako by se zapomínalo. Sdílím v tomto ohledu skeptický názor  J.  Kysely,  podle něhož problém 

nespočívá v absenci pravidel, ale v neochotě k jejich dodržování.106

K využívání stávajících mechanismů vyzýval Ústavní soud i ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

77/06.  Podle jeho názoru by měl v první řadě působit především předseda Poslanecké sněmovny, 

resp. předsedající její schůze; o nástrojích, kterými je za tímto účelem nadán, bude pojednáno dále v 

této  kapitole.  Bránit  neblahé  praxi  podávání  nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  by  podle 

Ústavního soudu měl i Senát coby pojistka zákonnosti legislativního procesu a prezident republiky, 

využivajíc svého práva vrátit přijatý návrh zákona dle čl. 50 odst. 1 Ústavy. Samotný Ústavní soud 

by měl působit až jako ultima ratio.

Mechanismy,  které  přicházejí  v  úvahu,  nalezneme  v  Ústavě,  jednacích  řádech  komor  a 

100 KYSELA, Jan. Hledání řádu v českém zákonodárství. Právní zpravodaj. 2007, 9, s. 12
101Poslanci  chtějí  omezit  přílepky  k  zákonům  i  vliv  lobbyistů.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/960504. 
102Konec  "přílepků"  k  zákonům  ve  sněmovně?.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z:  http://www.spolecnost-

hygieny.cz/novinky/konec-prilepku-k-zakonum-ve-snemovne-76. 
103Legislativní  proces  bude  po  zapojení  veřejnosti  průhlednější.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z: 

http://www.katerinaklasnova.cz/archiv/tiskovezpravy-24-titulek_ak&vyskyt=5. 
104Legislativní  kutilství  i  porcování  medvěda  může  omezit  zákon.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z: 

http://www.top09.cz/co-delame/napsali-o-nas/legislativni-kutilstvi-i-porcovani-medveda-muze-omezit-zakon-
9338.html. 

105Poslanci  chtějí  omezit  přílepky  k  zákonům  i  vliv  lobbyistů.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/960504. 
106 KYSELA, Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7, s. 11. 
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zákoně o Ústavním soudu a takto o nich bude dále pojednáno. Z hlediska standardního průběhu 

legislativního procesu  přicházejí  jednotlivé  mechanismy do úvahy následovně:  (1.)  navrhovatel 

požádá  o  schválení  návrhu  zákona  v  prvním  čtení,  (2.)  předsedající  schůze  bude  důsledně 

požadovat, aby pozměňovací návrhy byly podávány v písemné podobě, (3.) předsedající schůze o 

nesouvisejících pozměňovacích návrzích nepřipustí hlasování, (4.) jednání o návrhu zákona bude 

přerušeno, dokud se k podaným pozměňovacím návrhům nevyjádří výbor, (5.) navrhovatel vezme 

návrh zákona zpět, (6.) prezident republiky využije svého práva veta, (7.) zákon nebo jeho část 

zákona bude zrušena Ústavním soudem. 

Podle  své  povahy  mohou  tyto  nástroje  nesouvisející  pozměňovací  návrhy  buď  zcela 

vyloučit nebo jejich podávání alespoň znepříjemnit. 

4.2.1. Vyslovení souhlasu již v prvním čtení

Jako první  nástroj,  která  dává  jednací  řád  Poslanecké  sněmovny k  dispozici,  by mohlo 

připadat podání návrhu, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním 

čtení (§ 90 odst. 1, 2 JŘPS). K tomuto kroku je oprávněn ten, kdo zákon navrhuje, tedy každý ze 

subjektů zákonodárné iniciativy.  Návrh k takovému postupu musí být učiněn současně s podáním 

návrhu zákona a musí být odůvodněn.  O návrhu se Poslanecká sněmovna usnese. Vznesou-li však 

alespoň dva poslanecké kluby nebo padesát poslanců námitku, nelze návrh zákona tímto způsobem 

projednat. 

