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Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá institutem prezidentského veta v ústavním systému 

Československa a České republiky. Popisuje ústavní vývoj práva prezidenta republiky vrátit 

Parlamentu přijaté zákony a konfrontuje jej s praktický užitím této pravomoci jednotlivými 

československými a českými prezidenty. V politickém kontextu a na konkrétních případech 

pak poukazuje na problematické aspekty stávající úpravy. Závěrem přináší také náměty – de 

constitutione ferenda – k lepšímu fungování prezidentského veta jako součásti systému brzd 

a protivah.  

Abstract 

This rigorous thesis deals with the institution of presidential veto in the Czechoslovak 

and Czech constitutional system. It follows the constitutional development of the president’s 

right to return to Parliament acts that it has adopted and compares it to the practical usage 

of this power by individual Czechoslovak and Czech presidents. In a political context and 

based on actual cases, it highlights the issues of the existing constitutional provisions. The 

thesis concludes with suggestions – de constitutione ferenda – for improving the 

functionality of the presidential veto as part of the system of checks and balances. 
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Úvod 

 

Role prezidenta republiky v ústavním systému České republiky patří 

k nejkontroverznějším společenským tématům poslední doby.  Zatímco litera Ústavy je 

úsporná, faktický výkon prezidentských pravomocí bývá dosti extenzivní. Na budování této 

praxe se od roku 1993 vahou svojí osobností podíleli jak Václav Havel, tak Václav Klaus. 

Výrok, že pojem ústavní zvyklost je „naprosto idiotský“, pak trefně vystihuje i přístup první 

přímo zvolené hlavy státu k této funkci.1  Za porušování (v některých právních kulturách 

známého) principu vzájemné loajality ústavních orgánů, ovšem nemohou být považovaný 

situace, které Ústava výslovně předpokládá. Prezident republiky je tak v systému brzd a 

protivah vybaven odpovídajícími nástroji. Jedním z nich je i právo veta. 

Prezident republiky má dle (čl. 50, resp. 62) Ústavy právo vrátit Parlamentu přijatý 

zákon s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. Jde o výsostný zásah 

prezidenta do zákonodárné moci, ke kterému nepotřebuje kontrasignaci. Prezident je však 

limitován nejen patnáctidenní lhůtou, ale též věcně, jelikož může vracet pouze běžné, nikoli 

ústavní zákony2 ani zákony přijaté ve zkráceném jednání dle zákona o bezpečnosti ČR ani 

zákonná opatření Senátu. Prezidentské veto je svou povahou opatřením odkladným, neboť 

může být přehlasováno nadpoloviční většinou všech poslanců. 

Václav Havel uvažoval při svém nástupu do funkce v lednu 1993 o prezidentském 

vetu takto: „Je to právo důležité (…) parlament bude mít nepochybně zájem na tom, aby mu 

prezident nevracel zákony, proto ho bude s nimi zřejmě seznamovat ještě předtím, než je definitivně 

schválí (…) prezidentův podpis zákona pak nebude už zdaleka jen aktem čistě formálním, ale aktem 

skutečné identifikace se zákonem (…) bude tak daleko bezprostředněji ručit za zákonodárství své země 

a nebude se moci vymlouvat na to, že na zákony nemá vliv,“. 3 Během deseti let pak vetoval 

celkem 27 zákonů (z toho pouze 5x úspěšně) a řadu dalších podepsal pouze s výhradou. 

                                                      
1 Miloš Zeman v rozhovoru pro deník Právo z 11. 7. 2013. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/307453-
zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-sestaveni-vlady.html  
2 Prezident republiky ovšem může vetovat zákony dle čl. 40, k jejichž přijetí je třeba souhlasu obou komor 
Parlamentu (volební zákon, stykový zákon, Jednací řád Senátu). 
3 Havel, Václav: Role českého prezidenta, In: MF Dnes, 19. 1. 1993. Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=5&kat=3  

http://www.novinky.cz/domaci/307453-zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-sestaveni-vlady.html
http://www.novinky.cz/domaci/307453-zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-sestaveni-vlady.html
http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=5&kat=3
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Václav Klaus, ještě jako předseda Poslanecké sněmovny, neskrýval nad Havlovým 

přístupem roztrpčení: „Prezident by měl veta používat jako šafránu – jednou za desetiletí, a ne aby 

se o to pokusil několikrát za týden. Považuji to za pošlapání základních prvků parlamentní 

demokracie.“4 Jako prezident ovšem ani Klaus s právem veta nešetřil, použil jej celkem 59krát 

(z toho 11x úspěšně). Některé zákony pak Klaus nevetoval, ale ani nepodepsal.  

Miloš Zeman se nechal slyšet, že prezidentské veto je „alibismus“ a „výraz jakéhosi 

zoufalství“.5 Od svého zvolení do funkce prezidenta republiky v roce 2013 zatím vrátil 

Poslanecké sněmovně šestici zákonů a uspěl pouze jedinkrát.6  

Z výše uvedených statistik by snad šlo usuzovat, že prezidentovo veto nevede 

poslance k žádné výrazné sebereflexi, tedy neplní jednu ze svých elementárních funkcí. 

Přesto, nebo spíše právě proto, jsem si tento institut vybral jako téma pro svoji rigorózní 

práci. Notabene, když rozsáhlejší práce tohoto zaměření v tuzemsku zatím chybí. Domnívám 

se, že relativně nízká úspěšnost prezidentského veta je pouze jedním z indikátorů, a že pouze 

důkladná analýza může objasnit jeho skutečný význam a smysl v ústavním systému České 

republiky.  

Věřím, že rozbor prezidentských vet nabídne pozoruhodnou reflexi československého 

a českého ústavněprávního vývoje, a témat, jež hýbala tuzemskou společností. Těším se, že 

bude i zajímavou sondou do myšlenkového světa jednotlivých prezidentů.  

 

Hypotéza  

Brzdný účinek prezidentského veta v ústavním systému České republiky je velmi 

slabý.  Prezidentské veto se ve vztahu k zamezení přijetí zjevně nežádoucích zákonů, 

respektive zkvalitnění legislativního procesu, ukázalo až na výjimky jako nefunkční. Působí 

tak pouze symbolicky – zejména směrem k veřejnosti a médiím – jako prezidentův distanc od 

konkrétního zákona. Za předpokladu, že dojde k jeho úpravě, má však prezidentské veto jako 

součást systému brzd a protivah svoje opodstatnění.  

                                                      
4 „Klaus: Havel vetem šlape po demokracii“ In: Hospodářské noviny, 19.4.2000, s. 2. 
5  Z projevu Miloše Zemana na 6. schůzi Senátu PČR, dne 21. 3. 2013. Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5023&D=21.03.2013  
6 Stav k uzávěrce této práce, tj. leden 2017. U posledních dvou zákonů, které prezident Zeman vrátil v prosinci 
2016, se přehlasování očekává. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5023&D=21.03.2013
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1 Právo veta 

„Veto“ (z lat. = zakazuji) je institutem, jež oprávněné osobě umožňuje zabránit v 

přijetí rozhodnutí, typicky zákona.  Jeden z prvních případů jeho užití nalezneme v Římské 

republice, kde byl tento prerogativ svěřen tzv. tribunům lidu. Tito, shromážděním plebejů, 

volení úředníci, disponovali právem zakročení (ius intercessionis), jímž mohli vetovat všechna 

usnesení státních úředníků s výjimkou diktátora. V praxi ovšem Řím trpěl častým 

zneužíváním tohoto institutu, původně určeného výhradně na ochranu zájmu plebejů, když si 

tribunové v rámci politického boje začali vetovat svoje rozhodnutí navzájem.7 

Poněkud extrémní formu nabrala aplikace práva veta v polsko-litevském Sejmu. Jeho 

činnost byla od roku 1652 na více než sto let ochromena zásadou absolutní jednoty a 

rovnosti všech členů dvoukomorového parlamentu, umožňující každému z několika set 

poslanců a senátorů uplatnit tzv. liberum veto a byť jediným hlasem tak zablokovat jakékoliv 

usnesení Sejmu. Obstrukce dosáhly svého vrcholu mezi lety 1734-1763, kdy se Sejmu 

podařilo přijmout pouze jediný zákon. Během tohoto období byla tak země fakticky 

spravována jednotlivými šlechtici a provinčními shromážděními. 8 Historik Piotr S. Wandycz 

uvádí, že liberum veto (zrušené definitivně až Ústavou z r. 1791) přispělo zásadním 

způsobem k zániku Polsko-litevské konfederace. Z této éry pochází také označení „polský 

parlament“, užívané zejména ve skandinávských jazycích pro popis obstruovaného jednání 

zákonodárného sboru.9 

Veto je také klíčovým (a podle některých kritiků nejvíce nedemokratickým 10 ) 

principem, na kterém je založeno hlasování Rady bezpečnosti (RB) Organizace Spojených 

národů.  Každý z pěti stálých členů RB disponuje absolutním právem zablokovat jakékoliv její 

rozhodnutí.11 Od roku 1946 toto právo uplatnily nejčastěji SSSR/Rusko (103x) a Spojené státy 

(79x), zatímco Čína pouze (9x).12 Od pádu železné opony došlo mezi mocnostmi k jisté 

umírněnosti, a k vetování dochází v průměru už jen jednou za rok. Naposledy se tak stalo 

                                                      
7 Kincl, Jaromír – Urfus, Valentin, Římské právo, C. H. Beck, Praha 1995, s. 12. 
8 Skripta právní a ústavní vývoj Polska; https://en.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto  
9 Wandycz, S. Piotr: The United States and Poland, Harvard University Press, Cambridge 1980, s. 87. 
10 Wilcox, Francis: "The Yalta Voting Formula" In: The American Political Science Review 39/5, 1945, s. 943-56. 
Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1950035  
11  Čl. 27 Charty OSN. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-
spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf  
12 Viz https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power#/media/File:UNSC_veto.svg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
http://www.jstor.org/stable/1950035
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power#/media/File:UNSC_veto.svg
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v červnu 2015, kdy Rusko vetovalo návrh na zřízení tribunálu pro vyšetřování sestřelení 

malajsijského Boeingu 777 nad Donbasem.13 

 

 

1.1 Prezidentské veto 

Prezidentské veto je nástrojem k vyjádření odporu hlavy státu vůči tomu, aby zákon 

platil. Jde tedy o negativní pravomoc, na rozdíl od monarchistického modelu, kdy bylo 

k platnosti zákona zapotřebí výslovného souhlasu panovníka (sankce).14  

Právo veta jako výlučnou pravomoc prezidenta zasáhnout do závěrečné fáze 

zákonodárného procesu a vrátit již přijatý zákon Kongresu znala už republikánská Ústava 

Spojených států amerických (1787). 15  Otcové zakladatelé záměrně překonali 

monarchistickou tradici absolutního panovníkova „ne“ a konstruovali prezidentské veto jako 

opatření suspenzivní povahy, jež může být přehlasováno 2/3 většinou v obou komorách 

Kongresu.16  Požadovaná kvalifikovaná většina ovšem dělá z práva veta velice účinnou 

součást systému brzd a protiváh. Od roku 1792, kdy bylo prezidentské veto poprvé 

uplatněno Georgem Washingtonem, zůstává jeho úspěšnost více než devadesátiprocentní.17  

 

                                                      
13 „Rusko vetovalo návrh rezoluce“ In: Novinky.cz [online] [29. 7. 2015].   Dostupné z: 
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/376295-rusko-vetovalo-navrh-rezoluce-osn-o-tribunalu-k-
sestrelenemu-boeingu.html  
14 V Anglii jde o typický příklad tzv. spícího prerogativu. Sankci (Royal assent) použila naposledy v r. 1708 
královna Anna Stuartovna. V R.U. od 2. pol. 19. stol sankcionoval zákony říšského sněmu císař.  
Viz Malý, Karel a kol: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde 1999, s. 178, 200. 
15 Panovníkovo právo suspenzivního veta se následně objevuje také ve francouzské ústavě z roku 1791. Jeho 
aplikace Ludvíkem XVI. vůči zákonům Národního shromáždění posléze vedla k tzv. srpnové revoluci. Viz 
Seltenreich a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva, Leges 2010, s. 213 an. 
16 Viz Čl. 1, oddíl 7. Ústavy Spojených států amerických. Stejný model prezidentského veta převzala např. i 
současná ruská ústava (srov. čl. 107 Ústavy Ruské federace). 
17  Do statistiky přitom nejsou zahrnuty případy tzv. kapesního veta. Viz 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_vetoes   

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/376295-rusko-vetovalo-navrh-rezoluce-osn-o-tribunalu-k-sestrelenemu-boeingu.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/376295-rusko-vetovalo-navrh-rezoluce-osn-o-tribunalu-k-sestrelenemu-boeingu.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_vetoes
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1.1.1 Typologie prezidentských vet 

V průběhu dvacátého století se prezidentské veto v různých formách objevilo 

v převážné většině evropských ústav.18 

Právo prezidenta vrátit parlamentu přijatý zákon lze konstruovat jako   suspenzivní 

(relativní, pozdržovací, odkladné) nebo absolutní.  Účinky suspenzivního veta mohou být 

překonány prostou či kvalifikovanou většinou v jedné či obou komorách parlamentu, 

případně v lidovém referendu (Island 19 ). Naopak absolutní veto je v demokratickém 

ústavním státě vyloučeno, neboť zde platí, že o zákoně musí s konečnou platností 

rozhodnout přímo lid, nebo parlament jako jeho reprezentant. 20  Výjimkou potvrzující 

pravidlo je tzv. kapesní veto (pocket veto), které je svou povahou vetem absolutním 

v situaci, kdy parlament, kterému končí (či už zaniklo) funkční období, nestihne (už nemůže) 

vrácený zákon projednat. 21 Ve Spojených státech tvořilo kapesní veto historicky téměř 

polovinu všech prezidentem uplatněných vet,22 v Česku bylo poprvé použito prezidentem 

Havlem v roce 2002 a následně ještě sedmkrát V. Klausem.23 

Dále rozlišujeme veto celkové a částečné (položkové neboli item veto).  

Celkové veto umožňuje prezidentovi odmítnout přijatý zákon pouze jako celek. Jde 

tedy o čistě negativní právo, které prezidentovi neotevírá žádné pole, jak konstruktivním 

                                                      
18 Evropskou výjimkou je Německo, jehož Základní zákon spolkovému prezidentovi právo veta nepřiznává. 
Právo veta nemá ani rakouský prezident. 
19 Viz Čl. 26 Ústavy Islandské republiky (Dostupný z: http://www.government.is/constitution/).  

Islandské veto využil poprvé, po šedesáti letech platnosti ústavy, v roce 2004 prezident Ó. R. Grímsson, když odmítl 
parlamentem přijatý zákon omezující vlastnictví médií. Ten ovšem nakonec nebyl předložen k referendu, když parlament  
zákon sám stáhl. (Viz http://www.robert-schuman.eu/en/eem/0324-presidential-election-in-iceland-26th-june-2004-a-
round-up-a-few-days-before-the-election; http://www.icenews.is/2011/04/16/22809/ ).  
Druhý případ nastal r. 2010, kdy prezident Grímsson vetoval zákon, podle nějž měl Island zaplatit pět miliard dolarů 
odškodného VB a Nizozemsku jako náhradu za ztracené vklady po krachu islandského bankovního sektoru r. 2008. Následné 
všelidové referendum se postavilo za prezidenta a 93% hlasů zákon odmítlo.  
O rok později Islanďané na základě dalšího prezidentova veta přišli k volebním urnám znovu a odmítli i druhou verzi zákona. 
Islandská média se shodují, že právě dvě úspěšná veta, respektive odpor prezidenta proti sanaci, významně přispěly k 
Grímssonovu pátému znovuzvolení do čela státu v r. 2012. Viz http://www.robert-schuman.eu/en/eem/1315-olafur-ragnar-
grimsson-re-elected-for-a-5th-mandate-as-head-of-state-in-iceland  K islandskému finančnímu vyrovnání s VB a 
Nizozemskem ovšem po osmi letech přeci jen došlo viz 
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12096153/After-eight-years-Iceland-reimburses-
Britain-for-Icesave-collapse.html  
20 Klíma, Karel: Komentář k Ústavě a Listině, Aleš Čeněk 2009, s. 416. 
21 Také při obnově PSP ČR se uplatňuje princip materiální diskontinuity (§ 121 JŘPS). 
22 Z celkového počtu 2572 prezidentských vet bylo 1067 tzv. kapesních, tj. více než 40%. Od roku 1993 však 
došlo k použití kapesního veta pouze jedinkrát viz 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_vetoes  
23 Koudelka, Zdeněk: Prezident republiky, Leges 2011, s. 104. 

http://www.government.is/constitution/
http://www.robert-schuman.eu/en/eem/0324-presidential-election-in-iceland-26th-june-2004-a-round-up-a-few-days-before-the-election
http://www.robert-schuman.eu/en/eem/0324-presidential-election-in-iceland-26th-june-2004-a-round-up-a-few-days-before-the-election
http://www.icenews.is/2011/04/16/22809/
http://www.robert-schuman.eu/en/eem/1315-olafur-ragnar-grimsson-re-elected-for-a-5th-mandate-as-head-of-state-in-iceland
http://www.robert-schuman.eu/en/eem/1315-olafur-ragnar-grimsson-re-elected-for-a-5th-mandate-as-head-of-state-in-iceland
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12096153/After-eight-years-Iceland-reimburses-Britain-for-Icesave-collapse.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12096153/After-eight-years-Iceland-reimburses-Britain-for-Icesave-collapse.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_vetoes
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způsobem zasáhnout např. proti přílepku jinak potřebného zákona. Koncepce celkového veta 

odpovídá stávající české úpravě.24  

Částečné veto patří do aktivních prezidentských pravomocí. Jak uvádí Sartori: 

„částečné veto sice může být anulováno, přesto ale představuje pravomoc, již prezidenti potřebují 

nejvíce a po níž také nejvíce touží. Toto veto jim dává možnost prolomit „legislativní jánabrachismus“, 

což je praxe, kdy se do návrhu, jak putuje sněmovnami, vtěsnává spousta patronských doplňků a 

(výdajových) položek, které jsou jen odměnou za politickou podporu nebo prospívají pouze zájmům 

určitých volebních obvodů.“ 25 K částečnému vetu se úspěšně přiklonila také prvorepubliková 

ústavní praxe (viz Masaryk) či současná slovenská ústavní úprava. 26 Detailně se možnosti 

zavedení částečného veta do českého ústavního systému věnujeme v kapitole „De 

constitutione ferenda“. 