4.2.2. Písemná podoba pozměňovacích návrhů 

Jelikož  jednací  řád  Poslanecké  sněmovny  nestanoví  pro  pozměňovací  návrhy  povinně 

písemnou  formu,  je  předsedající  schůze  oprávněn  poslance  požádat,  aby  pozměňovací  návrh 

předložil v písemné podobě. Praktický dopad tohoto opatření je ale relativně nevýznamný, protože 

v  daném  okamžiku  by  se  písemná  podoba  návrhu  podávala  pouze  předsedovi  Poslanecké 

sněmovny; samotní poslanci by s návrhem byli seznámeni až v přehledu podaných pozměňovacích 

návrhů, který jim bývá předložen před třetím čtením návrhu zákona. 

4.2.3. Nepřipuštění hlasování o pozměňovacím návrhu
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Jak  uvedl  Ústavní  soud  v  nálezu  sp.  zn.  Pl.  ÚS  77/06,  garantem  dodržování  pravidel 

zákonodárného procesu je předseda Poslanecké sněmovny,  resp.  předsedající  schůze Poslanecké 

sněmovny. Podle Ústavního soudu je jeho oprávněním, ba i povinností, byť nevykonávanou, aby 

posoudil,  zda  návrh  označený  jako pozměňovací  jím v  materiální  smyslu  opravdu je,  tzn.  zda 

skutečně pozměňuje projednávanou problematiku. Pokud dospěje k závěru, že se jedná toliko o 

pozměňovací návrh ve smyslu formálním, neměl by o návrhu vůbec připustit hlasování.107 

Toto oprávnění předsedy, resp. předsedajícího schůze Poslanecké sněmovny Ústavní soud 

dovozuje z § 59 odst. 4 a § 63 odst. 1 JŘPS. Na začátku schůze se Poslanecká sněmovna na návrh 

předsedy schůze usnese na pořadu schůze (§ 54 odst. 4 JŘPS), který stanoví, jaké body, jimiž se  

rozumí zejména návrhy zákonů, a v jakém sledu budou projednávány. Poslanec má zásadně mluvit 

k  projednávané  věci  (§  59  odst.  4  JŘPS).  Oprávnění  poslance  podávat  návrhy  včetně 

pozměňovacích  návrhů  je  rovněž  omezeno  pouze  k  projednávané  věci  (§  63  odst.  1  JŘPS  a 

contrario). 

Je-li podán nesouvisející pozměňovací návrh, mělo by to být předsedajícím interpretováno 

jako  změna  (doplnění,  rozšíření)  pořadu  schůze.  Takovou  možnost  §  54  odst.  5,6  JŘPS  sice 

připouští,  ale váže ji  souhlas Poslanecké sněmovny.  Pakliže se Poslanecká sněmovna na změně 

(doplnění, rozšíření) pořadu schůze neusnese, projednávání nesouvisejícího bodu (pozměňovacího 

návrhu) je v rozporu se schváleným pořadem schůze. Předsedající jako moderátor schůze by tak 

měl v první řadě působit, aby o návrhu nebylo vůbec jednáno a tím spíše hlasování o návrhu vůbec 

nepřipustit.

Možnost,  aby předseda,  resp.  předsedající  schůze Poslanecké sněmovny o návrhu vůbec 

nepřipustil hlasování, je ale např. R. Suchánkem vnímána jako „nebezpečně maximalistická“, neboť 

je podle jeho názoru v rozporu s osobním právem poslance na nerušený výkon mandátu, které se 

projevuje  mj.  tak,  že  je  poslanci  dána  reálná  možnost  spolurozhodovat  o  každém předloženém 

návrhu.108 

4.2.4. Přerušení projednávání návrhu zákona

Jestliže dojde k podání nesouvisejícího pozměňovacího návrhu, je navrhovatel zákona nebo 

každý jednotlivý poslanec oprávněn podat návrh, aby bylo projednávání věci přerušeno až do doby, 

kdy k návrhu zaujme stanovisko výbor určený Poslaneckou sněmovnou (zpravidla tedy garanční 

107 KYSELA, Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7, s. 8-11. 
108 SUCHÁNEK, Radovan. Vliv Ústavního soudu na legislativní proces. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století.  

II: Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 135-136.
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výbor, § 63 odst. 2 JŘPS). O přerušení rozhoduje sněmovna běžným usnesením (čl. 39 odst. 1,2 

Ústavy, též § 70 odst. 1,2 JŘPS) a současně může určit lhůtu, ve které má být výborem předloženo 

stanovisko. 

4.2.5. Zpětvzetí návrhu zákona

Pokud byl nesouvisející pozměňovací návrh dokonce schválen, nabízí se využití oprávnění 

navrhovatele zákona vzít návrh zákona zpět (§ 86 odst. 6 JŘPS). K takovému úkonu je oprávněn 

každý  navrhovatel  zákona,  tedy všechny subjekty zákonodárné  iniciativy,  avšak pouze  ohledně 

„svého“ návrhu zákona, což je takový, který předložili předsedovi Poslanecké sněmovny. Až do 

ukončení druhého čtení se jedná o jednostranný úkon navrhovatele, k němuž není třeba přivolení 

Poslanecké sněmovny. Pokud by tak chtěl navrhovatel učinit v pozdější fázi legislativního procesu, 

je možné vzít návrh zákona zpět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny, tzn. usnese-li se na něm 

nadpoloviční většina přítomných poslanců za současné přítomnosti alespoň jedné třetiny poslanců. 

Je-li tedy z průběhu projednávání zákona ve druhém čtení zjevné, že byly podány takové 

pozměňovací  návrhy,  které  nesouvisejí  s  předmětem  osnovy  navrhovaného  zákona,  může 

navrhovatel možnost zpětvzetím návrhu přijetí takových návrhů zabránit. Problém však představuje 

skutečnost, že tím zabrání projednání celého návrhu zákona, legislativní proces se ukončí a bude-li 

navrhovatel  chtít  návrh  zákona  podat  znovu,  bude  nucen  celý  zdlouhavý  legislativní  proces 

absolvovat znovu, což je nepochybně důvodem, proč se tento institut až na výjimky nepoužívá. 

4.2.6. Uplatnění suspenzivního veta

Prezidentu  republiky  je  také  Ústavou  dáno  oprávnění  vrátit  přijatý  zákon  Poslanecké 

sněmovně,  a  to  ve  lhůtě  třiceti  dnů  ode  dne,  kdy mu  byl  postoupen  (čl.  50  odst.  1  Ústavy).  

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah moci výkonné do moci zákonodárné, se ale domnívám, že by 

prezident republiky měl tohoto oprávnění využívat umírněně a spíše v excesivních situacích, což 

existence nesouvisejících pozměňovacích návrhů, jakkoliv se jedná o jev navýsost negativní, podle 

mého názoru není. 

4.2.7. Zrušení zákona nebo jeho části zákona Ústavním soudem
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Poslední z instrumentů, jak zamezit existenci nesouvisejících ustanovení v zákonech je, aby 

aktivně legitimované subjekty vyvíjely větší aktivitu směrem k podávání návrhů na zrušení zákona 

nebo jeho jednotlivého ustanovení podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, resp. § 64 odst. 1 ZÚS. Obracení se 

na Ústavní  soud není  ničím výjimečným, avšak častějšímu využití  tohoto institutu ve vztahu k 

nesouvisejícím pozměňovacím návrhům zřejmě brání poslanecká a senátorská kolegialita,  neboť 

příště to může být právě navrhovatelův nesouvisející návrh, který může být napadnut. 

4.3. Úvahy de lege ferenda 

J. Kysela jako možný „náznak řešení“109 vidí změnu v následujících čtyřech oblastech: (1.) 

změna  legislativních  pravidel,  (2.)  důsledné  respektování  stávajících  pravidel,  (3.)  kultivace 

politické scény, (4.) důraznější jednání Ústavního soudu. Nic z toho se ale bohužel neděje. 

Možné změně legislativních pravidel by mohly být podrobeny zejména jednací řády obou 

komor, případně též Ústava a zákon o Ústavním soudu. Ve vztahu k odůvodňování pozměňovacích 

návrhů bude zmíněn i návrh zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i 

navenek (tzv. stykový zákon). 

 

4.3.1. Novela Ústavy 

Jako zcela zjevná možnost se jeví omezení – už tak dost široké – zákonodárné iniciativy. 