Pravomoc vracet zákony můžeme dělit také podle toho, zda k ní prezident potřebuje 

kontrasignaci, či se obejde bez kontrasignace.  

Pro prezidentské republiky je typické, že prezident může vracet zákony bez 

kontrasignace. Obvykle jde o předpisy, které sice byly iniciovány vládou, ale jejichž konečná 

podoba schválená parlamentem záměrům prezidenta neodpovídá nebo o zákony iniciované 

poslanci.27 

Parlamentním systémům (např. první tři čs. ústavy, francouzská ústava 3. republiky 

z roku 1875, Ústava Slovenské republiky 1992) je vlastní neodpovědný prezident, který 

k aplikaci veta potřebuje kontrasignaci člena vlády.  Úzká vazba mezi prezidentovým vetem a 

stanoviskem vlády k vetovanému zákonu byla ovšem místy opuštěna (naposledy r. 1999 ve 

Slovenské republice28), a veto tak dnes patří v některých evropských státech včetně České 

republiky k osobním prerogativům hlavy státu, ke kterým nepotřebuje kontrasignaci.29 Vláda 

tak ztratila nástroj „poslední záchrany“, jímž mohla zabránit vyhlášení zákona rozporného 

s její politikou. Zato prezident může sám vetovat i parlamentem přijaté vládní návrhy 

                                                      
24 Čl. 50 odst. 2 Ústavy České republiky 
25 Sartori, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Slon, Praha 2001, s. 165-166. 
26 Čl. 102 odst. 1 písm. o a čl. 87 odst. 2 Ústavy Slovenské republiky; § 90 Z. z o rokovacom poriadku Národnej 
rady SR 350/1996 
27 Mikule, V. – Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 373. 
28 Viz 9/1999 Z.z 
29 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 611. 
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zákonů. 30  Jde o jeden z prvků, který parlamentní systém vlády modifikuje směrem k 

poloprezidentskému systému.   

 

                                                      
30 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu Ústavy České republiky vysvětluje absenci kontrasignaci obavou, že by 
se tak zákonodárný proces dostal do přílišné podřízenosti vládě. Takové vysvětlení ovšem není příliš 
přesvědčivé. Viz Schorm, Vít A.: Prezidentovo právo veta v Ústavě České republiky. In: Deset let Ústavy České 
republiky, Eurolex Bohemia 2003, s. 321. 
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2 Prezidentské veto v československých ústavách a české 

ústavě 

 

Právo vracet parlamentu přijaté zákony bylo v Československu prezidentu republiky 

přiznáno již Prozatímní ústavou z listopadu 1918 a zůstalo mu až do zásahu socialistických 

ústavních inženýrů (Ústavou 1960). Mezi lety 1918–1960 tedy stál prezident republiky na 

konci legislativního procesu – přijaté zákony podepisoval, případně vracel a sehrával tedy roli 

jakési ústavní pojistky. Od roku 1960 se role prezidenta republiky posunula – zákony už 

nemohl vracet, nicméně je mohl sám iniciovat (tedy stát na počátku legislativního procesu). 

Nadále ovšem všechny parlamentem přijaté zákony podepisoval. 31  Tato úprava 

prezidentových pravomocí zůstala zachována až do zániku československé federace.32 

Tradiční institut prezidentského veta se pak do tuzemského ústavního řádu vrátil znovu 

v Ústavě České republiky (1992).     

Níže analyzujeme koncepce prezidentského veta, jak byly zakotveny v jednotlivých 

československých ústavách a současné české ústavě.  

 

2.1.1 Prozatímní ústava 1918 

 

„Kvapné toto dílo nečinilo si proto ani nároků na dokonalost, chtíc sloužit jen potřebě zatímní 
a nehodlajíc problémy ústavní řešit s konečnou platností.“ 33 

Ferdinand Peroutka 

 

Prozatímní ústava Československé republiky vznikala začátkem listopadu roku 1918 

ve velkém chvatu, s cílem upravit alespoň základní vztahy mezi ústavními orgány nového 

                                                      
31 Tyto změny souvisely také s nově zavedenou odpovědností prezidenta republiky z výkonu své funkce vůči 
Národnímu shromáždění (Čl. 61 odst. 2 zák. č 100/1960 Sb.). 
32 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 612. 
33 Peroutka, Ferdinand: Budování státu I., Lidové noviny 1991, s. 158. 
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státu, a bývá proto někdy označovaná také jako druhé ústavní provizorium.34 Její přípravu 

dostal za úkol ústavní výbor, kterému předsedal sociální demokrat JUDr. Alfréd Meissner.  

Postavení prezidenta v Prozatímní ústavě, přijaté Národním výborem 13. listopadu, 

bylo spíše slabé. Přestože podle §7 byl prezident republiky „hlavou státu“, ústavou mu 

nebylo přiznáno ani právo jmenovat a odvolávat ministry. Právo prezidenta vracet 

parlamentu přijaté zákony našlo v textu ústavy následující znění:   

§ 11 

President republiky má právo zákon usnesený Národním shromážděním, vrátiti do osmi dnů 

po usnesení k novému projednání. Setrvá-li Národní shromáždění na svém původním usnesení, musí 

zákon býti vyhlášen.  

Tato konstrukce potvrzovala slabší pozici prezidenta, když k překonání jeho veta 

stačila prostá většina. Poněkud krátká se jeví také lhůta osmi dnů, jež měl prezident k vrácení 

zákona. Autoři se zde, stejně jako v dalších ustanoveních týkajících se prezidenta, ponejvíce 

inspirovali ústavou Francie z r. 1875.35  

 

Důvody slabšího postavení prezidenta (včetně slabšího prezidentského veta) byly 

patrně dvojí. Zaprvé, musíme uvážit, že T. G. Masaryk, leč jednomyslně zvolený prezidentem 

republiky hned na první schůzi revolučního Národního shromáždění 14. listopadu 1918, 

neměl na vznik Prozatímní ústavy přímý vliv, neboť se z exilu do vlasti vrátil teprve 21. 

prosince 1918.36  Druhou příčinou byla obava některých politiků z institutu prezidenta 

republiky jako takového, přesněji strach, aby se silný prezident (respektive silná osobnost 

Masarykova typu) nestal de facto monarchou. V tomto duchu vystoupil na ústavním výboru 

jeho předseda A. Meissner: „Vytýká se nám, že jsme práva prezidentova osekali (…) To se však 

stalo úmyslně. (…) Vždyť není ještě rozhodnuta otázka, zda zřízení prezidenta vůbec hodí se do naší 

ústavy. My žijeme vlastně stále v monarchismu. My nedovedeme si představiti nic jiného nežli 

monarchu, a poněvadž ten má právo odvolávat a jmenovat ministry, myslíme, že toto právo má míti 

také prezident. Mnozí pokládají nedostatek takového ustanovení za vadu naší ústavy, já však 

                                                      
34  V návaznosti na první ústavní provizorium (zák. č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 
československého; tzv. recepční zákon) 
35 Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 162. 
36 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 24. 
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prohlašuji, že to není správné. “37 Jiní, jako např. JUDr. Hoetzel, pozdější tvůrce „definitivní 

ústavy“, naopak hodnotili prozatímní úpravu jako „prezidentovu urážku“.38 

Po návratu do Československa začal Masaryk, který se pod vlivem svého pobytu 

v USA klonil k silnému prezidentovi amerického vzoru, sbírat politickou podporu pro 

urychlenou novelizaci ústavy. Největšího spojence přitom našel v tehdejším ministrovi vnitra 

Antonínu Švehlovi.39 Už na jaře 1919 tak ústavní výbor Národního shromáždění projednal 

řadu pozměňovacích návrhů k posílení pravomocí prezidenta republiky. Ty pak vyústily 

v květnovou ústavní novelu.40   Prezident republiky získal nově pravomoc jmenovat a 

odvolávat vládu a její jednotlivé členy, předsedat schůzím vlády, vyžadovat od jejich členů 

vysvětlení, zvát je konzultacím nebo sám vládě „doporučovat k úvaze opatření nutná a 

účelná“.41  Také právo veta novela z 23. května 1919 výrazným způsobem precizovala a 

posilovala:  

                                                                  § 11 (po novele 1919) 

President republiky má právo zákon, usnesený Národním shromážděním, vrátiti s 

připomínkami do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl dodán vládě. 

Národní shromáždění zákon, presidentem vrácený, opět projedná. Setrvá-li na svém 

původním usnesení za přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců, musí zákon býti vyhlášen. 

Nově mohl prezident vrácený zákon opatřit připomínkami, ovšem jejich povahu a 

rozsah zákon nespecifikoval.42 Dále byla prodloužena lhůta k vrácení zákona z 8 na 14 dnů. 

Ztížily se podmínky k přehlasování veta, k čemuž bylo nyní zapotřebí přítomnosti 

nadpoloviční většiny poslanců.  

Dodejme podstatnou skutečnost, že už podle Prozatímní ústavy nebyl prezident 

republiky (po vzoru Francie) ze svého úřadu odpovědný a ke každému vetu potřeboval 

                                                      
37 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 16. 
38 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 16. 
39 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 18. 
40 Úst. zákon č. 271/1919 Sb. 
41 § 10a a 10b úst. zák. č. 271/1919 Sb. 
42 Emil Sobota v komentáři uvádí: „podmínce připomínek by bylo učiněno zadost, kdyby prezident vrátil zákon, 
poznamenávaje jen zcela všeobecně, že jej shledal nežádoucím, nečasovým, nerozumným, špatně stylizovaným 
atd.“ Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 162. 



17 
 

kontrasignací člena vlády.43 To vyvolalo hned při prvním pokusu Masaryka o vetování zákona 

jisté problémy (viz Masaryk).  

Za dobu platnosti Prozatímní ústavy využil prezident právo veta sedmkrát, přičemž 

ani jednou nebyl přehlasován (viz Masaryk).   

 

2.1.2 Ústavní listina 1920 

 

Československé ústavní provizorium skončilo 29. února 1920 přijetím Ústavní listiny 

Československé republiky.44  „Definitivní“ ústava vycházela z klasického modelu dělby moci. 

Její autoři pod vedením profesora PF UK JUDr. Jiří Hoetzela se při jejím psaní inspirovali 

zejména prověřenými zahraničními vzory. 45 Preambule byla převzata z americké ústavy a 

pro katalog občanských práv byla vzorem rakouská prosincová ústava. Konstrukce 

parlamentarismu a postavení prezidenta pak bylo inspirováno ústavou třetí francouzské 

republiky a (pod vlivem Masaryka) také americké ústavy.46 

K pravomocím, které získal už novelou z května 1919, dostal prezident republiky nově 

významné právo rozpouštět parlament (§ 64 odst. 4).47 Naopak ani do Ústavní listiny se 

Masarykovi nepodařilo prosadit si právo zákonodárné iniciativy.48 Úpravu prezidentského 

veta obsahovala následující ustanovení: 

§ 47 

President republiky má právo vrátiti s připomínkami zákon usnesený Národním 

shromážděním do měsíce počítajíc ode dne, kdy usnesení Národního shromáždění bylo dodáno vládě. 

                                                      
43 § 10 zák. č. 37/1918 Sb. o prozatímní ústavě. 
44 121/1920 Sb. 
45 Zatímco dr. Hoetzel je označován za „legislativního otce“ Ústavy 1920, za jejího „duchovního otce“ je 
považován předseda agrární strany Antonín Švehla. Viz Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém 
České republiky, Prospektrum 1994, s. 17. 
46 Malý, Karel a kol: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde 1999, s. 282. 
47 Tato v parlamentní demokracii pro prezidenta naprosto výjimečná pravomoc se ukázala jako velmi efektivní 
pro řešení politických krizí, které v řadě jiných zemí (Polsko, Jugoslávie, Rakousko, Německo…) vedly k nastolení 
autoritativních či dokonce totalitních režimů.  Viz Broklová, Eva: Prezident Republiky československé, 
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 21-22. 
48  Broklová, Eva: Prezident Republiky československé, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 19. 
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§ 48 

(1) Setrvají-li obě sněmovny při hlasování podle jmen na vráceném zákonu nadpoloviční 

většinou všech svých členů, zákon budiž vyhlášen. 

(2) Nebylo-li dosaženo takové souhlasné většiny v obou sněmovnách, zákon budiž vyhlášen, 

když se na něm při opětovném hlasování podle jmen usnesla sněmovna poslanecká většinou tří pětin 

všech svých členů. 

(3) Jde-li o zákon, k jehož přijetí je třeba vyšší přítomnosti členů a většiny zvláště vyznačené, je 

třeba, aby vrácený zákon byl přijat za této vyšší přítomnosti a vyznačenou většinou. 

Změny reflektovaly skutečnost, že ústava nově koncipovala Národní shromáždění 

jako dvoukomorové. Prezidentovo veto mohlo být překonáno nadpoloviční většinou všech 

členů obou komor Národního shromáždění, ale zákon byl vyhlášen také, pokud se na něm při 

opětovném hlasování usnesla Poslanecká sněmovna 3/5 většinou všech svých členů. V obou 

případech pak ústava stanovovala jako podmínku pro překonání prezidentova veta hlasování 

podle jmen.49 Ústava poprvé zakotvila možnost prezident vracet též zákony ústavní, a to za 

stejných podmínek jako zákony běžné. K přijetí vráceného ústavního zákona pak bylo 

potřeba 3/5 většiny všech členů obou komor parlamentu. Došlo také k dalšímu prodloužení 

lhůty k vrácení zákona ze 14 dnů na měsíc. 

O prezidentem vráceném zákonu ovšem nehlasovalo Národní shromáždění 

automaticky. Jednotlivé komory Národního shromáždění se mohly usnést, že setrvají na 

zákonu vráceném prezidentem jen na iniciativní návrh alespoň 21 poslanců nebo 11 

senátorů a teprve po opětovném projednání ve výborech a schválení ve dvou čteních.50 Pro 

přijetí takového usnesení přitom nebyly komory vázány žádnou lhůtou (ani navzájem) a 

mohly se zabývat vráceným zákonem, i když byly mezitím rozpuštěny či když uplynulo jejich 

volební období.51 V praxi ovšem Národní shromáždění na vráceném zákonu nikdy nesetrvalo, 

                                                      
49 § 48 Ústavní listiny 
50 § 79 zák. č. 325/1920 Sb. a § 78 zák. č. 326/1920 Sb. Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a 
ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 616; Mikule, V. – Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – 
komentář, C. H. Beck 2007, s. 374. Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 
československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 86 
51 § 48 odst. 4 ve spojení s § 45 Ústavní listiny 
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ale zpravidla jej projednalo a znovu schválilo ve znění navrženém prezidentem (viz 

Masaryk).52 

První republika přitom neznala případy tzv. kapesního veta, neboť o vetu mohla každá 

komora hlasovat i tehdy, pokud byl zákon přijat ještě sněmovnou, které mezitím uplynulo její 

volební období nebo která byla rozpuštěna.53 

I podle Ústavní listiny byl prezident republiky ze své funkce neodpovědný a k vracení 

zákonů potřeboval kontrasignaci odpovědného člena vlády.54  

 

Vedle suspenzivního (a kontrasignovaného) veta vůči zákonům Národního 

shromáždění, mohl prezident republiky, ve zvláštních případech, vetovat také samostatně a 

navíc absolutně. Právo absolutního veta mohl prezident uplatnit jednak proti opatřením 

Stálého výboru; 24 členného orgánu, který měl vykonávat neodkladné funkce Parlamentu, 

pokud by se ten nebyl schopen scházet. 55  A dále pak mohl prezident sám odepřít platnost 

„zákonům“ z úzkého okruhu záležitostí (školství, místní samospráva, náboženství) jejichž 

přijetí mělo být delegováno sněmu Podkarpatské Rusi.56  Tato pravomoc čs. prezidenta byla 

zástupci Podkarpatské Rusi vnímána jako flagrantní porušení Saint-Germainské smlouvy. 57  

Za dobu účinnosti Ústavní listiny až do své abdikace r. 1935 vrátil prezident Masaryk 

Národnímu shromáždění pouze čtyři zákony a nikdy nebyl přehlasován (viz Masaryk). Edvard 

Beneš ještě za účinnosti Ústavní listiny, nicméně už poválečnému jednokomorovému 

Ústavodárnému národnímu shromáždění, vrátil celkem dva zákony. Ani on nebyl v žádném 

z případů přehlasován (viz Beneš). 

 

 

                                                      
52 Schorm, Vít A.: Prezidentovo právo veta v Ústavě České republiky. In: Deset let Ústavy České republiky, 
Eurolex Bohemia 2003, s. 322. 
53 S výjimkou dle čl. IV. Odst. 2 uvozovacího zákona k Ústavní listině 121/1920 Sb. V praxi nestihlo RNS 
projednat dva zákony viz příloha. 
54 § 66 a § 68 Ústavní listiny 
55 § 54 odst. 12 Ústavní listiny   
56 § 3 odst. 4 Ústavní listiny   
57 Podkarpatská Rus se podle ní stala součástí Československa jako autonomní země s vlastním zákonodárným 
sněmem. Všechny výtky shrnuje ve stenozáznamu ze schůze NS dne  17. června 1937 poslanec Andrej Bródy. 
Dostupné z: http://www.snem.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/106schuz/s106003.htm  

http://www.snem.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/106schuz/s106003.htm
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2.1.3 Ústava 1948 (Ústava 9. května) 

 

„První ústava byla ústavou pouhé politické demokracie, kterou považujeme za nedostatečnou, 
a byla odrazem společensko-hospodářského zřízení (kapitalistického), které považujeme za zhoubné a 

překonané (….)“ 58 

Důvodová zpráva k Ústavě 9. května 

 

V květnu 1946 proběhly volby do Ústavodárného národního shromáždění59, jehož 

hlavním úkolem bylo vypracovat novou ústavu, a to v nepřekročitelném období dvou let.60 

Samotný text ústavy měl připravit poradní orgán vlády složený ze zástupců politických stran 

a právníků. Už v říjnu 1946 ovšem Národní shromáždění přijalo zákon, kterým přípravu 

ústavy přeneslo na nově vytvořený ústavní výbor. 61  Jeho předsedou byl sociální demokrat (a 

po roce 1948 vysoký funkcionář KSČ) Oldřich John a zpravodajem komunista Václav 

Procházka. Na počátku roku 1948 ležely ve výboru už tři osnovy ústavy. 62   Čas ke 

kompromisu stran se krátil, po únorovém puči ovšem bylo zřejmé, která varianta se nakonec 

prosadí. Komunistický návrh ústavy byl pak 9. května přijat „jednomyslně“ hlasy 246 z 300 

poslanců Národního shromáždění.63 Prezident Beneš odmítl novou ústavu podepsat a 7. 6. 