Možností, jak toto opatření realizovat, je více: v úvahu přichází odejmutí oprávnění jednotlivému 

poslanci nebo zvýšení počtu poslanců, kteří  se rozumějí  pod „skupinou poslanců“.  Š. Pecháček 

navrhuje navázání  oprávnění  na  jednotlivé politické frakce  (kluby).110 Vzhledem k tomu,  že by 

omezením zákonodárné iniciativy došlo k zásahu do mandátu poslance a  rovněž i s ohledem na to, 

že okleštění zákonodárné iniciativy by vyžadovalo změnu Ústavy, je to řešení spíše v rovině teorie. 

V úvahu by přicházelo též včlenit do Ústavy pravidlo, že pozměňovací návrhy se mohou 

vztahovat pouze k projednávanému zákonu. To by vytvořilo širší prostor pro možný derogační 

zásah Ústavního soudu, neboť by se nemusel omezovat pouze na případy, kdy dojde ke zjevnému 

excesu111. 

109Autor na vysvětlenou, proč hovoří pouze o náznacích řešení, lakonicky konstatuje, že na zázraky nevěří. KYSELA, 
Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7, s. 10. 

110PECHÁČEK, Štěpán. Lobbing a legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Lobbing a korupce při  
tvorbě veřejné politiky. 2007, s. 103. 

111 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/07. 
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4.3.2. Novela jednacích řádů 

Jak již bylo řečeno dříve, takřka výhradním iniciátorem návrhů na vylepšení legislativního 

procesu je Senát, kde se problematikou po dvě volební období aktivně zabývala zejména senátorka 

S. Paukrtová.  

Zatím poslední senátní návrh zákona – novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny112 a 

novela jednacího řádu Senátu113 – byl Poslanecké sněmovně předložen 18.1.2012. Oproti předešlým 

senátním návrhům se  realisticky stranou ponechala  novela  Ústavy,  „jejíž  změna  je  t.č.  značně  

nepravděpodobná.“114 Pravděpodobným motivem zřejmě byla i domněnka, že nebudou-li změny 

zahrnovat i Ústavu, budou návrhy pro Poslaneckou sněmovnu snáze akceptovatelné. To se však 

ukázalo jako liché. 

Poslanecká  sněmovna  návrh  20.3.2012  projednala  v  prvním  čtení  a  přikázala  jej  k 

projednání ústavně právnímu výboru. Ten jej však dosud neprojednal, ačkoliv byl povinen tak učinit 

ve lhůtě 60 dní, resp. maximálně 80 dní (§ 91 odst. 1, 3 JŘPS). Vysvětlení, proč se ústavně právní 

výbor do projednání příliš nehrnul, je nasnadě. Jak plyne ze stenoprotokolů z prvního čtení návrhu 

zákona115, 116, poslancům, které v rozpravě zastupoval zejména  J. Tejc, zpravodaj k předmětnému 

návrhu, se nelíbilo především to, že se návrh „snaží měnit pravidla hry v Poslanecké sněmovně 

z návrhu Senátu“; kritizováno bylo i to, že senátní návrh zákona nebyl diskutován s Poslaneckou 

sněmovnou a jejími výbory. 

Senátní návrh směřoval do následujících oblastí: a) vyšší požadavky na důvodovou zprávu 

návrhu zákona, b) obligatorní přezkum splnění formálních náležitostí návrhu zákona, c) obligatorní 

odůvodnění pozměňovacího návrhu, d) vymezení pojmu nesouvisejícího pozměňovacího návrhu a 

jeho  zákaz,  e)  vymezení  pojmu  komplexního  pozměňovacího  návrhu  a  jeho  omezení  jen  na 

garanční  výbor,  f)  obligatorní  projednání  pozměňovacího  návrhu  podaného  jediným poslancem 

garančním výborem, g) vázanost třetího čtení na stanovisko garančního výboru k pozměňovacím 

návrhům podaných jednotlivými poslanci, h) institut přerušení třetího čtení, i) prodloužení doby, po 

kterou je navrhovatel oprávněn vzít zpět návrh zákona
112Sněmovní  tisk  č.  577  z  6.  volebního  období.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupný  z: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=577. 
113Sněmovní  tisk  č.  578  z  6.  volebního  období.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupný  z: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=578. 
114 Důvodová  zpráva  ke  sněmovnímu  tisku  577  (novela  JŘPS):  [online].  [cit.  2012-11-18].   Dostupný  z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=82260. 
115 Stenoprotokol ze schůze Poslanecké sněmovny konané dne 20.3.2012, na níž byla projednávana novela JŘPS. 