1948 abdikoval. 

                                                      
58 Ústava 9. května, Orbis, Praha 1951, s. 79 an. 
59 V parlamentu zasedlo 300 poslanců, z toho bylo komunistů 114 (93 KSČ a 21 KSS), národních socialistů 55, 
lidovců 46, sociálních demokratů 37, za Demokratickou stranu 43 poslanců, za Stranu slobody 3 a za Stranu 
práce 2 poslanci. 
60 Čl. 1 odst. 1 a čl. 6 zák. č. 65/1946 Sb. 
61 Zák. č. 197/1946 Sb. V 36členném orgánu měly zástupce všechny politické strany dle poměrného zastoupení. 
62 Návrhy národních socialistů a lidovců v podstatných bodech vycházely z Ústavy 1920, kterou pouze 
adaptovaly na poválečné poměry. Naopak komunisté prosazovali přepracovanou verzi, jež by odpovídala 
Budovatelskému programu Gottwaldovy vlády. Viz Zimek, Josef: Ústavní vývoj českého státu, MUNI 1996, s. 
118. 
63Zbylých 54 poslanců bylo již toho času zbaveno svých mandátů, nacházelo se ve vazbě či v emigraci. Viz 
Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Prospektrum 1994, s. 34. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_Slovenska_%281939%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratick%C3%A1_strana_%28Slovensko%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_slobody
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_pr%C3%A1ce_%28%C4%8Ceskoslovensko%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_pr%C3%A1ce_%28%C4%8Ceskoslovensko%29&action=edit&redlink=1
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 Ústava 9. května, leč pouze de iure, vycházela ze zásad parlamentarismu64  a 

zachovávala i funkci prezidenta republiky.65 Institut suspenzivního prezidentského veta byl 

zakotven v následujících ustanoveních:   

§ 58 

President republiky má právo zákon usnesený Národním shromáždění vrátit s připomínkami 

do měsíce od toho dne, kdy bude usnesení Národního shromáždění dodáno předsedovi vlády. 

§ 59 

(1) Setrvá-li Národní shromáždění při hlasování podle jmen nadpoloviční většinou všech 

poslanců na vráceném zákonu, budiž zákon vyhlášen. 

(2) Jde-li o zákon, k jehož přijetí se vyžaduje souhlas třípětinové většiny všech poslanců, je 

třeba, aby byl vrácený zákon schválen touto většinou. 

(3) Uplyne-li volební období Národního shromáždění anebo bude-li Národní shromáždění 

rozpuštěno dříve, než se mohlo usnést o vráceném zákonu, může toto usnesení učinit nově zvolené 

Národní shromáždění. 

Odlišnosti oproti ústavní listině z roku 1920 byly spíše kosmetické. Počátek běhu lhůty 

k vrácení zákona nastával nově dodáním usnesení Národního shromáždění předsedovi vlády. 

O prezidentovu vetu pak hlasoval jednokomorový parlament, který mohl na běžném zákonu 

setrvat nadpoloviční většinou a na ústavním zákonu 3/5 většinou všech poslanců.“66 I 

z Ústavy 1948 potřeboval neodpovědný prezident k vrácení přijatého zákona spolupodpisu 

odpovědného člena vlády.67 V praxi ovšem za trvaní Ústavy 1948 žádný zákon prezidentem 

vetován nebyl, neb faktické mocenské centrum se nacházelo v orgánech KSČ.68 

 

                                                      
64 Už v listopadu 1948 ovšem zákon č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém plánu, v § 42 zmocnil vládu vydávat 
nařízení s mocí zákona, šlo-li „o opatření nutná ke splnění pětiletého plánu“. Vláda se tak stala nejdůležitější 
převodem/pákou v systému transmisní (monistické) demokracie, kde byly politické instituce vytvářeny jako 
nástroj výkonu mocenskými centry (Ústředním výborem KSČ) přijatých rozhodnutí.  Viz Pavlíček, V. a kol: 
Ústavní právo a státověda (II. díl). Linde 2008, s. 205. 
65 Na rozdíl od SSSR, kde byl „Stalinskou“ ústavou z r. 1936 zaveden princip kolektivní hlavy státu, tvořené 
prezidiem Nejvyššího sovětu. 
66 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 612. 
67 § 77 zák. č. 150/1948 Sb. 
68 Mikule, V. – Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 374. 
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2.1.4 Ústava 1960 (Socialistická ústava) 

 

„Československý stát, ve který se zorganizoval pracující lid v čele s dělnickou třídou, stal se 
lidovou organizací v nejvlastnějším slova smyslu – socialistickým státem. (…) Všechno naše usilování 
směřuje nyní k tomu, abychom vytvářeli materiální a duchovní předpoklady pro přechod naší 
společnosti ke komunismu.“69 

Z Prohlášení Ústavy 1960 

 

V ohlasu na XXI. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu (1959) převládlo také v 

ústředních orgánech KSČ přesvědčení, že období budování lidové demokracie je zdárně 

ukončeno a základy pro socialistickou společnost pevně ukotveny. ÚV KSČ, jako „premiant“ 

zemí socialistického tábora, pak mělo eminentní zájem na přijetí nové ústavy, která měla lid 

orientovat na budování vyspělé socialistické společnosti.   

Úkol připravit koncept nové ústavy byl svěřen ideologickému oddělení ÚV KSČ pod 

vedením tajemníka Jiřího Hendrycha. Definitivní verzi nejprve odsouhlasilo ve dnech 5. – 7. 

července 1960 plenární zasedání ÚV KSČ a o čtyři dny později už pouze formálně také 

Národní shromáždění.  

Samotný text vycházel – na rozdíl od Ústavy 9. května – ze sovětské ústavněprávní 

teorie a terminologie. Ústava (mimo jiné) explicitně označila Československo za socialistický 

stát (a přejmenovávala ho na ČSSR), potvrdila (de iure) vedoucí úlohu KSČ, odstranila 

parlamentní formu vlády a zakotvila systém vlády konventu („všechna moc sovětům“). 70   

Na rozdíl od sovětského vzoru z r. 1936 zůstal zachován prezident republiky jako 

monokratický orgán. Funkce prezidenta republiky však byla částečně upozaděna funkcí 

prvního tajemníka (a od r. 1971 generálního tajemníka) ÚV KSČ.71 Prezidentovo funkční 

                                                      
69 Úst. zák. č. 100/1960 Sb. 
70 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda (II. díl). Linde 2008, s. 212–213; Zimek, Josef: Ústavní vývoj 
českého státu, MUNI, Brno 1996, s. 144. 
71 Prezidentem republiky a zároveň prvním tajemníkem ÚV KSČ nebyli pouze K. Gottwald (ten byl však 
předsedou KSČ), A. Zápotocký a L. Svoboda. Dle protokolárních pravidel a ve sdělovacích prostředcích se na 
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období bylo zkráceno ze sedmi na pět let. Prezident republiky i nadále podepisoval zákony, 

ale neměl již právo vrátit je Národnímu shromáždění. Nově však dostal právo zákonodárné 

iniciativy. Tyto změny souvisely s nově zavedenou odpovědností prezidenta republiky 

z výkonu své funkce vůči Národnímu shromáždění.72 Tato úprava prezidentových pravomocí 

zůstala zachována až do zániku československé federace.73 

 

 

2.1.5 Ústava České republiky (1992) 

 

„Chci připomenout staré slovanské balady, ve kterých se vyskytoval zvláštní obraz. Aby pevnost nebo 
hrad byly nedobytné, muselo se do jejich základů zabudovat něco vzácného a drahého. Protože časy byly 
barbarské, byla zpravidla do základů zazděna lidská bytost, drahá někomu z těch, komu stavěná pevnost nebo 
hrad patřil. My jsme v době, která je kulturní nebo alespoň o kulturnost usiluje, vložili do základů České 
republiky netoliko literu ústavy, kterou jsme právě schválili, ale něco daleko cennějšího, živoucího a věrného: 
souhlas, kterého jsme se v této sněmovně po dlouhých měsících zápasů nakonec dobrali. Tento souhlas má 
všechny atributy lidskosti. l to, že není a nemůže být dokonalý, ale dosahovali jsme ho ve vzájemném hledání; 
nebylo lehké, ale jinou cestou se k souhlasu mezi lidmi v demokratické společnosti ani dospět nedá.“74 

Milan Uhde, předseda ČNR 

 

Pestré okolnosti vzniku české ústavy byly dlouhou dobu docela neznámé, 

v posledních letech se naštěstí objevilo na veřejnosti několik dobových dokumentů i 

obšírných publikací, jež tento dluh alespoň částečně zahladily.75 Dále se ovšem, vzhledem 

                                                                                                                                                                      
prvním místě zásadně uváděla stranická (první tajemník a od r. 1971 generální tajemník) a až na druhém místě 
státní (prezident republiky) funkce. Viz Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda (II. díl). Linde 2008, s. 218. 
72 Čl. 61 odst. 2 zák. č 100/1960 Sb. 
73 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 612. 
74 Viz Stenozáznam jednání ČNR ze dne 16.12.1992. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010011.htm  
75 Ústava ČR vznikala ve velkém chvatu (od července do října 1992) a neexistují rozsáhlejší písemné podklady 
z jednání obou ústavních komisí (např. důvodovou zprávu k Ústavě musel Cyril Svoboda stihnout sepsat za 
necelý den).  K vydání autentického komentáře se autoři Ústavy dostali až r. 1997, tedy v době, kdy už také 
leccos zapomněli (viz Hendrych, Svoboda a kol.: Ústava ČR, Komentář, C. H. Beck 1997). O co skromnější jsou 
dochované písemné materiály obou ústavních komisí, o to bohatší jsou různé návrhy a komentáře z pera V. 
Havla viz Němeček, Tomáš: Vojtěch Cepl – Život právníka ve 20. století, Leges 2010, s. 77–105; Chrastilová, B. – 
Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003. 

http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010011.htm
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k předmětu této práce, budu věnovat pouze aspektům se vztahem k funkci a pravomocím 

prezidenta republiky (obzvláště pak právu veta).76  

Podobně jako T. G. M. se svým vlivem na Ústavní listinu (viz výše), nastaly v druhé 

polovině roku 1992 zcela mimořádné podmínky, kdy se Václav Havel (po svojí abdikaci na 

prezidenta ČSFR v červenci 1992) nemusel půl roku věnovat běžné prezidentské agendě a 

místo toho výrazným způsobem zasahoval do psaní ústavy. Snažil se tak formovat i pojetí 

funkce prezidenta České republiky, do níž měl sám už za několik měsíců nastoupit.  

Po volbách v červnu 1992, z kterých vzešla v Česku vítězně Klausova ODS a na 

Slovensku Mečiarovo HZDS, začala ČSFR směřovat k rozdělení. 10. července se oficiálně 

rozběhly přípravy české ústavy; byla sestavena Komise Vlády ČR pro přípravu Ústavy České 

republiky 77  a Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky78. Prezident 

Havel prosazoval do vládní komise, která měla na samotný text ústavy klíčový vliv79, svého 

poradce v otázkách ústavního práva prof. Vladimíra Klokočku. Ten však tuto neplacenou 

funkci odmítl80  a Havlovou „spojkou“ se proto stal jiný člen vládní komise Vojtěch Cepl.81 Pro 

                                                      
76 C. Svoboda (C. H. Beck 1997) uvádí, že: „hlava třetí Ústavy ČR byla tvořena pod vlivem Základního zákona 
Spolkové republiky Německo. Proto postavení prezidenta republiky je velmi podobné postavení spolkového 
prezidenta.“ ¨ 
Spolkový prezident je však oproti tomu českému slabší, např. nemá právo veta. Vzor hledejme tedy zejména 
v ústavní listině z r. 1920, což potvrzuje např. i ideový nástin vládní komise, podle které měla být Ústava ČR 
„„jednoduchá a navazovat na osvědčené tradice ústavní listiny z roku 1920“. Viz Zásady Ústavy České republiky 
zpracované dne 18. 7. 1992 (archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).  
Pro toto svědčí nezávisle na sobě též J. Kalvoda či J. Syllová viz „K okolnostem přípravy Ústavy ČR a třem 
příběhům jejího života“, In: Deset let Ústavy České republiky, Eurolex Bohemia 2003 s. 54–59. 
77Ve vládní komisi kromě členů vlády a leg. expertů zasedli také někteří (koaliční) poslanci FS a ČNR. Poslanci 
uvnitř vládní komise měli především zprostředkovávat informace a hledat v parlamentu pro vládní návrh 
dostatečnou podporu. Viz 
https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A28B975F5D902D51C12571B6006DCA33  
78 V parlamentní komisi zasedli též opoziční poslanci.  
79 Vládní a parlamentní komise nebyly vytvořeny jako konkurenční. Vládní komise disponovala legislativními 
experty (Hendrych, Sylla, Zářecký, Svoboda), kteří měli za úkol ústavu napsat, zatímco Komise předsednictva 
ČNR dodala základní teze a východiska. Z parafovaného znění vládní komise se pak od srpna 1992 definitivně 
vycházelo. 
80Nakonec byl Vladimír Klokočka společně s Pavlem Peškou a Pavlem Holländerem jedním ze tří profesorů 
ústavního práva, kteří se podíleli na závěrečné oponentuře k ústavě. Vojtěch Cepl údajně během oponentury 
v jeden moment vstal a na adresu ctihodných mužů pronesl: „A vám, stalinistickejm ještěrům, chci říct, že se 
ústavnímu právu věnuji již tři měsíce, a vůbec s vámi nesouhlasím.“ Viz Němeček, Tomáš: Vojtěch Cepl – Život 
právníka ve 20. století, Leges 2010, s. 96-97. 
81Bylo to Havlovým štěstím, neboť charizmatický Cepl, toho času proděkan PF UK, se stal zakrátko neformálním 
zpravodajem celé vládní komise. Viz Němeček, Tomáš: Vojtěch Cepl – Život právníka ve 20. století, Leges 2010, 
s. 79, 89. 

https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A28B975F5D902D51C12571B6006DCA33
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Havlovy pozměňovací návrhy bude však nakonec rozhodujícím až ústavně-právní výbor 

České národní rady (viz níže).  

20. července Havel abdikoval na post prezidenta ČSFR a odjel na dovolenou do Řecka, 

kam si vzal i první nástiny ústavy od obou komisí. Už 7. srpna 1992 pak zaslal vybraným 

členům komisí dvacetistránkový text nazvaný „Několik poznámek na téma české ústavy“. 

Tento dokument ukazuje, že se Havel ústavněprávní problematice věnoval s poctivostí sobě 

vlastní a zúročil v něm zkušenosti získané při psaní neúspěšného návrhu federální ústavy. 82 

Havlovým ideálem byl silný a přímo volený prezident, rozhodně ne pouhý kladeč 

věnců: „V případě České republiky, jako státu nového (…) bude (…) obzvláště důležité, aby v jejím čele 

stál prezident (…) viditelný. Tento můj názor nemá nic společného s mou eventuální kandidaturou: 

jsem pro silnějšího prezidenta bez ohledu na to, kdo jím bude. (…) Myslím tím prostě prezidenta, který 

není jen derivátem okamžité politické situace (…) který má možnost sehrávat určitou vyvažující a 

stabilizační ústavní a politickou roli. 

(…) 

Nejčistším způsobem je pochopitelně přímá volba občany. Ta dává prezidentovi zcela vlastní a 

nezpochybnitelnou legitimitu (...) nezávislou na výsledcích parlamentních voleb. (…) Bez ohledu na 

množství pravomocí, které přímo zvolený prezident má (…) je jeho politické postavení pevnější a může 

být nositelem kontinuity a představitelem státnosti, který je nezávislý na proměňujících se politických 

poměrech. Vím, že je u nás málokdo přímé volbě prezidenta nakloněn, částečně to pramení z obav 

stran, že by jim prezident mohl jaksi „přerůst přes hlavu“ a komplikovat život, částečně tomu je tak 

proto, že přímá volba nemá u nás tradici (je nesmyslem říkat, že přímá volba u nás nemůže být, 

protože jsme parlamentní demokracií).83 

Veto pak bylo podle Havla nepostradatelným nástrojem k tomu, aby prezident mohl 

sehrávat v ústavním systému platnou roli: 

„(…) důležitou pravomocí, která je nutná, má-li prezident mít nějaký smysl a nemá-li být jen 

pro dekoraci, je (…) právo suspenzivního veta. I to je nástroj určité „kontroly“ parlamentu zvenčí. 

Představme si například, že vítězná strana, která bude mít v Parlamentu nadpoloviční většinu, si 

                                                      
82 Jde částečně o svébytné Havlovo dílo (konzultované s prof. Klokočkou), které čerpá z jeho zkušeností z psaní 
federální ústavy (s P. Rychetským) a částečně o reakci na ideový nástin vlády z 18. 7. 1992 („Zásady Ústavy 
České republiky“) a ideový nástin parlamentní komise (Třináct doporučení) z 16. 7. 1992. Viz Chrastilová, B. – 
Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 108 
an.; Němeček, Tomáš: Vojtěch Cepl – Život právníka ve 20. století, Leges 2010, s. 77 an. 
83 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 382. 
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začne odhlasovávat zákony, které budou její moc natrvalo fixovat (například takovou podobu 

volebního zákona, který bude umožňovat, aby vždy byla zvolena jen dotyčná strana, nebo pro ni 

výhodný systém státních dotací atd.) 