[online]. [cit. 2012-11-18]. Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/036schuz/s036122.htm. 
116 Stenoprotokol ze schůze Poslanecké sněmovny konané dne  20.3.2012, na níž byla projednávana novela JŘS. 
[online]. [cit. 2012-11-18]. Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/036schuz/s036125.htm. 
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U důvodové zprávy návrhu zákona návrh rozšířil kritéria hlediska nezbytnosti navrhované 

právní úpravy a jejího hospodářského a finančního dosahu, ze kterých jsou návrhy zákonů povinně 

posuzovány již nyní, o  posouzení alternativ navrhované právní úpravy a odhad dopadů na výdaje 

právnických a fyzických osob.  Š. Pecháček117 a  V. Voříšek118 jdou v úvahách dále a navrhují, aby 

bylo  odůvodnění  povinné  pod  sankcí  nehlasovatelnosti.  V.  Voříšek dále  navrhuje,  aby  bylo 

jednotlivému poslanci nebo senátorovi dáno oprávnění vyvolat hlasování o tom, zda je odůvodnění 

pozměňovacího zákona dostatečné.119

Dále by předseda Poslanecké sněmovny, do jehož rukou jsou návrhy zákonů směřovány, byl 

povinen  do sedmi  dní  od  podání  návrhu  zákona  obligatorně  kontrolovat,  zda  návrh zákona 

splňuje formální kritéria dle § 86 JŘPS, tj. v praxi by přezkoumával zejména úplnost důvodové 

zprávy.  Pokud by předseda  Poslanecké sněmovny došel  ke  zjištění,  že  formální  kritéria  nejsou 

splněna, byl by povinen návrh vrátit navrhovateli k doplnění. Pakliže by navrhovatel s vrácením 

návrhu zákona nesouhlasil, byl by oprávněn proti takovému kroku podat námitku, o níž by ve lhůtě 

30 dní rozhodl organizační výbor Poslanecké sněmovny.  Pouze bezchybný návrh bude doručen 

všem poslancům a vládě. 

Vláda  ve  svém stanovisku  navrhované  posuzování  náležitostí  návrhu  zákona  předsedou 

Poslanecké  sněmovny  a  rozhodování  o  námitkách  organizačním  výborem  označila  jako 

„nevhodné“.120 Podle názoru vlády je takový postup náchylný ke zneužití, protože by v důsledku 

umožňoval,  aby  návrhy  zákonů  podané  opozicí,  zástupci  politických  menšin  či  subjektů 

zákonodárné iniciativy stojících mimo Parlament, nebyly vůbec připuštěny na jednání Poslanecké 

sněmovny, čímž by se mohlo „nepřípustně zasahovat do práva zákonodárné iniciativy“.121 Vláda se 

kriticky vyjadřovala i k délce lhůty, během níž by měl organizační výbor o námitce rozhodnout; 

podle názoru vlády byla příliš dlouhá a mohla by zpomalovat legislativní proces.122

Zcela  zásadní  a  klíčovou  změnou  by  bylo,  že  pozměňovací  návrhy  musí  být  podány 

písemně a obligatorně odůvodněny z hledisek jejich nezbytnosti, vztahu k návrhu zákona jako 

celku a k jeho jednotlivým ustanovením, a dále z hlediska slučitelnosti s mezinárodními smlouvami 

dle  čl.  10 Ústavy a  ústavním pořádkem, a  hospodářského a finančního dosahu pozměňovacího 

návrhu na fyzické a právnické osoby. 

Novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny dále vymezuje pojmy nesouvisejícího 

117 PECHÁČEK, Štěpán. Lobbing a legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Lobbing a korupce při  
tvorbě veřejné politiky. 2007, s. 103.

118 VOŘÍŠEK, Vladimír. Hříchy páterů Lawgiverů. Právní rozhledy. 2006, 16, s. 599
119 VOŘÍŠEK, Vladimír. Hříchy páterů Lawgiverů. Právní rozhledy. 2006, 16, s. 599
120 Sněmovní  tisk  578/1:  Stanovisko  vlády  k  tisku  578/0.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupné  z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=578&CT1=1, s. 1. 
121 Tamtéž, s. 1. 
122 Tamtéž, s. 2. 

46

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=578&CT1=1


pozměňovacího návrhu a komplexního pozměňovacího návrhu. Nesouvisející pozměňovací návrh 

je dle novely vymezen jako takový, který věcně nesouvisí s předmětem původního návrhu. Takové 

pozměňovací  návrhy nelze podávat.  Za  komplexní  pozměňovací  návrh se  považuje ten,  který 

zcela nahrazuje text původního návrhu zákona. 

Okruh subjektů,  které jsou oprávněny pozměňovací návrhy podávat,  zůstává zachován: 

nadále  jsou  oprávněni  zejména  jednotliví  poslanci.  Pokud  ale  bude  samotným  poslancem 

pozměňovací návrh podán, bude obligatorně projednán garančním výborem (tj. ten výbor, jemuž 

byl organizačním výborem návrh zákona přikázán k projednání). Komplexní pozměňovací návrhy 

však může nově podávat jen garanční výbor, nicméně v tomto případě se jedná pouze o kodifikaci 

dosavadní parlamentní praxe. 

Třetí čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně by bylo možné zahájit až poté, co by se 

garanční výbor vyjádřil k pozměňovacím návrhům podaným ve druhém čtení. Pořadí hlasování 

o návrhu zákona ve třetím čtení by zůstalo stejné jako dosud, tzn. že nejdříve by se hlasovalo o 

zamítnutí, poté o pozměňovacích návrzích, a nakonec o návrhu zákona jako celku. Nově  by 

však na návrh navrhovatele zákona nebo poslaneckého klubu bylo možné přerušit třetí čtení na 

dobu  nezbytně  nutnou,  nejméně  však  24  hod,  k  posouzení  dopadu  přijatých  pozměňovacích 

návrhů na podobu a účel  návrhu zákona (v důvodové zprávě označeno jako „institut  přerušení 

třetího čtení návrhu zákona“). Jak vyplývá z důvodové zprávy, pakliže by byl vznesen návrh na 

přerušení třetího čtení, nastávalo by přerušení automaticky a Poslanecká sněmovna by se usnášela 

pouze o délce trvání tohoto přerušení. Navrhovateli by to umožnilo alespoň zevrubně analyzovat 

přijaté pozměňovací návrhy a případně vzít návrh zákona zpět. Pokud by tak neučinil, o tom, že 

Poslanecká sněmovna vyslovuje s návrhem zákona souhlas, by se Poslanecká sněmovna vyslovila 

až po ukončení tohoto přerušení. Vzhledem k tomu, že přerušení třetího čtení bylo podle senátního 

návrhu  možné  i  u  zákona  o  státním  rozpočtu,  vláda  se  k  použití  tohoto  institutu  v  případě 

projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu vyslovila nesouhlasně. Obecně však tuto možnost 

nezavrhla.123 

Návrh  dále  rozšířil oprávnění  navrhovatele  vzít  zpět svůj  návrh  zákona:  podle  platné 

právní  úpravy  tak  může  učinit  do  konce  druhého  čtení  (později  jen  se  souhlasem Poslanecké 

sněmovny), zatímco podle navrhované úpravy by mu to mělo být umožněno do okamžiku, dokud 

Sněmovna nepřikročí k hlasování, zda s návrhem souhlasí, tj. prakticky až do zahájení hlasování o 

návrhu  zákona  jako  celku  ve  třetím  čtení.  To  by  navrhovateli  umožnilo  reflektovat  přijaté 

pozměňovací návrhy a podle jejich vlivu na celkovou podobu zákona případně zabránit tomu, aby 

jej Poslanecká sněmovna přijala a dále se jím zabýval Senát.