Právo vracet zákony k novému projednání je přesně tím, co dělá z prezidenta politicky 

relevantní sílu a jednu z pojistek proti různým nebezpečím. Dnes je prezidentův podpis na zákonech 

čistě formální (zákony platí i bez jeho podpisu), bude-li mít prezident právo suspenzivního veta, pak 

bude mít ovšem i jeho podpis na zákoně větší váhu a bude znamenat jeho skutečnou identifikaci se 

zákonem.“ 84 

Havlův „ústavní manifest“ však ve vládní komisi, jmenovitě u Václava Klause, nesklidil 

zrovna potlesk. Mnozí se neubránili dojmu, že Havel při koncipování funkce prezidenta České 

republiky (leč to hned úvodem explicitně popřel), myslel zejména na sebe, tedy nijak ho 

neznepokojovala varianta, že by si lid mohl zvolit také prezidenta méně osvíceného, než byl 

on sám. Představa, že by vládní komise ušila Havlovi funkci na míru, byla nereálná už z toho 

důvodu, že by si tak fakticky ukrojila ze svého dílu na výkonné moci.85 Naopak, například člen 

parlamentní komise Marek Benda se domnívá, že základním zadáním vládní komise bylo 

pozici prezidenta republiky oslabit.86 

Už v první parafované verzi ústavy z října 1992 (označované někdy jako karlovarský 

návrh87) proto bylo z podnětu Václava Klause prezidentské veto omezeno pouze na ústavní 

zákony. Prezident měl být pak volen na společné schůzi obou komor parlamentu.88 Vláda 

přijala karlovarský návrh jako návrh Ústavy České republiky na svém zasedání 4. listopadu 

1992 a předložila jej České národní radě.89 

 

                                                      
84 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 

ASPI 2003, s. 384. 
85 Marková, Klára: Zkoumání tvorby Ústavy ČR: Mezi koncepty a realitou, In: Politologická revue 2/2015, s. 15-
41. 
86Gerloch, A. – Kysela J. a kol.: 20 let Ústavy České republiky – Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Aleš Čeněk 2013, 
s. 37. 
87 Podle místa vzniku na výjezdním zasedání legislativců vládní komise ve dnech 19. – 24. října 1992 v Karlových 
Varech. Autorem článků o výkonné moci byl Cyril Svoboda. Viz Němeček, Tomáš: Vojtěch Cepl – Život právníka 
ve 20. století, Leges 2010, s. 95 
88 Takový kompromis byl pro Havla přijatelný, neboť prezidentova legitimita nebyla odvozována pouze od 
Poslanecké sněmovny, ale též od Senátu. Viz Marková, Klára: Zkoumání tvorby Ústavy ČR: Mezi koncepty a 
realitou, In: Politologická revue 2/2015, s. 27. 
89  Vládní návrh ústavy České republiky z  4. 11. 1992. Dostupný z: 
http://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_01.htm  

http://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_01.htm
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Vládní návrh Ústavy České republiky (4. listopadu 1992) 

Čl. 51 

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý ústavní zákon s připomínkami do patnácti dnů 

ode dne, kdy mu byl postoupen předsedou poslanecké sněmovny. 

(…) 

 (3) O vráceném ústavním zákonu hlasují obě komory znovu. Pozměňovací návrhy nejsou 

přípustné. Jestliže obě komory setrvají na vráceném ústavním zákonu třípětinovou většinou všech 

členů každé komory, ústavní zákon se vyhlásí. Jinak platí, že ústavní zákon nebyl přijat. 

 

Václav Havel vládní návrh následně zevrubně okomentoval:  

„Považuji za velmi neústrojné, že bylo omezeno prezidentské suspenzivní veto jen na ústavní 

zákony. Má-li prezident právo vracet zákony, pak jeho podpis na každém zákoně má povahu skutečné 

identifikace s daným zákonem a není jen formální, jak tomu bylo u komunistické ústavy. Tehdy mohl 

sice prezident zákon nepodepsat, ale kdyby to udělal, bylo by to jen prázdné gesto, zákon by beztak 

platil. Při právu vracet zákony nese prezident za podepsaný zákon mnohem silnější odpovědnost. 

Prezidentovo suspenzivní veto je jedinou možností výkonné moci, tedy i vlády, jak zabrzdit zákon, 

který považuje za špatný. Toto právo tedy nutně zpevňuje vztah vlády a prezidenta (umím si dokonce 

představit, že by vrácení zákona podléhalo rovněž kontrasignaci). Zároveň ale zpevňuje vztah 

prezidenta s legislativou, za kterou nese prezident větší spoluodpovědnost. Prezident bez tohoto 

práva by přestával mít v ústavním systému svůj integrující smysl a povážlivě by se stával pouhou 

ozdobou státu.“90 

Jak je patrné z výše uvedeného komentáře, nehodlal se Havel suspenzivního veta na 

běžné zákony za žádnou cenu vzdát.91 Jak moc důležité právo veta pro Havla bylo, dokládá i 

návrh dohody92  vypracované před jeho před listopadovou schůzkou s V. Klausem: 

                                                      
90 Havel Václav: „Poznámky k vládnímu návrhu Ústavy ČR“ In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky 
Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 117-118. 
91 Mezi dalšími argumenty uváděl Havel i to, že ústavní zákony bývají přijímány jen velmi zřídka a jsou většinou 
velmi dobře připraveny a vzhledem k tomu, že prezident nemá zákonodárnou iniciativu, byl by bez této 
pravomoci v legislativním procesu redukován na pouhého „podepisovače“. Viz Marková, Klára: Zkoumání 
tvorby Ústavy ČR: Mezi koncepty a realitou, In: Politologická revue 2/2015, s. 27. 
92Jak velký podíl na formování české ústavy měl antagonismus dvojice Havel – Klaus, tedy budoucím 
prezidentem a budoucím premiérem, můžeme spekulovat, nicméně Havlovi (D. Kaiser) i Klausovi životopisci (L. 
Kopeček) nachází přesvědčivé důkazy, že jistá dohoda o vymezení sféry mezi oběma muži existovala. Viz „Návrh 
dohody mezi VK a VH“, Archiv Václava Havla, PNP; Kaiser, Daniel: Prezident Václav Havel 1990–2003, Paseka 
2014; Kopeček, Lubomír: Éra nevinnosti; česká politika 1989-1997, Barrister & Principal 2010.  
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„Z osmi navržených bodů mají pouze dva charakter žádosti. Za prvé Havel po Klausovi chce, 

aby bylo prezidentovi v ústavě přiznáno symbolické právo vetovat všechny zákony, nejen ty ústavní 

(symbolické právo proto, neboť i Havel připouštěl, že jeho veto by se, pokud Klaus bude chtít, dalo 

„libovolně změkčit“, že by jej například sněmovna mohla přehlasovat pouhou většinou) (…)“93  

Oproti původním návrhům tedy Havel na podzim 1992 akcentoval už pouze 

symbolickou rovinu prezidentského veta a nebyl v pozici, aby si mohl diktovat, jak těžké 

bude jeho přehlasování, případně zda by nemohl vracet zákony i s pozměňovacími návrhy 

(částečné veto). Ani z dostupných pramenů není patrné, že by pak tuto alternativu vůbec 

někdo navrhoval.  

Pro výslednou podobu pravomocí prezidenta republiky mělo pak rozhodující význam 

výjezdní zasedání ústavně-právního výboru České národní rady v Lánech ve dnech 7. – 12. 

prosince 1992.94 Sám Havel zpětně uváděl: „Vzpomínám si, že jsem měl dokonce noční utajenou 

schůzku s některými členy v tamní hospodě (…)95. Teprve poté došlo k zapracování některých 

Havlových připomínek, především práva vetovat běžné zákony (výměnou za ty ústavní).96  

Dodejme, že ústava, tak jak byla projednána v ústavně-právním výboru (s výjimkou 

jednoho zásadního pozměňovacího návrhu97), byla schválena 16. prosince 1992 hlasy 172 

poslanců ze 198 přítomných (16 bylo proti a 10 se zdrželo).98 Hrozba, že Česká republika 

bude sice k 1. 1. 1993 samostatná, ale bez vlastní ústavy, tak byla odvrácena.99 

 

                                                      
93 Kaiser, Daniel: Prezident Václav Havel 1990–2003, Paseka 2014, s. 133.  
94Havlovým prosbám naslouchali zejména jeho zpravodajka Hana Marvanová a poslanec Petr Koháček 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 108-109. 
95  Rozhovor V. H. a T. Němečka. In: Lidové Noviny, 24. 1. 2011. Dostupný z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=rozhovory&val=2413_rozhovory.html&typ=HTML  
96 Tím bylo ovšem definitivně vyloučeno také případné prezidentovo právo zákonodárné iniciativy, což Marek 
Benda vysvětloval také zkušenostmi z období federace, kdy Havel předkládal některé návrhy zákonů, aniž by je 
předjednal ve Federálním shromáždění. Viz Gerloch, A. – Kysela J. a kol.: 20 let Ústavy České republiky – 
Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Aleš Čeněk 2013, s. 39; Marková, Klára: Zkoumání tvorby Ústavy ČR: Mezi 
koncepty a realitou, In: Politologická revue 2/2015, s. 27. 
97 Tím se vrátil do ústavy poměrný volební systém pro sněmovnu a většinový pro Senátu. Viz Stenozáznam 
jednání ČNR ze dne 16.12.1992 Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010001.htm  
98  Viz Stenozáznam jednání ČNR ze dne 16.12.1992 Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010001.htm 
99 Ústava Slovenské republiky byla přijata již 1. září 1992, tedy šest měsíců před zánikem federace. Viz č. 
460/1992 Zb. 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=rozhovory&val=2413_rozhovory.html&typ=HTML
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010001.htm
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010001.htm
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V konečné verzi Ústavy České republiky tedy nakonec zůstalo prezidentovi republiky 

velmi slabé a spíše symbolické právo veta, které rozhodně neodpovídalo původním 

Havlovým představám, nenavazovalo na ústavní listinu 1920, a bylo zřejmě více než cokoli 

jiného výsledkem snahy koaličních stran v čele s Václavem Klausem neudělat z prezidenta 

konkurenční mocenské centrum.100  Když tedy Brigita Chrastilová, ředitelka hradního odboru 

legislativy a práva, v bezmála šestisetstránkové knize „Václav Havel a jeho vliv na čs. a český 

právní řád“ píše, že: „Řada návrhů V. H. byla nepochybně velmi zajímavá, některé byly zapracovány 

do Ústavy bezprostředně, některé až podstatně později, jiné nebyly realizovány vůbec. Nelze však 

samozřejmě prohlásit, že se všechny návrhy V. H. do Ústavy dostaly jen na základě jeho iniciativy. (…) 

Jen velmi obtížně lze tedy zjistit, nakolik byly poslancům inspirací právě připomínky V. H. a nakolik V. 

H. sdílel tyto své pohledy s jinými osobami a institucemi, které měly na tvorbu Ústavy vliv,“101 

bezděky tak potvrzuje, že Havlův vliv na finální znění české ústavy, alespoň jak ukazuji na 

příkladu prezidentského veta, nebyl (ani přes Havlovu poctivou snahu) tak výrazný.   

 

Nyní už tedy přejděme k samotné analýze úpravy prezidentského veta v Ústavě České 

republiky.  

 

Ústava České republiky 

 

 

Článek 62 

Prezident republiky 

h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního 

 

Článek 50 

 

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do 

patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. 

                                                      
100 Marková, Klára: Zkoumání tvorby Ústavy ČR: Mezi koncepty a realitou, In: Politologická revue 2/2015, s. 26-
27. 
101 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 109. 
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Ústava ČR opravňuje prezidenta republiky vetovat pouze běžné zákony.102 Prezident 

republiky nemůže vetovat ústavní zákony103 ani zákony přijaté ve zkráceném jednání dle zák. 

o bezpečnosti ČR104  ani zákonná opatření Senátu.105 Vyloučení možnosti vracet ústavní 

zákony (které dávala prezidentovi Ústava 1920 a 1948) lze patrně nejpřesvědčivěji odůvodnit 

rigiditou, kdy je k jejich schválení potřeba dosáhnout kvalifikované většiny v obou komorách 

Parlamentu.106  

Prezident může vrátit pouze přijatý zákon (nikoliv návrh zákona), tedy zákon, který 

byl ústavně předepsaným způsobem projednán v obou komorách Parlamentu, oběma 

komorami schválen, nebo byl přijat PS po jeho zamítnutí nebo vrácení s pozměňovacími 

návrhy Senátem, anebo byl přijat na základě vyjádření vůle Senátu se návrhem zákona 

nezabývat, či byl přijat na základě právní fikce jeho přijetí v důsledku nevyjádření se Senátu 

v požadované lhůtě.107 Přijaté zákony postupuje prezidentu republiky předseda PS, poté co 

zákon sám podepíše ve třech stejnopisech v listinné podobě.108 Vrácení zákona prezidentem 

republiky vždy znamená také odložení jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů.109 

Na rozdíl od historických ústavních úprav nepotřebuje prezident České republiky 

K uplatnění veta kontrasignaci110 a není za tento akt (ani z výkonu funkce) odpovědný. Právo 

veta je tedy autonomním úkonem hlavy státu bez vazby na vládu, a nelze ho proto 

považovat za akt jednotné výkonné moci. V důsledku toho za něj nenese odpovědnost žádný 

                                                      
102 Teoreticky tedy může prezident vrátit i zákon o státním rozpočtu, čímž by zřejmě výrazně destabilizoval 
pozici vlády. 
103 Prezident republiky ovšem může vetovat zákony dle čl. 40, k jejichž přijetí je třeba souhlasu obou komor 
Parlamentu (volební zákon, stykový zákon, jednací řád Senátu). 
104 Čl. 8 ÚZB (110/1998 Sb.) 
105 „Pro opačný závěr chybí pozitivní právní úprava (čl. 33). Prezidentské veto k zákonnému opatření nemůže být 
uplatněno ani dodatečně, tj. poté, co jej PS na své první schůzi schválí, neboť takové dodatečné schválení by se 
nedělo formou zákona, nýbrž formou standardního usnesení.“ Viz Rychetský – Langášek – Herc - Mlsna a kol.: 
Ústava České republiky – komentář, Wolters Kluwer 2015, s. 489. 
106 Klíma, Karel: Komentář k Ústavě a Listině, Aleš Čeněk 2009, s. 417 
107 Čl. 41 – 48 Ústavy České republiky viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České 
republiky, Linde 2010, s. 733. 
108 § 98 odst. 1  a § 107 odst. 2 JŘPS 
109 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 101. 
110 Čl. 62 písm. h Ústavy České republiky 
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ústavní orgán. 111   Důvodová zpráva zdůvodňuje absenci kontrasignace poněkud 

nepřesvědčivě obavou z podřízení zákonodárné moci vládě: „Jinak by došlo k nevyváženosti 

moci zákonodárné a výkonné. Vláda by tak dostala pod kontrolu zákonodárnou moc, neboť jí přísluší, 

na rozdíl od prezidenta republiky, i právo zákonodárné iniciativy.112 Vláda tím ovšem ztratila 

nástroj „poslední záchrany“, jímž mohla zabránit vyhlášení zákona rozporného s její 

politikou, neboť prezident není jejím stanoviskem nijak vázán. Naopak prezident může sám 

vetovat i parlamentem přijaté vládní návrhy zákonů. Jde o další z prvků (např. vedle přímé 

volby prezidenta), jež parlamentní systém vlády modifikuje směrem k poloprezidentskému 

systému a posiluje postavení prezidenta.  

Převážná část literatury hodnotí tuto diskontinuitu jako nesystémovou113, nicméně 

např. J. Wintr argumentuje, že prezidentské veto bez kontrasignace funkčně odpovídá pojetí 

prezidentského úřadu jako garanta řádů a strážce konstitucionálních hodnot. „Prezident 

svým vetem požaduje od sněmovní většiny, aby ještě jednou (…)  prokázala, že kontroverzní 

zákon skutečně má potřebnou demokratickou legitimitu, tj. že ho podporuje absolutní většina 

poslanců. Má-li veto prezidenta plnit tuto funkci, je zřejmé že je nelze vázat na spolupodpis 

předsedy vlády. Shoda prezidenta a premiéra na odporu proti schválenému zákonu by byla 

jevem natolik vzácným, že by se institut vrácení zákona stal takřka nepoužitelným.114 

Vrácení každého zákona musí být povinně spojeno s odůvodněním. Důvody, pro které 

může prezident veto uplatnit, ovšem nejsou v Ústavě (ani demonstrativně) uvedeny a v praxi 

bývají velmi rozmanité. Především se nabízí využití této pravomoci v situacích, kdy prezident 

zjistí nesoulad přijatého zákona s ústavním pořádkem115, pro závažné vady v legislativním 

procesu (zde by nicméně případné přehlasování veta nebylo schopné takové vady zhojit) a 

                                                      
111 Čl. 54 odst. 3 ve spojení s čl. 62 a (a contrario) čl. 63 odst. 4  Ústavy. V důsledku této konstrukce pak nenese 
odpovědnost za uplatnění či neuplatnění veta žádný ústavní orgán. S tím souvisí i fakt, že právo veta nepřechází 
v případech dle čl. 66 na žádného jiného ústavního činitele (substituta). Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a 
kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 733. 
112 http://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_03.htm  
113 Např. Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 612; 
Klíma, Karel: Komentář k Ústavě a Listině, Aleš Čeněk 2009, s. 476. 
114 Wintr, Jan: Česká parlamentní kultura, Auditorium 2010, s. 175-176. 
115 Jde však o prezidentovo právo, nikoli povinnost: „Tím, že vylučuje z tohoto práva zákony ústavní, naznačuje 
možnost posuzovat při tom běžné zákony kritériem ústavnosti.“  Viz Hřebejk, J. – Pavlíček, V.: Ústava a ústavní 
řád České republiky: komentář (1. díl), Linde 1998, s. 225.  
K výkladu, že prezidentské veto je nástrojem ochrany konstitucionálních hodnot a má být použito v situacích, 
kdy by přijatým zákonem došlo k jejich ohrožení se přiklání J. Wintr. Viz Wintr, Jan: Česká parlamentní kultura, 
Auditorium 2010, s. 175-176.  

http://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_03.htm
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obvykle též pro nepřekonatelné ideologické výhrady prezidenta k zákonu (zákon o 

registrovaném partnerství). 

Smyslem samotného odůvodnění je vést poslance k přehodnocení jejich podpory 

zákona. Odůvodnění slouží rovněž jako veřejné stanovisko prezidenta směrem k občanům a 

médiím a může být zdrojem poznání pro odbornou veřejnost z řad politologů a právníků. 