123 Tamtéž, s. 1. 
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Mimo rámec právě popsaného senátního návrhu stojí za zmínku i návrh  J. Kysely, podle 

něhož by vláda měla být oprávněna podávat  k pozměňovacím návrhům  závazná stanoviska.124 

Zajímavý  je  i  námět  Š.  Pecháčka,  který  navrhuje,  aby z  jednání  poslaneckých  nebo  senátních 

výborů byly obligatorně pořizovány  stenografické záznamy (dosud se z jednání pořizují pouze 

zápisy, z nichž je ne vždy patrné, kdo pozměňovací návrh podal, jelikož rozsah, v jakém bude zápis 

z jednání proveden, záleží na zapisující osobě).125

4.3.3. Návrh tzv. stykového zákona

Přestože  se  existence  tzv.  stykového  zákona  předpokládá  již  od  1.1.1993,  kdy  nabyla 

účinnosti  Ústava,  nedošlo  dosud  k  jeho  přijetí.  Jeho  návrh  však  byl  předsedovi  Poslanecké 

sněmovny předložen již dvakrát: poprvé v roce 2000 skupinou poslanců126, v druhém případě se 

jednalo o senátní návrh zákona z roku 2008 (dále jen „senátní návrh“)127. V obou případech bylo ale 

garančním ústavně právním výborem přijato usnesení, jímž bylo doporučeno projednávání návrhu 

zákona přerušit.

Tématu této práce se dotýká § 10 senátního návrhu, který upravuje součinnost komor při 

projednávání návrhů zákonů. Pokud by Poslanecká sněmovna nebo Senát přijaly k návrhu zákona 

pozměňovací návrh, mohla by ta z komor, v níž byl návrh zákona pozměněn, pověřit svého člena, 

aby přijaté pozměňovací návrhy druhé komoře odůvodnil. Jak poznamenává důvodová zpráva k 

senátnímu návrhu, Senátu by se tak  „dostalo vysvětlení, proč Sněmovna návrh zákona zásadním  

způsobem změnila, což nelze dohledat v odůvodnění pozměňovacích návrhů, protože ta absentují,  

důvodová zpráva se neaktualizuje atd.“128

4.3.4. Novela zákona o Ústavním soudu

V úvahu by přicházelo též rozšíření okruhu aktivně legitimovaných navrhovatelů k podání 

124 KLÍMA, Karel.  Komentář k Ústavě a Listině.  2.  vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství  Aleš Čeněk, 2009, 
1441 s. ISBN 978-80-7380-140-3, s. 369. 

125 PECHÁČEK, Štěpán. Lobbing a legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Lobbing a korupce při  
tvorbě veřejné politiky. 2007, s. 103.

126 Jmenovitě poslankyní P. Buzkovou, M. Bendou, J. Talířem, V. Krásou a V. Filipem. Sněmovní tisk č. 636. Návrh 
zák.  o  zásadách  jednání   a  styku  PS  a  Senátu.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupný  z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=636&O=3>. 

127 Usnesení Senátu ze 16. schůze dne 18. září 2008 návrhu senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu 
České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a 
navenek  a  o  změně  zákona  č.  107/1999 Sb.,  o  jednacím řádu  Senátu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (stykový 
zákon)  /senátní  tisk  č. 296/.  [online].  [cit.  2012-11-18].  Dostupný  z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=48155. 

128 Tamtéž. 
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návrhu  na  zrušení  zákona  nebo  jeho  jednotlivého  ustanovení  o  další  subjekty,  např.  o  vládu. 

Teoreticky by přicházelo  v  úvahu  i  zjednodušení  přístupu  k  podání  návrhu  stávajícím  aktivně 

legitimovaným subjektům, a to např. cestou snížení hranice skupiny 41 poslanců nebo 17 senátorů, 

případně zavedením oprávnění jednotlivého poslance či senátora. Takové řešení by ale zřejmě vedlo 

k přetížení Ústavního soudu, který by byl navíc nucen rozhodovat o návrzích, jejichž právní úroveň 

by pravděpodobně byla nevalná.
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Závěr

Cílem práce bylo komplexně shrnout problematiku nesouvisejících pozměňovacích návrhů 

předkládaným k návrhům zákonů. Téma bylo obsahově rozčleněno do čtyř kapitol.

První  kapitola  se  zabývala  zejména  popisem  průběhu  legislativního  procesu,  na  němž 

objasnila,  ve kterých jeho fázích je možné podat k návrhu zákona pozměňovací návrhy.  To lze 

v rámci projednání ve výborech Poslanecké sněmovny a ve druhém čtení tamtéž. V Senátu přichází 

podání pozměňovacích návrhů v úvahu zejména na jednání výborů a pléna. Nejčastěji jsou však 

nesouvisející pozměňovací návrhy podávány ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. 