V praxi oscilovala odůvodnění prezidentova veta od velmi strohých (jedno souvětí) až 

k detailním (sedm stran). 116  Zcela chybějící odůvodnění by ovšem bylo důvodem pro 

odmítnutí PS hlasovat o vráceném zákonu znovu, neboť by se nejednalo o vrácení zákona dle 

čl. 50 odst. 1 Ústavy. Prezident však může tento nedostatek napravit, pokud odůvodnění 

pošle dodatečně, ale ve lhůtě do 15 dnů od postoupení zákona.117 Nadto by prezident mohl 

poslancům svoje argumenty prezentovat též ústně na schůzi PS, na níž se má o vráceném 

zákonu hlasovat. 118 

 

Při vrácení zákona je prezident omezen nejen věcně, ale též časově – lhůtou do 

patnácti dnů od postoupení přijatého zákona.119 Spor o správné počítání této lhůty vedl 

v praxi až k odmítnutí PS hlasovat o vráceném zákonu znovu (viz Havel). Jelikož Ústava 

počítání času neupravuje, přiklonil se Ústavní soud k tomu, že se jedná o lhůtu na doručení, 

                                                      
116 V roce 1995 vetoval prezident Havel zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození. 
V odůvodnění uvedl pouze následující souvětí: „Zákon vracím proto, že ho považuji za nespravedlivý, a dále 
proto, že má mnoho vážných právních nedostatků.“  
Roku 2000 pak Havel vetoval novelu lustračního zákona, která prodlužovala jejich platnost na neurčito. 
V odůvodnění se omezil pouze na následující sdělení: „Zákony jsem nepodepsal již v roce 1995, protože jsem 
nechtěl ospravedlnit pětileté čekání na zákony o státní službě. Tím méně mohu po dalších pěti letech umožnit 
nekonečné čekání na jejich přijetí.“ Navrhovatel zákona Václav Krása (ODS) posléze prezidentovo odůvodnění 
označil za “velmi nedostatečné a až znevažující obě komory Parlamentu“. Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla 

Poslanecké sněmovně ze dne 5.5.1995, KPR čj. 3657/95. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a 
jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 464-465; Dopis V.H. adresovaný PS ze dne 16.11.2000, KPR čj. 
5924/2000. Tamtéž, s. 490; Stenozáznam jednání PS ze dne 28.11.2000. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029005.htm#r1  
Naopak nejdelší odůvodnění pochází z pera prezidenta Klause, který v roce 2006 vrátil poslancům zákon o 
registrovaném partnerství s podrobnou sedmistránkovou argumentací. Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause 

předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 16. 2. 2006, KPR čj. 1158/2006. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14031 
117 Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 375 
118 Dle článku 64 odst. 1 Ústavy má prezident právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu a dostat slovo, 
kdykoliv o to požádá.  
119 Podrobně např. Mikule, V.: K výkladu čl. 50 odst. 1 Ústavy (prezidentovo veto) In: Časopis pro právní vědu a 
praxi 4/1997, s. 617-622; Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 
2010, s. 613-614. 

http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029005.htm#r1
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14031


33 
 

respektive k obecnému principu počítání času.120 Za den postoupení přijatého zákona se tedy 

považuje den, kdy předseda PS zákon odešle prezidentu republiky, poté, kdy jej sám 

podepíše a kdy je rovněž zákon prezidentovi úspěšně doručen. Patnáctidenní lhůta počíná 

dnem, který následuje po postoupení a lhůta je dodržena, pokud prezident před jejím 

uplynutím zákon vrátí.   

Vrácením se přitom rozumí doručení zákona spolu s odůvodněním. V praxi prezident 

vrací předsedovi PS autentický výtisk zákona spolu s připojeným dopisem, ve kterém 

oznamuje svoje rozhodnutí zákon vrátit a odůvodňuje jej.121  Písemná forma vrácení zákona 

je však pouze zvyklostí (Ústava formu vrácení zákona nestanovuje) a za veto zákona by tak 

bylo nutno považovat jakýkoli nepochybný (a odůvodněný) projev vůle prezidenta republiky 

směřující k vrácení zákona k novému hlasování.122  

V ojedinělých případech může dojít i ke stavění lhůty. Nejprve by se však PS a Senát 

musely usnést na nezpůsobilosti prezidenta ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad123 a 

Ústavní soud by pak na návrh prezidenta mohl předběžným opatřením pozastavit vyhlášení 

zákonů124, ke kterým prezident nemohl užít své právo veta.125  

Prezident republiky disponuje svým vetem až do začátku opětného projednávání 

zákona a může tak dodatečně jím vrácený, ale ještě znovu neprojednaný zákon podepsat. 

Nové projednávání by se pak již nekonalo.126 

 

 

 

                                                      
120 Pl. ÚS 33/97  
121 Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 374-375 
122 K tomuto výkladu přiklonil též Ústavní soud Slovenské republiky: „Vrátenie zákona s pripomienkami 
prezidentom SR podľa čl. 87 ods. 3 a 4 Ústavy SR nie je podmienené dodržaním formy, pretože Ústava SR 
neupravuje formu prejavu vôle prezidenta SR v spojitosti s vrátením zákona s pripomienkami Národnej rade SR 
a vrátenie zákona s pripomienkami treba pokladať každý prejav vôle prezidenta SR smerujúci k Národnej rade 
SR, z ktorého obsahu je zrejmé, že ho prezident SR vracia podľa čl. 87 ods. 3 alebo 4 Ústavy SR, je v ňom 
uvedená pripomienka a prezident SR  ho urobil v lehote podľa čl. 102 písm. n) Ústavy SR.“ Viz 68/1994 Z. z. 
123 Čl. 66 Ústavy České republiky 
124 § 114 ZÚS  
125 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 615 
126 Koudelka, Zdeněk: Prezident republiky, Leges 2011, s. 6 



34 
 

 

(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. 

Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, 

zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 

Přestože čl. 62 písm. h Ústavy stanoví, že prezident republiky vrací přijaté zákony 

Parlamentu, podle čl. 50 odst. 2 o nich hlasuje znovu jen PS. I v tomto směru jde tedy o 

odklon od ústavní listiny 1920. Podle R. Suchánka však nejde o vnitřní rozpor v Ústavě, ale o 

důsledné uplatnění zásady silnějšího postavení PS v rámci dvoukomorového Parlamentu při 

přijímání běžných zákonů.127 Tato privilegizace PS je v případě vetování zákona umocněna 

tím, že Senát není do opakovaného hlasování vůbec zapojen. Návrhy na změnu tohoto stavu 

zatím nenašly pozitivní ohlas (viz De constitutione ferenda).128 

Po vrácení zákona předsedovi PS je ten povinen rozeslat odůvodnění prezidenta 

poslancům a podle JŘPS předložit vrácený zákon PS na nejbližší schůzi, nejdříve však za 10 

dnů od jeho doručení poslancům. JŘPS už ovšem nestanoví povinnost o vráceném zákonu na 

nejbližší schůzi také hlasovat a PS může svým usnesením jeho projednání odložit.129  

K jednání o vráceném zákonu je v PS otevřena rozprava, Ústava nicméně striktně 

zapovězuje předkládat jakékoli pozměňovací návrhy. Poslanci tak nemohou konstruktivně 

reagovat na prezidentovi konkrétní výtky, jako se to úspěšně dařilo za první republiky, ale 

mohou vrácený návrh zákona přijmout či odmítnout pouze jako celek v nezměněné podobě. 

Toto ustanovení považuji osobně na celé stávající konstrukci prezidentského veta za nejvíce 

problematické (viz De constitutione ferenda).130  

Po ukončení rozpravy hlasuje PS o návrhu setrvat na zákonu ve znění, v jakém byl 

přijat.131 K přijetí takového usnesení, tudíž i k překonání prezidentova veta, je zapotřebí 

nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 hlasů. Jde tedy o stejnou většinu, 

                                                      
127 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 734.  
128  Např. neúspěšný senátní návrh novely Ústavy z r. 2001 viz Sněmovní tisk 1134 dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1134&CT1=0  
129 Tak tomu bylo např. v případě antidiskriminačního zákona, o kterém PS hlasovala až za rok po jeho vrácení 
prezidentem Klausem. Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 
2010, s. 616; Koudelka, Zdeněk: Prezident republiky, Leges 2011, s. 102-104. 
130 Také literatura se vesměs shoduje na blahodárnosti prvorepublikové praxe, zatímco zastánci současného 
stavu argumentují prodloužením zákonodárného procesu, které by možnost předkládat pozměňovací návrhy 
údajně přinesla. Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, 
s. 616. 
131 Došlo-li by při hlasování k nějaké změně, byl by to již zcela nový návrh zakládající postup podle čl. 45 a násl. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1134&CT1=0
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jakou ústavodárce předepsal sněmovně k překonání senátního veta. Znovu potvrzený zákon 

zasílá předseda PS k podpisu rovnou předsedovi vlády. K vyhlášení zákona pak dojde bez 

podpisu prezidenta, pouze s doprovodným usnesením PS, což je v rozporu s gramatickým 

výkladem čl. 51. Je to však ústavní zvyklost 132  , která vznikla při vyhlášení prvního 

vetovaného zákona r. 1994 a následně byla zakotvena též v JŘPS (viz Havel).133 Zároveň byl 

tak vyloučen promulgační charakter prezidentova podpisu pod zákonem. Slovenský 

ústavodárce přitom totožný rozpor vyřešil novelizací ústavy.134  

Pokud na vráceném zákonu sněmovna předepsanou většinou nesetrvá, platí, že 

zákon nebyl přijat. V případě, kdy PS ve svém volebním období už nestihne projednat 

prezidentem vrácený zákon, nebo kdy prezident veto uplatní poté, co již skončilo volební 

období PS, nemůže být veto přehlasováno, což má za následek nepřijetí takového zákona. 

Nově zvolená PS by totiž o vráceném zákonu nehlasovala „znovu“, jak stanoví čl. 50 odst. 2 

Ústavy, nýbrž poprvé.135 Prezidentovo (jinak suspenzivní) opatření tak v těchto ojedinělých 

případech nabývá charakteru absolutního (kapesního) veta. 

Další mimořádnou situací je vrácení zákona, jehož účinnost má nastat ještě 

opětovným projednáním PS, respektive před vypršením prezidentovi lhůty k vrácení zákona.  

Jelikož patří k dobrým zásadám právního státu, že účinnost zákona nemůže předcházet jeho 

platnosti136, vyřešila PS tuto situaci v praxi nehlasováním o vráceném zákonu (a uplatnila se 

tedy fikce nepřijetí zákona). Stejně tak prezident Havel vyšel PS vstříc, když podepsal zákon, 

jehož účinnost měla nastat ještě před vypršením jeho patnáctidenní lhůty k vrácení zákona, 

nebo protože by se o něm před stanovenou účinností již nestihla znovu usnést.137 

                                                      
132 Viz Koudelka, Zdeněk: Prezident republiky, Leges 2011, s. 97; Hřebejk, J. – Pavlíček, V.: Ústava a ústavní řád 
České republiky: komentář (1. díl), Linde 1998, s. 195; Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – 
komentář, C. H. Beck 2007, s. 377. 
133 § 107 odst. 3 JŘPS 
134 Viz 90/2001 Z.z. a nové znění čl. 87 odst. 3: (…)„Ak Národná rada SR po opätovnom prerokovaní schváli 
zákon aj napriek pripomienkam prezidenta SR a prezident SR zákon nepodpíše, zákon sa vyhlási aj bez podpisu 
prezidenta SR.“) 
135 Při obnově PS se uplatňuje princip materiální diskontinuity (§ 121 JŘPS), tedy nelze pokračovat v 
projednávání neschválených zákonů. Viz Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – komentář, C. H. Beck 
2007, s. 377. 
136 To je v rozporu s § 3 odst. 3 zák. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
137 Viz Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní 
řád, ASPI 2003, s. 102-103, 141-142. 
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Dodejme, že právo prezidenta republika vracet zákony patří k těm, která v případech 

dle čl. 66 Ústavy138, nepřechází na žádného jiného ústavního činitele (substituta), čímž je 

ještě více umocněna jeho výlučně osobní povaha.139 

Výše popsaná úprava prezidentského veta zůstala – na rozdíl od Slovenska140 – za 

bezmála 25 let platnosti Ústavy České republiky bez jakékoliv změny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
138 Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž 
nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká 
sněmovna a Senát. 
139 Např. na Slovensku toto právo přechází na vládu (Čl. 105 Ústavy SR). 
140 9/1999 Z.z. 
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3 Tomáš Garrigue Masaryk (1918–1935)  

 

„Forma, konstituce psaná, nezaručuje vždy věci: nelze v politice dost zdůrazňovat, aby lidé 
dbali věci, obsahu, ne formy a litery. Napsat se dá pěkná konstituce lehce – provádět ji pěkně a 
důsledně je těžko.“141 

 

Jak už jsme podrobně rozebrali v kapitolách věnovaných prvorepublikovým ústavám, 

byl to právě Tomáš Garrigue Masaryk, jenž prosadil do Ústavní listiny silné prezidentské veto 

dle amerického vzoru. Za 17 let v úřadu prezidenta republiky pak vrátil parlamentu pouhých 

11 zákonů a nikdy nebyl přehlasován (viz příloha). Tato impozantní statistika naznačuje, že si 

prezident počínal umírněně a zákonodárci mu za to prokazovali mimořádný respekt. 

Následující text nicméně odhaluje mnohem barvitější skutečnosti. 

 

3.1.1 První vrácené zákony 

V režimu Prozatímní ústavy, tedy za období necelých dvou let (fakticky však pouze 

v období od ledna do dubna 1920), vrátil prezident Revolučnímu národnímu shromáždění 

celkem sedm zákonů.142 To je relativně vysoký počet, uvážíme-li, že za „definitivní“ ústavy 

(mezi lety 1921–1935) využil prezident práva veta už pouze čtyřikrát. Jedním z důvodu bylo 

překotné tempo zákonodárné práce probíhající na půdě RNS. „Tenkráte na počátku se 

mnoho spěchalo,“143 vzpomínal zpětně Masaryk. 

Již historicky první pokus o použití prezidentského veta vzbudil kontroverzi. Podle 

Masarykova diáře, z kterého vycházela historička Eva Broklová144, k němu mělo dojít 3. 

června 1919, kdy si prezident poznamenal: „Nepodepsal poprvé zákon manželský kvůli § 15“. 

Manželský zákon byl přitom přelomovou normou, která sjednotila uzavírání manželství 

                                                      
141 T. G. Masaryk: Světová revoluce, Orbis 1925, s. 418.  
142 Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 164. 
Čistě chronologicky bychom došli k číslu šest, neboť zákon o státních tajemnících z 9. dubna by už teoreticky 
měl být vrácen podle Ústavní listiny, ovšem vzhledem k přechodným ustanovením, respektive neexistenci 
dvoukomorového Národního shromáždění, byl projednán ještě v režimu Prozatímní ústavy. 
143 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 29. 
144 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 29, 99. 
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v českých zemích a na Slovensku a uzákonila rozluky i pro katolíky.145 V kompletním seznamu 

Masarykových vet, jak jej publikoval legislativec prezidentské kanceláře Emil Sobota, ovšem 

toto veto chybí. Zákon navíc už 13. června 1919 vyšel s prezidentovým podpisem ve Sbírce 

zákonů.146  

Jak to tedy s prvním prezidentským (ne)vetem v historii Československa bylo? Jisté 

vodítko poskytuje zápis z 58. schůze ústavního výboru RNS, kde si zpravodaj Václav Bouček 

posteskl, že „prezident (…) vetoval zákon o vlastní újmě, ač ministr spravedlnosti František Soukup 

byl proti tomu a prosil, aby veto nevyslovil.“147 Jako nejpravděpodobnější verze se tedy jeví ta, že 

prezident Masaryk měl skutečně v úmyslu zákon vrátit, ale kvůli chybějící kontrasignaci 

ministra Soukupa nemohlo být toto veto platně provedeno. Masaryk nakonec zákon 

podepsal pravděpodobně i proto, že jeho výhrady byly zapracovány krátce nato do 

prováděcího nařízení vlády.148  

Tento případ vyvolal také odbornou diskusi, zda odpovědný ministr může odepřít 

kontrasignaci aktu neodpovědného prezidenta, respektive zůstává-li spolupodepsaný akt 

výlučným úkonem neodpovědné hlavy státu, či stává-li se spolupodepisující člen vlády také 

jeho autorem přebírajícím za něj odpovědnost.149  

 

Oficiálně první případ, kdy prezident Československa vrátil parlamentu přijatý zákon, 

nastal 5. ledna 1920, kdy Masaryk vetoval zákon o závodních výborech a revírních radách při 

hornictví (a s ním i úzce provázaný zákon, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy).150  

Tyto zákony byly dle důvodové zprávy první etapou „socialisace“ a projevem tzv. 

                                                      
145Zákon č. 320/1919 Sb., o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství, „zavedl fakultativní 
civilní sňatek, který v českých zemích nahradil výlučnost církevního sňatku (s výjimkou bezkonfesních osob) a na Slovensku 
místo dosavadního obligatorního civilního způsobu uzavření manželství přinesl snoubencům možnost volby jako formou 
jejich manželství vznikne. Uzákonění výhradně fakultativní formy civilního sňatku bylo považováno za ústupek politickým 
stranám katolické orientace, za tento ústupek se podařilo dosáhnout uzákonění rozluky i pro manželství katolíků z taxativně 
určených důvodů a tím ukončit rozšiřování velkého počtu tzv. matrikových manželství.“ Viz Malý, Karel a kol: Dějiny českého 
a československého práva do roku 1945. Linde 1999, s. 440-443.  
146 Viz Sbírka zákonů a nařízení státu československého částka 67/1919. Dostupné z 
http://ftp.aspi.cz/opispdf/1919/067-1919.pdf  
147 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 99. 
148 362/1919 Sb. Nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. června 1919, jímž se provádí zákon ze dne 
22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o změnách ustanovení občanského práva o manželském právu. 
149 Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 98, 
171. 
150  Viz Stenozáznam jednání NS ze dne 9.1.1920. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/104schuz/s104001.htm  

http://ftp.aspi.cz/opispdf/1919/067-1919.pdf
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/104schuz/s104001.htm
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hospodářské demokracie. Zaváděly participaci horníků na činnosti a správě těžebních 

podniků prostřednictvím závodních výborů a revírních rad, posilovaly vliv zaměstnanců na 

úpravu pracovních a mzdových poměrů a řešení sporů z nich vzniklých. 151 Šlo přitom o velmi 

naléhavou agendu. Poválečné Československo prožívalo stav uhelné tísně; stávky a poruchy v 

uhelných revírech působily značné hospodářské škody i diskomfort obyvatelstva.152 

Prezident Masaryk s vetovanými zákony principiálně souhlasil, neboť sociální 

zákonodárství pokládal za nezbytné a ve shodě s jeho výrokem, že: „pravá demokracie 

nebude jen politická, nýbrž také hospodářská a sociální."153 Důvod, proč zákony vrátil, ovšem 

spočíval v přílepku k zákonu, který stanovoval, že horníci mají právo spolurozhodovat při 

správě závodů a mít podíl na čistém zisku, přičemž o jejich zastoupení ve správě závodů, o 

formě a výši podílu na zisku měl rozhodnout zvláštní zákon. Po dobu přechodnou, tj. než 

dojde k vydání zvláštního zákona, měly být tyto otázky upraveny prováděcím nařízením 

vlády. Tak široké zmocnění výkonné moci považoval Masaryk za protiústavní.154  

Při opětovném projednání vrácených zákonů pak poslanci prezidentovy připomínky 

bez rozpaků zohlednili a 25. února 1920 přijalo RNS zákon o závodních a revírních radách 

v prezidentem navrženém znění, tedy bez sporného vládní zmocnění.155 Byl to učebnicový 

příklad částečného veta, které umožňuje prezidentovi a zákonodárcům najít kompromis 

ještě před definitivním přijetím zákona, a tedy nezatěžuje právní řád překotnými 

novelizacemi, tak jak to se to děje v případě, že zákonodárci nemají možnost podávat 

k prezidentem vráceném zákonu pozměňovací návrhy. 

 

                                                      
151 Viz Tisk NS 1980 a 1553. Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1980_00.htm; Malý, Karel a 
kol: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde 1999, s. 342-343. 
152 Např. v zimě 1919 došlo z těchto důvodů k úplnému zastavení osobní dopravy na pražské elektrické dráze viz 
Tisk NS 483. Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0483_00.htm  
153 Masaryk, T. G: Světová revoluce, Čin 1938, s. 537. 
154 V připomínkách prezident Masaryk doslova píše: „v (…) demokratických ústavách je pravidlo, že nařízení má 
vyplývati ze zákona, rozuměj zákona už existujícího. V tomto případě se však zvláštní zákon teprve slibuje. (…) 
Postup nařizovací, pokládal bych i s demokratického hlediska za povážlivý. (…) Své stanovisko vidím potvrzeno 
faktem, že v původním vládním návrhu inkriminované tři odstavce nebyly a že se do zákona dostaly později a, 
jak se mi zdá, ne dosti organicky.“ Viz Stenozáznam jednání NS ze dne 9.1.1920. Dostupný z 
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/104schuz/s104001.htm   
15525. února přijalo RNS současně nový zákon č. 143/1920 Sb. o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů 
a jejich podílu na čistém zisku a prezidentem předtím vrácené zákony o závodních a revírních radách při 
hornictví (č. 144/1920 Sb.), z kterého na prezidentův podnět vypustilo inkriminované vládní zmocnění) a č. 
145/1920 Sb., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy Viz Stenozáznam jednání NS ze dne 25.2.1920.  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/124schuz/s124001.htm 

http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1980_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0483_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/104schuz/s104001.htm
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/124schuz/s124001.htm
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Prezident Masaryk používal v prvních letech veto zásadně jako korektiv jednotlivých 

formálních nedostatků či obsahových nejasností, které v připomínkách k vráceným zákonům 

vždy přesně označil. Ve dvou případech pak svým vetem upozornil na rozpor konkrétního 

ustanovení zákona s mezinárodní smlouvou. V tomto smyslu se tedy jednalo vždy pouze o 

částečné (položkové) veto. V zásadě u žádného ze sedmi vrácených zákonů pak mezi RNS, 

vládou a prezidentem nedošlo k hodnotovému střetu156, natožpak veřejnému distanci 

prezidenta od zákona. I díky tomu nebyl prezident nikdy přehlasován, když v pěti případech 

přijalo RNS vrácený zákon v novém znění dle prezidentových připomínek a dva zákony už 

nestačilo znovu projednat (viz příloha).  

O tom, jak velkému respektu se prezident Masaryk těšil, může svědčit např. zpráva 

senátního rozpočtového výboru z 9. ledna 1922 k vrácenému zákonu o osobních daních: 

„Rozpočtový výbor uznává důvody, pro které pan president vrátil zákon, na němž obě sněmovny 

usnesly se zřejmým nedopatřením ve spěchu a zmatku posledních dnů loňského letního zasedání a 

navrhuje, aby vrácení zákona bylo senátem vzato na vědomí.“157 

 

3.1.2 Připomínkové místo Hrad 

Zpočátku byl prezident Masaryk nucen vetovat zákony především kvůli nedokonalé 

komunikaci mezi vládou a prezidentskou kanceláří. Od roku 1920 se ovšem vyvinula praxe, 

kdy byly vládní návrhy úzce konzultovány s prezidentskou kanceláří, jež byla o legislativních 

pracích informována už od samého počátku a před předložením zákona do parlamentu 

opatřovala pro vládu neformální prezidentův souhlas. Tento proces shrnuje legislativec 

prezidentské kanceláře Emil Sobota:  

„Vláda, nehodlajíc se vydati risku, že zákon, jejž by Národní shromáždění přijalo z podnětu její 

osnovy, bude presidentem později vetován, opatřuje se zpravidla již předem souhlasem 

prezidentovým. Děje se to tím způsobem, že návrh zákona, když je projednáván ve vládě, zasílá se 

také kanceláři presidenta, která presidentu o návrhu referuje, a obdrží-li od něho rozkaz, upozorní 

vládu na presidentův odchylný názor na osnovu. Je totiž třeba, aby president měl takto možnost 

                                                      
156 Jediný spor registrujeme u zákona o státních tajemnících. Masaryk nepovažoval institut státních tajemníků 
za nezbytný, a proto přijatý zákon vrátil. K jeho opětovnému projednání vzhledem ke konci funkčního období 
RNS už nedošlo. 
157 Viz Tisk 1183 Senátu NS. Dostupný z: 
http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/1vo/tisky/T1183_00.htm  

http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/1vo/tisky/T1183_00.htm
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zaujímati k osnovám stanovisko, a vládu o něm vyrozumívati co možno v samém počátku návrhu; 

neboť čím v ranějším stádiu jej postihne, tím méně bude míti námitek proti jeho konečné podobě. (…) 

Tento pravidelný způsob vzájemného informování presidenta vládou o chystaných osnovách, 

a vlády o případných pochybnostech presidentových k nim, neznamená ovšem, že president se s nimi 

již definitivně ztotožnil. Může být řada příčin, pro které posléze se přece jen postaví proti nim; změny 

některých ustanovení za parlamentního projednávání, ale i změna presidentova názoru na ně, která 

se může dostavit na podkladě diskusí, anebo z ohlasu veřejnosti.“ 158 

Sám Masaryk považoval tuto praxi za „zjednodušení a racionalizaci zákonodárné 

práce,“ neboť jedině díky tomu, že byl vládou o připravovaných zákonech informován už 

během jejich tvorby, mohl „své stanovisko k nim dát najevo nehlučně už zde, aniž by bylo 

třeba velikého – a často vzrušujícího – aparátu veta“.159 Fakta mu dávají zapravdu, když od 

roku 1921 až do své abdikace r. 1935 využil práva veta už pouze čtyřikrát.  

 

3.1.3 Projednávání vrácených zákonů 

Formálně vracel prezident zákony vlastnoručně podepsaným přípisem obsahujícím 

jeho připomínky. Kancelář prezidenta republiky doručila přípis spolu se zákonem vládě, jež 

obstarala kontrasignaci a následně jej dodala komoře, která zákon k podpisu předložila. 

Druhé komoře byl zaslán opis připomínek.160 

Po vrácení zákona mohly komory Národního shromáždění přijmout usnesení, že 

setrvají na zákonu vráceném prezidentem „jen po poradě výborové a ve dvou čteních“, tedy 

způsobem, který odpovídal projednávání návrhu zákona (jednotlivá čtení ovšem mohla 

následovat bezprostředně po sobě).161 Samotná praxe se tak od prostého hlasování o 

                                                      
158 Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 160-
161. 
159 Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001, s. 29. 
160 Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 160-
166. 
161 §  79 odst. 2 zák. č. 325/1920 Sb. a § 78 odst. 2 zák. č. 326/1920 Sb. Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a 
kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 616; Mikule, V. – Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České 
republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 374. 
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vráceném zákonu (dle původního úmyslu ústavodárce) vyvinula směrem k jeho novému 

projednání, respektive schválení dle připomínek prezidenta.162 

 

3.1.4 Suchý zákon 

Jak jsme už uvedli, prezident Masaryk používal právo veta zásadně jako korektiv 

jednotlivých formálních nedostatků či obsahových nejasností přijatých norem a 

s parlamentem se nedostával do zjevných ideových sporů. Při pohledu na jednotlivá veta 

vyčnívá snad jen Masarykův odpor k přehnané byrokratizaci státní správy, když parlamentu 

vrátil jak zákon o státních tajemnících, tak zákon o jmenování úředníků v kancelářské službě. 

Zastavme se proto krátce pouze u posledního Masarykem vráceného zákona, neboť zde je 

prezidentovo osobní zaujetí nejvíce patrné.  

20. listopadu 1928 přijalo Národní shromáždění zákon163, kterým se rušilo ustanovení 

o zákazu prodeje, čepování a podávání alkoholických nápojů v den před volbami a v den 

voleb. 164 Toto 48 hodinové moratorium bylo trnem v oku poslanců a senátorů NS po celá 

dvacátá léta.165 Tak např. poslanec Československé národně demokratické strany, ředitel 

Obchodní a živnostenské komory v Praze a předseda Ústřední jednoty československého 

hostinství v jedné osobě František Petrovický vyčíslil, že „suché“ volby do parlamentu v roce 

1925 přinesly tuzemským hostincům ztráty ve výši 12 milionů korun a upozorňoval též na to, 

že se sice zakazuje výčep, ale nikoli prodej alkoholu v lahvích.166 Sugestivně pak pro návrh 

                                                      
162 Jak uvádí Vít Schorm, bylo tomu tak nejspíše proto, že jednací řád nepočítal povinným zapsáním hlasování o 
vráceném zákonu na pořad schůze komor, a že ani sama ústava neupravovala situace, kdy se parlament rozhodl 
na původním textu zákona netrvat. Viz Schorm, Vít A.: Prezidentovo právo veta v Ústavě České republiky. In: 
Deset let Ústavy České republiky, Eurolex Bohemia 2003, s. 322. 
163 Zákon, kterým se mění dosavadní ustanovení o zákazu čepovati, podávati a prodávati nápoje alkoholické v 
den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, obcí a zemských a okresních zastupitelstev. Viz Tisk 
1681/1928 PS NS http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1681_00.htm  
164 Absolutní zákaz formulovaly jednotlivé volební zákony (§ 29 zák. č. 79/1919 Sb., kterým vydává se řád volení 
v obcích republiky Československé; § 32 zák. 123/1920 Sb., kterým vydává se řád volení do poslanecké 
sněmovny; § 31 zák. č. 330/1920 Sb., o volbách zemských a okresních zastupitelstev). Porušení zákazu se pak 
mělo trestat jako přečin „tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců“ (např. § 58 zák. č. 123/1920 Sb.) 
165 Až v červenci 1927  (126/1927 Sb.) se zákonodárcům podařilo, avšak pouze pro volby do zemských a 

okresních zastupitelstev zákaz následujícím způsobem zmírnit: („V den před volbou od 14. hodiny a v den volby 
až do uplynutí jedné hodiny po konečné hodině volby jest zakázáno prodávati, čepovati nebo podávati nápoje 
obsahující alkohol.“). Prezident toto znění podepsal. 
166  Prvorepublikoví hostinští: Proč měli při volbách milionové ztráty? Dostupné z: 
http://epochaplus.cz/?p=16710  

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1681_00.htm
http://epochaplus.cz/?p=16710
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lobbovali také zástupci sněmovního výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu167a 

zástupci senátního ústavně-právního výboru.168 Národní shromáždění se tak 20. listopadu 

1928 celkem jednomyslně shodlo na zmírnění zákazu na necelý volební den.169 

 Prezident Masaryk, autor spisku „O ethice a alkoholismu“170, ovšem zákon NS 

obratem vrátil se strohou připomínkou: „(…) Poměry nezměnily se od roku 1919 (…) tak, že by 

uvolněné podávání lihovin nemohlo působiti nepříznivě na výsledek voleb. Kromě toho 

administrativně působilo by jistě značné obtíže zabránit, aby se čepování, podávání a prodávání 

alkoholických nápojů, na ten den povolené, neprotáhlo přes 12. hodinu noční, tedy na sám den 

voleb.“171  

Ze všech jedenácti Masarykem vrácených zákonů šlo o jediný výrazný hodnotový střet 

mezi prezidentem a zákonodárci. I zde ovšem Masaryk uspěl, když se NS o přehlasování jeho 

veta ani nepokusilo.  Mírnější (necelý jednodenní) zákaz alkoholických nápojů se prosadil až 

roku 1948 do zákona o volbách do Národního shromáždění a v různých formách přetrval až 

do roku 1992.172 

 

                                                      
167 „Zkušenosti získané v obecních volbách (…) plně odůvodňují volání organisací hostinských a výčepnických po 
zkrácení doby omezení čepování. (…) Vůle zákonodárce hleděla zákonem zajistit dostavení se voliče k volbám v 
střízlivém stavu tak, aby odevzdaný hlasovací lístek byl skutečným projevem rozhodnutí voliče bez jakéhokoliv 
nátlaku. Kdo sledoval zprávy z voleb provedených v naší Československé republice, nenalezl v nich také stížnosti 
do porušení pořádku v den voleb. (…) Toto krásné pochopení širokých mas voličských pro nerušený výkon 
občanského práva nelze ale přičítat pouze k dobru zákazu čepování, neb občan má možnost opatřiti si před 
dobou zákazu dostatečné množství všech možných nápojů alkohol obsahujících, a také pozorujeme-li několik dní 
před volbou prodej nápojů alkohol obsahujících, setkáváme se namnoze i se zjevy nadměrného zásobení, nutno 
proto udržení nerušenému chodu voleb přičísti i vrozenému smyslu pro pořádek příslušníků naší Československé 
republiky.“ Viz Tisk 1681 PS NS. Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1681_00.htm 
168 „Před (…) léty bylo jistě velmi účelno přitáhnouti vhodnými ustanoveními zákona uzdu poválečným duševním 
podhodnotám a mravním extrémům, zejména jejich vydražďování. (…) Dnes po desetiletém snažení 
hospodářském a ušlechtilém zápolení mravním jsme tak daleko zkonsolidováni, že to, co bylo někdy nutností, 
jeví se dnes již jako přežitek skoro obtížný. Kdo sledoval zprávy z voleb provedených v naší Čsl. republice, 
zejména v poslední době, nenalezl v nich té nejmenší stížnosti do porušení pořádku volebního aktu. (…) Z 
hospodářské stránky pak poukazují objektivně odborové organisace hostinské na několikamilionové ztráty, 
vznikající živnosti hostinské při každých takových volbách, jichž může do roka následovati několik.“ Viz Tisk 775 
Senátu Národního shromáždění republiky. Dostupné z: 
http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0775_00.htm   
169 „V den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev jest zakázáno 
čepovati podávati a prodávati nápoje alkohol obsahující až do uplynutí dvou hodin po konečné hodině volby v 
úřední vyhlášce stanovené.“ Viz Tisk 1681 PS NS. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1681_00.htm  
170 Masaryk, T. G.: O ethice a alkoholismu, Brno 1920. 
171Viz Tisk 797 http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0797_00.htm  
172 § 25 odst. 2 zák. č. 75/1948 Sb. 

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1681_00.htm
http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0775_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1681_00.htm
http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0797_00.htm
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3.1.5 Podpis s poznámkami (kvaziveto) 

V prvních letech ve funkci prezidenta republiky připojoval Masaryk k některým 

zákonům kromě svého podpisu také poznámky. „(…) v některých případech president pokládal za 

účelné naznačiti svůj vnitřní odstup k přijatému zákonu tím, že jej podepsal s poznámkami (na rozdíl 

od vetování s připomínkami),“ uvádí se v komentáři.173 Tuto formu jakéhosi kvaziveta použil 

prezident poprvé 8. dubna 1920 u zákona o dávce z majetku a o převzetí a náhradě za 

zabraný majetek pozemkový.174  Později tak činil zpravidla u zákonů, u nichž hrozily ztráty z 

prodlení.175    

Prezidentovy poznámky k zákonům byly někdy kontrasignovány odpovědným členem 

vlády (patrně s cílem, aby uvažoval o novelizaci daného zákona), jindy byly čistě neformální a 

spočívaly v tom, že prezident uložil své kanceláři „aby vracejíc vládě zákon jím podepsaný, 

sdělila jí zároveň své poznámky.“176 

Tato praxe ovšem netrvala dlouho, když poslední zákon opatřený poznámkami 

podepsal Masaryk v prosinci 1922 a později už uplatňoval pouze klasické veto.177 I zde 

můžeme nápravu hledat nejspíše v posílené komunikaci mezi vládou a prezidentskou 

kanceláří (viz výše).  

 

3.1.6 Resumé 

Lze tedy uzavřít konstatováním, že prvorepublikové prezidentské veto bylo silné jak 

teoreticky, kdy k jeho přehlasování bylo zapotřebí obou komor Národního shromáždění, tak 

prakticky, neboť se Národní shromáždění o přehlasování prezidenta ani nepokusilo a 

prezidentem vrácené zákony schvalovalo zásadně ve znění plně zohledňujícím prezidentovy 

připomínky.  

Prezidentské veto bylo v období první republiky prostředkem zcela mimořádným, 

který se výrazněji uplatnil pouze mezi lety 1920 až 1922, kdy napravoval formální a obsahové 

nedostatky způsobené chvatnou prací zákonodárců. Později už byly (přinejmenším všechny 

                                                      
173 Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 170. 
174 Zákony č. 309/1920 Sb. a 329/1920 Sb. 
175 Např. zák. 351/1921 Sb. o úpravě cla na automobily a motory k automobilům či 396/1922 Sb., kterým se 
upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců. 
176 Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 171. 
177 Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, s. 171. 
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vládní) návrhy zákonů s prezidentem předjednávány, tak aby nevznikl důvod pro jejich 

pozdější vetování. Ke stoprocentní úspěšnosti Masarykových vet mohlo jistě přispět také 

působení tzv. „parlamentní pětky“ složené z vůdců nejvlivnějších politických stran.178 Lze si 

totiž jen těžko představit, že by předmětem jejich pravidelných mimoparlamentních setkání 

s prezidentem Masarykem nebylo také předjednávání podpory jednotlivých zákonů před 

hlasováním v Národním shromáždění. 