Druhá kapitola  se  zabývala  už  samotnými nesouvisejícími  pozměňovacími  návrhy,  které 

vymezila  jako  pozměňovací  návrhy obsahově  nebo  procesně  nesouvisející  (odlišné)  od  návrhu 

zákona,  ke  kterému  jsou  podávány.  Poté  byly  nesouvisející  pozměňovací  návrhy  podrobeny 

zkoumání z několika hledisek, zejména z hlediska jejich autorů, z jakých důvodů se podávají, proč 

jsou nesouvisející  pozměňovací návrhy předmětem kritiky a pomocí jakých kritérií  a jak je lze 

členit.  

Třetí  kapitola se zabývala judikaturou Ústavního soudu k nesouvisejícím pozměňovacím 

návrhům.  Nejprve  bylo  obecně  pojednáno  o  řízení  o  zrušení  zákonů  nebo  jejich  jednotlivých 

ustanovení, a poté byla rozebrána čtyři rozhodnutí, která se problematikou zabývají: nálezy sp. zn. 

Pl. ÚS 21/01, Pl. ÚS 77/06, Pl. ÚS 24/07 a Pl. ÚS 56/05. Judikatura Ústavního soudu k otázce 

nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů  je  rozporuplná,  neboť  Ústavní  soud  od  svého  velmi 

kritického přístupu vyjádřeného v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06 v dalších nálezech dosti ustoupil. 

Čtvrtá a poslední kapitola se zabývala úvahami, zda a případně jak lze omezit nebo zabránit 

podávání nesouvisejících pozměňovacích návrhů. Nejprve byly shrnuty doposud vyvinuté snahy, 

jejichž těžiště se nachází na půdě Senátu. Již podle platných právních předpisů připadají do úvahy 

tyto  mechanismy:  vyslovení  souhlasu  s návrhem  zákona  již  v prvním  čtení,  podávání 

pozměňovacích  návrhů  v písemné  podobě,  nepřipuštění  hlasování  o  pozměňovacím  návrhu, 

přerušení  projednávání návrhu zákona, zpětvzetí  návrhu zákona, uplatnění  suspenzivního veta a 

zrušení  zákona nebo jeho části  Ústavním soudem. V rámci  úvah  de lege ferenda byla  zvláštní 

pozornost  věnována  zatím poslední  zvažované  novele  jednacích  řádů  komor  Parlamentu  ČR a 

podrobnějšímu rozboru jí navržených změn. Vedle toho se práce zabývala i návrhem tzv. stykového 

zákona a možnými novelami Ústavy a zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud jako orgán ochrany ústavnosti musí též dbát na řádný průběh legislativního 

procesu,  který je  výskytem nesouvisejících  pozměňovacích  návrhů narušován.  Kritika obsažená 
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v jeho nálezech však zpravidla neústí ve zrušení napadaného zákona, takže není příliš účinná. Jeden 

derogační zásah by přitom mohl výrazně přispět k tomu, aby se pravidla začala dodržovat.
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Resumé

The  aim  of  this  thesis  –  Amendments  unrelated  to  the  subject-matter  of  a  bill  in  the  

legislative  practice  of  the  Czech  Republic –  is  to  give  a  detailed  description  of  this   matter.  

Amendments  unrelated  to  the  subject-matter  of  a  bill  are  also known as wild  riders or 

legislative riders. The essence of unrelated amendments is that an additional provision is added to a 

bill; this additional provision has only a little or none connection to the subject matter of the bill. 

The first chapter of this thesis gives an introduction into the legislative procedure in Czech 

Republic and presents possible ways how an unrelated amendment can become a part of a bill.  The 

second  chapter  is  focused  on  unrelated  amendments  themselves;  it  explains  their  nature  and 

characterises them from different points of view. The third chapter pays attention to decisions of the 

Constitutional Court of Czech Republic that are related to unrelated amendments. Finally, the fourth 

chapter presents possible ways of preventing legislators from adding unrelated provisions to bills. 
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