Naopak na počet (a úspěšnost) prezidentských vet nemělo žádný patrný vliv zavedení 

bikameralismu 179 , a to i vzhledem ke stejnému volebnímu systému a současnému 

ukončování funkčního období obou komor Národního shromáždění. 

 

                                                      
178 Agrární (Antonín Švehla), Lidové (Jan Šrámek), Národnědemokratické (Alois Rašín), Národněsocialistické (Jiří 
Stříbrný) a Sociální demokracie (Rudolf Bechyně). Viz Malý, Karel a kol: Dějiny českého a československého 
práva do roku 1945, Linde 1999, s. 287. 
179 Pokud Senát absolutní většinou všech senátorů nepodpořil překonání prezidentova veta vedle Poslanecké 
sněmovny, mohl být zákon vyhlášen jen, pokud s ním souhlasila 3/5 většina všech poslanců. Viz § 48 Ústavní 
listiny.  
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4 Edvard Beneš (1935–1948) 

 

Edvard Beneš byl do funkce prezidenta republiky zvolen v prosinci 1935 a právo veto 

v období předmnichovské republiky nevyužil. Po Mnichovu abdikoval a znovu se prezidenství 

ujal s odvoláním na princip kontinuity a ústavní nouze z londýnského exilu.180  Od července 

1940 do dubna 1945 pak působil pomocí dekretální normotvorby181 v rámci zatímního 

státního zřízení Československé republiky jako jediný zákonodárce. 182  Prezident však 

nevydával dekrety z vlastní iniciativy, ale vždy na návrh vlády.183 Vláda byla iniciativním 

orgánem, který se o předlohách dekretů prezidenta usnášel a prezidentu je předkládal 

k vyhlášení. Prezident republiky prezentoval svá odlišná stanoviska (po poradě se Státní 

radou184) v dopisech vládě, ale nikdy nepostupoval v rozporu s jejím rozhodnutím.185 

Poválečnému Ústavodárnému národnímu shromáždění prezident Beneš vrátil dva 

zákony. Nejprve 25. dubna 1947 vetoval zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů 

pro protiústavní ustanovení, jímž se ukládalo provedení zákona nejen čs. ministrům, ale též 

„slovenským“ pověřencům.186 Podruhé pak 4. června 1947, kdy vrátil zákon, jímž se měnilo 

ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob a s ním související ustanovení zákona 

o vyživovacím příspěvku, a to z důvodu, že by v jeho důsledku rodinní příslušníci osob ze 

Slovenska byli zkráceni o státní vyživovací příspěvek.187  

                                                      
180 Ústavní dekret č. 1/1940 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního 
zřízení Československé republiky 
181 „Pro myšlenku, aby prezident republiky vydával dekrety, svědčila i koncepce vyjádřená v důvodové zprávě 
k ústavní listině, že podpis prezidenta republiky má význam promulgačního aktu. Na rozdíl od ostatních podpisů 
pod zákonem neměl jeho podpis jen formální význam. Dovozovalo se, že při nemožnosti svolat Národní 
shromáždění zůstal prezident republiky jediným orgánem podílejícím se na zákonodárném procesu. Na něj 
přešly i ostatní úkony vyplývající ze zákonodárného procesu.“ 
Viz Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda (II. díl). Linde 2008, s. 133-134. 
182 Ústavní dekret č. 2/1940 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné. 
183 To je patrno i z uvozujícího ustanovení dekretů ve znění: „K návrhu vlády ustanovuji..“ 
184 Státní rada byla poradním sborem prezidenta a pomocný kontrolním orgánem v rámci zatímního státního 
zřízení Československé republiky. Později vznikla rozhodnutím prezidenta na návrh vlády ještě Právní rada, 
která se vyjadřovala k dekretální normotvorbě z legislativně-odborného hlediska. 
185 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda (II. díl). Linde 2008, s. 133-134. 
186 Viz Tisk 540 NS RČS. Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0540_00.htm  
187 Viz Tisk 646 NS RČS.  http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0646_00.htm  

http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0540_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0646_00.htm
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V obou případech přistoupilo jednokomorové ÚNS ke stejné proceduře jako NS za 

Masaryka (viz výše), tedy přijalo zákon dle Benešových připomínek ve dvou čteních, která 

následovala bezprostředně po sobě.188 

Benešovo druhé veto bylo zároveň posledním prezidentským vetem 

v československých dějinách. Znovu bude prezident republiky vetovat zákon až za dlouhých 

46 let (V. Havel v červenci 1993). 

 

 

 

                                                      
188Viz Stenozáznamy jednání NS RČS ze dne 28.5.1947 a 1.7. 1947. Dostupné z:  
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/054schuz/s054002.htm;http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenpr
ot/062schuz/s062005.htm  

http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/054schuz/s054002.htm
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/062schuz/s062005.htm
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/062schuz/s062005.htm
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5 Václav Havel (1993–2003) 

 

I přes jisté neúspěchy při prosazování vlastní koncepce prezidentského veta (viz 

Ústava České republiky), neztrácel Václav Havel při svém nástupu do funkce prezidenta 

republiky optimismus. 19. ledna 1993, v článku „Role českého prezidenta“ pro MF Dnes, 

napsal: „Prezident má právo vracet parlamentu zákony (…) je to vlastně jediná pojistka či brzda, 

kterou má směrem k parlamentu výkonná moc.(…) parlament bude mít nepochybně zájem na tom, 

aby mu prezident nevracel zákony, proto ho bude s nimi zřejmě seznamovat ještě předtím, než je 

definitivně schválí (…) prezidentův podpis zákona pak nebude už zdaleka jen aktem čistě formálním, 

ale aktem skutečné identifikace se zákonem (…) bude tak daleko bezprostředněji ručit za 

zákonodárství své země a nebude se moci vymlouvat na to, že na zákony nemá vliv.189  Politická 

realita následujících let ovšem Havlův idealismus zásadním způsobem zkomplikovala. 

Podívejme se nyní, jak k tomu došlo. 

 

5.1 I. Funkční období (1993–1998) 

V prvním funkčním období vetoval prezident Havel celkem 11 zákonů (z toho 4x 

úspěšně). Nejúspěšnější byl přitom na samém počátku mezi lety 1993–1995, kdy z pěti vet 

uspěl třikrát. Použitím práva veta prezident v některých případech přispěl k vyjasnění Ústavy. 

Nepodepisováním zákonů, u kterých byl sněmovnou přehlasován, naopak postupoval 

mimoústavně. Zpětně lze tuto éru hodnotit jako období relativní umírněnosti a vzájemného 

respektu mezi Poslaneckou sněmovnou, vládou a prezidentem, který narušovali pouze 

Sládkovi republikáni a definitivně ji ukončil podpis opoziční smlouvy v červenci 1998. 190 

                                                      
189 Havel, Václav: Role českého prezidenta, In: MF Dnes, 19. 1. 1993. Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML      
190 V prvním volebním období (1992–1996) byla PS ovládána koaliční vládou ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA. 
Předsedou PS byl Milan Uhde (ODS) a premiérem Václav Klaus (ODS). Havel této PS vrátil celkem sedm zákonů, 
z toho třikrát úspěšně. 
V druhém volebním období (1996–1998) byla PS ovládána koaliční vládou ODS, KDU-ČSL A ODS. Premiérem 
zůstal Václav Klaus (ODS) a předsedou PS se stal Miloš Zeman (ČSSD). Po tzv. sarajevském atentátu podala 
Klausova vláda demisi a na její místo nastoupil 2. ledna 1998 „poloúřednický“ kabinet Josefa Tošovského, který 
Česko vedl až do předčasných voleb. Havel vrátil PS v tomto období čtyři zákony a uspěl pouze jedinkrát.  

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML
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5.1.1 První veto (novela celního zákona) 

K prvému užití práva veta prezidentem Havlem došlo 22. července 1993. Historickým 

prvním vráceným zákonem dle čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky byla novela celního 

zákona191, která rozšiřovala poslaneckou imunitu. Zákon poslance vyjímal z celní kontroly 

zavazadel a z povinnosti podrobit se osobní prohlídce při podezření, že při přestupu státních 

hranic u sebe ukrývají zboží, které podléhá clu.192 

Prezident Havel v odůvodnění zaslaném předsedovi Poslanecké sněmovny M. 

Uhdemu uvedl, že Ústavou vymezený rozsah poslanecké imunity (která má sloužit jako 

ochrana zákonodárného sboru, nikoli jako osobní privilegium poslance) nelze měnit běžnými 

zákony. Novela podle Havla porušovala ústavní princip rovnosti a zákazu diskriminace. „Zákon 

nemůže být konstruován na základě předpokladu, že celní orgány budou jednat v rozporu s právními 

předpisy a šikanovat ústavní činitele na hranicích“. 193  Prezident ovšem upozornil také na 

závažnou vadu zákona, který měl stanovenou účinnost 1. července 1993, zatímco schválen 

byl až 7. července 1993, což by ho činilo retroaktivním.194 

Následná sněmovní rozprava ukázala, že to prezident Havel nebude mít u některých 

poslanců vůbec jednoduché. Republikán Jiří Šoler veto interpretoval jako „obstrukci 

prezidenta republiky, jejímž cílem je vytvořit z Parlamentu opět pouhou nefunkční kulisu 

nové totality.“195  Prezidentovo veto ovšem nakonec vedlo k sebereflexi výraznou část 

sněmovny, když se opětovném hlasování pro přijetí zákona vyslovilo už pouze 30 poslanců.  

                                                      
191 Zákon ze dne 7. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 
zákona č. 35/1993 Sb.  
192Strohá důvodová zpráva přitom o skutečných důvodech zvláštního celního režimu pro poslance mlčela. Zlí 
jazykové ovšem při schvalování zákona, (i na základě dobových příkladů) uváděli, že jeho hlavní motivací byla 
snaha poslanců „bezcelně dovážet mercedesy nebo pontiaky“, případně zabránit „aby zcela nelogicky 
existovala státní represivní složka, před kterou by poslance imunita nechránila“. Viz Tisk PS 383 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0383_00.htm ; Stenozáznam jednání PS ze dne 7.7.1993 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/011schuz/s011004.htm  
193 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi Poslanecké sněmovny M. Uhdemu ze dne 22.7.1993, KPR čj. 
6451/93 – L/356. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a 
český právní řád, ASPI 2003, s 457. 
194 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi Poslanecké sněmovny M. Uhdemu ze dne 22.7.1993, KPR čj. 
6451/93 – L/356. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a 
český právní řád, ASPI 2003, s 457. 
195  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 15.9.1993. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/012schuz/s012012.htm#r7  

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0383_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/011schuz/s011004.htm
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/012schuz/s012012.htm#r7
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Prezident Havel tedy se svým prvním vetem uspěl. Názorně tak ukázal, že institut 

prezidentského veta může sloužit jednak jako (záchranná) brzda proti protiústavnímu 

zákonu, a zároveň jako upozornění na závažné legislativně technické vady zákona. Dodejme, 

že Havlův odpor proti zákonu souzněl také s veřejným míněním odmítajícím návrat výsad, 

kterých se zákonodárcům dostávalo při cestování před rokem 1989.196 

 

5.1.2 Přehlasované veto = zákon bez podpisu (vznik ústavní zvyklosti) 

Znovu použil prezident Havel právo veta až za více než rok, když 21. prosince 1994 

vrátil společně novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě („porušuje princip rovnosti“197) a novelu zákona o správních 

poplatcích („je nespravedlivý k neziskovým subjektům“).198 Jelikož měly oba dva zákony 

nabýt účinnosti už 1. ledna 1995, svolal předseda M. Uhde sněmovnu 27. prosince 

k mimořádné schůzi.199  

                                                      
196  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 7.7.1993 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/011schuz/s011004.htm 
197 Zákon prodlužoval platnost starých oprávnění k výkonu některých činnosti z přechodné (jednoleté) na 
neomezeně dlouhou dobu. Jinými slovy: ti, kteří podle původního zákona neměli autorizaci si ji měli 
v přechodném období opatřit. Novela však tuto povinnost zrušila a nutnost autorizace tak platila jen pro ty, 
kteří nezískali tu podle předchozích právních předpisů. Prezident považoval zachování dvou právních režimů 
(odlišných podmínek) k výkonu stejných činností, na kterých je veřejný zájem, za nesprávný a porušující ústavní 
princip rovnosti. Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 21.12.1994, KPR čj. 
9010/94. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český 
právní řád, ASPI 2003, s. 459. 
198 Novela rušila osvobození od správních poplatků pro charitativní organizace a nadace. Podle důvodové zprávy 
vlády k návrhu zákona byla důvodem pro toto opatření nejasnost pojmu „humanitární a charitativní“. Prezident 
se domníval, že je třeba tyto pojmy vyjasnit tak, aby neziskovým organizacím mohly být nadále poskytovány 
„všestranné úlevy“. Závěrem prezident doslova uvádí, že „nepovažuje přijatý zákon za spravedlivý“. Dopis 
prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 21.12.1994, KPR čj. 9176/94. In: Chrastilová, B. – 
Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 461. 
199 To, že prezidentské veto poslance zaskočilo, dokládají slova předsedy M. Uhdeho, pronesená na začátku 
schůze: „Ve čtvrtek 22. prosince ve večerních hodinách se sešel organizační výbor, aby zaujal stanovisko k 
situaci, která nastala tím, že prezident republiky vrátil PS dva zákony, schválené na 25. schůzi PS. Výsledkem 
jednání organizačního výboru je usnesení, jímž mě organizační výbor pověřil svolat 27. schůzi PS na úterý 27. 
prosince 1994 ve 14.00 h. Pro časovou tíseň jsem tak učinil telegramem, který vám byl odeslán bezprostředně 
po schůzi organizačního výboru. (….) Dopisy pana prezidenta s jeho odůvodněním nesouhlasu s oběma 
zmíněnými zákony vám byly rozdány dnes na lavice a byly také předány poslaneckým klubům. Protože oba 
zákony mají předpokládanou účinnost od 1. ledna 1995, je nutné o nich hlasovat znovu co možná nejdříve, aby 
ještě před tímto datem bylo známo, zda mají být vyhlášeny, nebo zda nebyly přijaty. To platí samozřejmě o 
každém zákonu zvláště. Proto byla tato schůze – dříve nepředpokládaná – svolána tak narychlo.“ Viz 
Stenozáznam jednání PS ze dne 27.12.1994. Dostupný z:  
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r1  

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/011schuz/s011004.htm
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r1
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Poslanci, náhle vytržení z vánočního klidu, nejprve hlasovali o novele zákona o výkonu 

povolání autorizovaných architektů. Tu podpořila v opakovaném hlasování silná majorita 150 

poslanců a prezident Havel tak skončil poprvé přehlasován.200 Tento zákon nicméně vešel do 

českých (ale i československých) dějin nejen jako historicky první přehlasované prezidentovo 

veto, ale také jako počátek praxe (ústavní zvyklosti), kdy vedle přijatého zákona vychází ve 

Sbírce zákonů též doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny, že setrvává na zákoně 

vráceném prezidentem republiky, a kdy přehlasovaný prezident už nedostává zákon opět 

k podpisu.201 Pro tento postup přitom na konci roku 1994 neexistovala žádná ústavní 

opora.202 Teprve Jednací řád PS z června 1995 tuto zásadu (na Havlův popud?)  uzákonil, leč v 

rozporu s textem čl. 51 Ústavy. Tento postup nicméně prezidentu Havlovi zcela vyhovoval, 

neboť byl souladný s jeho tvrzením, že prezidentův podpis má být „aktem skutečné 

identifikace se zákonem“.203 Podrobněji se této problematice věnujeme v kapitole Nepodpis.  

Svoje tažení proti novele zákona o autorizovaných architektech pak prezident Havel 

zkoušel zvrátit ještě podáním k ÚS, ten však jeho návrh zamítl.204  

 

Zatímco před opětovným hlasováním o prezidentem vrácené novele zákona o 

autorizovaných architektech byla sněmovní rozprava velmi strohá, novela zákona o 

správních poplatcích vyvolala na plénu polemiku o smyslu a funkci prezidentského veta 

v českém ústavním systému. Poslanec Jiří Payne (ODS) prezidenta kritizoval za to, že právo 

veto uplatnil proti vládnímu návrhu zákona, což bylo dle jeho názoru v rozporu se záměrem 

                                                      
200 To řadí novelu zákona o autorizovaných architektech v pomyslném seznamu „nejhlasitěji“ přehlasovaných 
Havlových vet na třetí místo za zákon o státním dluhopisovém programu (160 hlasů) a za novelu zákona o 
advokacii (173 hlasů).   
201 Zák. č. 275/1994 Sb., kterým se mění zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a doprovodné usnesení PS č. 276/1994 Sb. Stejně tak 
vzápětí zák. č. 273/1994 Sb., kterým se mění zákon o správních poplatcích a doprovodné usnesení PS č. 
274/1994 Sb.  
Odlišné číslování vychází z faktu, že novela zákona o správních poplatcích byl originálně přijata o den dříve (7. 
prosince 1994), než novela o autorizovaných architektech, nicméně na schůzi PS 27.12.1994 se hlasovalo 
nejprve právě o zákonu o autorizovaných architektech a ten je proto také historicky prvním přehlasovaným 
vetem. Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 27.12.1994. Dostupný z:  
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm  
202Mlčící JŘ ČNR (35/1989 Sb.) 
203 Havel, Václav: Role českého prezidenta, In: MF Dnes, 19. 1. 1993. Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML     
204 Pl. ÚS 4/95  

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML
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ústavodárce. 205  Odlišný výklad prezidentského veta, jako prostředku k obraně občanů 

„nejen před zvlčilou zákonodárnou, ale i výkonnou mocí“, prezentovala Petra Buzková 

(ČSSD).206 

Také novela zákona o správních poplatcích nicméně opakovaným hlasováním prošla, 

když ji podpořilo 121 poslanců. Havlův neúspěch byl ovšem jen částečný. Zároveň s přijatou 

novelou totiž přijala PS usnesení, ve kterém doporučila ministerstvu financí připravit 

vyhlášku o osvobození nadací od správních poplatků a vládě předložit zákon upravující 

činnost neziskových organizací. 207  Už na jaře 1995 pak ministerstvo financí vyhlášku 

osvobozující neziskové organizace od správních poplatků skutečně vydalo.208  

 

5.1.3 Dílčí úspěchy a lustrační trampoty 

V roce 1995 vetoval prezident Havel celkem čtyři zákony. V květnu nejprve sněmovně 

vrátil (s vůbec nejkratším odůvodněním) zákon o ocenění některých účastníků národního 

                                                      
205  Jiří Payne (ODS): „(…) Vzpomněl jsem si (…) na doby, kdy jsme tuto Ústavu projednávali zde ve sněmovně a 

jsem si zcela jist, že pravomoc prezidenta nepodepsat zákon, byla zamýšlena jako určitá pojistka, jako určitá 
ochrana výkonné moci proti zvlčilému Parlamentu. Sami jsme si nebyli jisti, zda jednou v budoucnosti snad 
nedojde k tomu, že Parlament bude přijímat opatření, která by vláda nedokázala provést. Z toho důvodu jsme 
dali výkonné moci pravomoc jednak zákony navrhovat a jednak v případě, že by sněmovna vtělila do zákonů 
pozměňovací návrhy, které vláda nemůže přijmout, tak, aby prostřednictvím prezidentského veta se výkonná 
moc mohla proti takovým návrhům bránit. Chtěl bych říci, že právě u tohoto zákona – pravda, po jistých 
debatách - sněmovna dospěla k názoru, že bude zastávat stejné stanovisko jako vláda. To znamená, svým 
hlasováním sněmovna potvrdila text v tomto bodě, který je napadán ve zdůvodnění panem prezidentem. (…) 
Podle mého názoru není zcela správné, když výkonná moc je rozdělena sama v sobě a já bych prosil, aby pan 
prezident se snažil své námitky proti vládním předlohám prodebatovat na schůzích vlády, uplatnit své námitky 
na tomto fóru a nikoli řešit takové situace až tím, že zákon nebude podepsán. Domnívám se, že tak jsme měli na 
mysli náš ústavní pořádek, když jsme Ústavu chystali. (…)“ Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 27.12.1994. 
Dostupný z:  https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r4 
206 Petra Buzková (ČSSD): „Musím se přiznat, že výrok pana poslance Payna v tom smyslu, že právo veta pro 
prezidenta republiky nepodepsat zákon bylo zákonodárcem míněno jako ochrana výkonné moci před zvlčilým 
parlamentem, mě poněkud překvapil. Dokonce si troufám říci, že mě tato interpretace zaskočila. Samozřejmě si 
velice dobře vzpomínám na dobu, kdy jsme připravovali návrh Ústavy České republiky a na rozdíl od pana 
poslance Payna si nemyslím, že úmysl zákonodárce byl takovýto. Osobně jsem přesvědčena o tom, že je dobře, 
že prezident republiky začal tohoto svého práva využívat, ba dokonce si myslím, že ho možná měl začít využívat 
už dříve. Myslím si totiž, že úmyslem zákonodárce nebylo chránit výkonnou moc této republiky před zvlčilým 
parlamentem, ale bránit občany České republiky před zvlčilou zákonodárnou i výkonnou mocí.“ Viz Stenozáznam 
jednání PS ze dne 27.12.1994. Dostupný z:   
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r4 
207 Viz Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní 
řád, ASPI 2003, s. 128.; Stenozáznam jednání PS ze dne 27.12.1994, dostupný z 
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r24    
208 Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správních poplatků č. 81/1995 Sb. 

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r4
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r4
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r24
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boje za osvobození209 a následně též novelu zákona o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi.210 PS projednala oba dva vrácené zákony na své schůzi 24. května, kde ani 

jeden ze zákonů nenašel v opětovném hlasování dostatečnou podporu. Čtvrté i páté veto 

prezidenta Havla tak bylo úspěšné. 

Naopak neúspěšně dopadl prezident se svým odporem proti prodloužení lustračních 

zákonů. 211 6 října 1995 prezident Havel vetoval dvě novely212, kterými se prodlužovala 

platnost v roce 1991 přijatých lustračních zákonů213  o další čtyři roky, tedy do 31. 12. 1999. 

Prezident v odůvodnění uvedl, že zákony, jejichž záměrem bylo „znemožnit bývalým 

utlačovatelům a udavačům (...) aby zastávali pozice v institucích rodícího se demokratického 

státu“ se v zásadě osvědčily, ale prodlužování jejich platnosti a oddalování nové komplexní 

úpravy v podobě služebního zákona nepovažoval v situaci, kdy měla PS na přípravu ještě 

                                                      
209 V odůvodnění prezidenta stálo pouze: „Zákon vracím proto, že ho považuji za nespravedlivý, a dále proto, že 
má mnoho vážných právních nedostatků.“ Obšírnější vysvětlení zaslal prezident předsedovi PS 26. května, tedy 
až jako reakci na nepřijetí zákona v opakovaném hlasování. Prezident v něm vysvětlil, že nesouhlasí s tím, že 
účastníci odboje musí o vyplacení odměny sami žádat a „veskrze nejasným a ponižujícím způsobem svou 
věrnost demokratickým principům prokazovat“ a apeloval na poslance, aby připravili lepší úpravu. To se 
nakonec stalo až za pět let v podobě zák. č. 39/2000 Sb.  
Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 5.5.1995, KPR čj. 3657/95. In: Chrastilová, B. – Mikeš, 
P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 464-465.  
210 Prezident explicitně kvitoval snahu zákonodárců zvýšit ochranu zdraví před tabákovými výrobky (např. 
zvýšením věkové hranice k prodeji tabákových výrobků z 16 na 18 let), ale zákonu vytýkal absenci přechodných 
ustanovení, která by výrobcům poskytly přiměřenou dobu, aby opatřili tabákové výrobky zdravotním 
poučením. Pozastavil se také nad opakovanou praxí PS, kdy byl zákonem nepřímo novelizován jiný zákon, zde 
zák. o spotřebních daních. „Takový zásah, při přijímání zákonů ne zcela ojedinělý, hodnotím jako nežádoucí 
z hlediska přehlednosti právního řádu,“ uvedl Havel.  
Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 23.5.1995, KPR čj. 3839/95. In: Chrastilová, B. – Mikeš, 
P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 462-463. 
211 Ambivalentnost V. Havla k lustračním zákonům měla svůj původ už z dob federace, kdy jako prezident (tehdy 
ještě bez práva veta) přihlížel jejich vzniku. Podle pamětníků se rozhodl během svých (pětapadesátých) 
narozenin: „Sledoval jsem zblízka, jak do něj odpůrci zákona hučeli na večírku tak dlouho, až ho to znechutilo – a 
zákon podepsal," vzpomínal filozof Daniel Kroupa. Viz „20 let od přijetí lustračního zákona“ In: Lidové noviny, 4. 
10. 2001. Dostupné z: http://www.iustitia.cz/20-let-od-prijeti-lustracniho-zakona-131.html  
212 Viz Dopisy prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 6.10.1995, KPR čj. 7134/95. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 467-471. 
213„Velký lustrační zákon“ (zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 
a Slovenské republiky) a „Malý lustrační zákon“ (zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro 
výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a 
příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky). Ústavnost lustračních zákonů na podnět skupiny 99 
poslanců FS potvrdil (s výjimkou některých ustanovení) ÚS ČSFR viz Pl. ÚS 1/92. 

http://www.iustitia.cz/20-let-od-prijeti-lustracniho-zakona-131.html
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patnáct měsíců (účinnost původního zákona měla vypršet až 31.12.1996) za vhodné. Svoje 

argumenty publikoval také v celostátních médiích.214      

Před opětovným hlasováním v PS měl prezident Havel podporu zejména v řadách 

levice215, zatímco pravice opět polemizovala spíše o smyslu prezidentského veta, respektive 

zda je na místě, aby prezident poslance v odůvodnění vyzýval k vypracování nového zákona, 

přičemž Jiří Payne (ODS), měl za to, že s takovými požadavky by se měl prezident obracet 

primárně na vládu.216 U obou lustračních zákonů setrvala PS na svém původním usnesení 

potřebnou většinou, a zákony proto byly vyhlášeny.  

Obdobná situace se opakovala v listopadu 2000, kdy poslanci schválili prodloužení 

platnosti lustračních zákonu, tentokrát na dobu neurčitou. Prezident Havel zůstal rovněž 

konzistentní, ale z jeho strohého odůvodnění bylo patrné, že jde o veto spíše symbolické.217 

Prezidentova lapidárnost ovšem popudila navrhovatele zákona Václava Krásu (ODS): 

„Považuji jednovětné zdůvodnění veta v tak závažné věci za velmi nedostatečné a až znevažující obě 

komory Parlamentu. Argument pana prezidenta, že nehodlá dále ospravedlňovat pětileté čekání na 

zákony o státní službě (…) je postaven svým způsobem na hlavu. Neplatnost lustračních zákonů nijak 

neurychlí přijetí zákonů o státní službě a ony ani nebyly přijímány jako náhrada za zákony o státní 

službě.“218   

                                                      
214  Havel, Václav: „Proč jsem vrátil lustrační zákon“ In: MF Dnes, 7. 10. 1995. Dostupné z: 
https://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=124673  
215 Levice na plénu argumentovala tím, že jsou lustrační zákony zneužívány k beztrestné diskriminaci osob. „Je 
až tragikomické, že lustrační osvědčení podle místních úvah jsou vyžadovány třeba od vedoucích školních 
jídelen,“ uvedl poslanec Jaroslav Štrait (KSČM) Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 18.10.1995. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/035schuz/s035002.htm 
216Jiří Payne (ODS): „Pokud prezident České republiky má pocit, že chybí nějaký zákon, že je třeba ho vypracovat, 
pak podle ústavy má možnost navštívit vládu dokonce na její schůzi a vedle toho má řadu neoficiálních 
možností. Může požádat vládu, aby takovou normu připravila a předložila parlamentu. Takto bych si já 
představoval spolupráci v rámci výkonné moci mezi prezidentem a vládou. Dovolte mi, abych na závěr odcitoval 
jeden verš z bible. Vyskytuje se ve všech prvních třech evangeliích: "Království, které je v sobě rozděleno, 
pustne." Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 18.10.1995 Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/035schuz/s035002.htm#r3  
217 Prezident Havel se v odůvodnění omezil pouze na následující: „Zákony jsem nepodepsal již v roce 1995, 
protože jsem nechtěl ospravedlnit pětileté čekání na zákony o státní službě. Tím méně mohu po dalších pěti 
letech umožnit nekonečné čekání na jejich přijetí.“ Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze 

dne 16.11.2000, KPR čj. 5924/2000. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 
československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 490. 
218  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 28.11.2000. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029005.htm#r1  

https://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=124673
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/035schuz/s035002.htm
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/035schuz/s035002.htm#r3
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029005.htm#r1
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Lustrační zákony tak přes dvojnásobný odpor prezidenta Havla (i po dalších novelách i 

pokusech o jejich zrušení219) platí až do dnešního dne, a to i vedle zákona o státní službě, 

který vstoupil v účinnost r. 2015. 

 

5.1.4 Veto vyjasňuje ústavu (retroaktivita a počítání lhůt) 

V roce 1997 vetoval prezident Havel dva zákony, jejichž vrácení přispělo k vyjasnění 

některých ústavněprávních otázek. 

Vodní zákon (retroaktivita) 

Prvním ústavněprávním oříškem byla prezidentem vrácená novela vodního zákona. 

Tu schválila Poslanecká sněmovna 20. prosince 1996, ale po vrácení zákona Senátem (šlo o 

historicky první Senátem vrácený zákon), došlo k jejímu znovupřijetí až 28. února 1997, tedy 

v termínu doslova šibeničním, jelikož účinnost novely měla nastat už o den později, tj. 1. 

března 1997. Kanceláři prezidenta republiky byl zákon doručen 3. března 1997 a prezident 

ho vrátil 17. března 1997 (tj. 16 dní po jeho zamýšlené účinnosti).220 

Prezident Havel v odůvodnění uvedl, že nelze připustit, aby měl zákon stanovenou 

účinnost dříve, než nastane jeho platnost221 a namítal, že taková retroaktivita by znamenala 

porušení principů právního státu; právní jistoty a poznatelnosti práva, neboť za takové 

situace by občané neměli možnost se s textem dopředu seznámit.222  Po vrácení zákona se 

situací zabýval Ústavně právní výbor PS, přičemž došel hned ke dvěma rozdílným (ale stejně 

nepříznivým) závěrům: „Podle prvního názoru by zákon nebyl účinnosti jiného dne, než je v něm 

stanoveno, což by významně ohrozilo právní jistotu adresátů. Podle druhého by přijetím zákona došlo 

k nepřímé novelizaci zákona o Sbírce zákonů a norma by nabyla skutečně účinnosti 1. března.“ 223 Ke 

stanovisku výboru, že „důvody pana prezidenta je nutno respektovat, a že na přijatém 

zákoně za daných okolností nelze setrvávat“ se v rozpravě před opětovným hlasováním 

                                                      
219 Např. Pl. ÚS 9/01. 
220 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&t=34  
221 To je v rozporu s § 3 odst. 3 zák. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.  
222  Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 17.3.1997, KPR čj. 2700/97. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 472. 
223 Viz Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní 
řád, ASPI 2003, s. 142. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&t=34
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připojil také jeho navrhovatel a ministr životního prostředí Jiří Skalický (ODA): „Dovolte mi jen, 

abych projevil určitou lítost nad tím, že zkušební provoz spolupráce PS a Senátu si vybral právě tuto 

oběť (…)“odhalil nakonec ministr pravou podstatu věcí, tedy že se při stanovení účinnosti 

novely vodního zákona pozapomnělo počítat také se lhůtou (teprve 18. prosince 1996) 

ustaveného Senátu. 224   

Poslanecká sněmovna nakonec společné výzvy ústavně právního výboru, prezidenta a 

ministra životního prostředí uposlechla, když pro opětovné přijetí zákona hlasovali převážně 

jen komunisté a republikáni, a zákon tedy nebyl přijat.225 Nikdo tehdy netušil, že to bude na 

dalších pět let poslední Havlovo úspěšné veto. Prezidentovo veto nicméně sehrálo důležitou 

roli, když upozornilo na závažné vady legislativního procesu. Zároveň takto vznikla ústavní 

zvyklost, kdy v situaci, kdy by PS měla hlasovat o již vráceném „účinném“ zákonu, přijetí 

takového předpisu odmítne, a uplatní se tedy fikce nepřijetí zákona.  

 

Zákon na ochranu zvířat (počítání lhůt v ústavním právu) 

Původní zákon na ochranu zvířat proti týrání obsahoval všeobecný zákaz cvičit nebo 

zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti.226 Novelou, kterou schválila PS dne 22. května 1997, 

ovšem došlo k umožnění tzv. kontaktního norování (cvičení přímo na lovné zvěři bez použití 

ochranné mříže) při výcviku a zkoušení psů loveckých plemen. Zákon byl prezidentu 

postoupen k podpisu 13. června 1997, ten ho nepodepsal a v sobotu 28. června 1997 (15. 

den lhůty) ho vrátil s emotivním odůvodněním227 poslancům. Veto bylo však do PS doručeno 

až v pondělí 30. června (tedy 17. den lhůty).228 3. července předseda PS Miloš Zeman poslal 

                                                      
224  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 2.4.1997. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/010schuz/s010040.htm#r2  
225 Nemuselo tak být použito nouzové řešení, když se v navrhovaném usnesení pro případ že by PS na zákoně 
setrvala ještě doplňovala slova, že zákon nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení. 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=8918&l=cz  
226 § 4 písm. f)  zák. ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
227 Prezident Havel vystoupil proti novele způsobem sobě vlastním, když uvedl: „Zákon na ochranu zvířat (…) je 
jedním z nemnoha zákonů se značným etickým obsahem, které vypovídají o humanitě společnosti, o tom, že 
pojem lidskost má ještě stále svůj původní význam (…) změna (…) která umožňuje cvičení zvířete na jiném živém 
zvířeti je v rozporu s duchem samotného zákona.“ Havlova argumentace humanitou a duchem zákona vynikla 
ještě mocněji v kontextu odůvodnění, které uplatnil proti další novele zákona r. 2008 Václav Klaus.  Viz Dopis 

prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 28.6.1997, KPR čj. 5414/1997. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: 
Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 473;  
http://www.klaus.cz/clanky/67 
228 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 613-614. 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/010schuz/s010040.htm#r2
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=8918&l=cz
http://www.klaus.cz/clanky/67
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prezidentovi dopis, ve kterém ho upozornil na překročení lhůty (opožděné podání veta) a 

zároveň ho vyzval k podpisu vráceného zákona.229 Prezident Havel v replice z 7. července 

oponoval názorem, že vzhledem k chybějícímu ustanovení o počítání lhůt v Ústavě by se 

mělo uplatnit obecné počítaní času (tedy, že připadne-li poslední den lhůty na den klidu, 

končí lhůta až nejbližším pracovním dnem) a trval na tom, aby předseda Zeman předložil 

sněmovně zákon k novému hlasování.230 Pro případ neúspěchu už ovšem pověřil přípravou 

návrhu na zrušení novely pracovníky legislativně právního odboru KPR.231  

5. září 1997 projednávala celou situaci na své schůzi PS.  Přestože ústavně právní 

výbor nebyl schopen zaujmout společné stanovisko, vystupovali řečníci vesměs v 

prezidentův prospěch. Jako obvykle se do rozpravy přihlásil poslanec Jiří Payne (ODS), který 

uvedl, že by se při počítání ústavních lhůt měl užít (analogicky) správní řád, a tedy že veto 

bylo podáno včas.  Praktický pohled prezentoval Oldřich Kužílek (ODA): „lhůta prezidenta totiž 

není jen jakousi lhůtou, ale (…) vyjadřuje jeho právo 15 dní se rozhodovat. Prostě 15 dní jako 

autokratický orgán ústavní hledat svou odpověď na určitou věc. A zároveň víme, že prezident se může 

nacházet na druhé straně zeměkoule, může být na služební návštěvě v Austrálii nebo mohou poslední 

dny třeba tvořit dva státní svátky 5. a 6. července a sobota a neděle. Tím bychom toto jeho základní 

ústavní právo rozhodovat se 15 dní (...) omezovali jakýmisi (…) marginálními technickými okolnostmi.“ 

232 Zastánce našel prezident i v osobě profesora ústavního práva Zdeňka Jičínského (ČSSD).233 

                                                      
229 Dopis předsedy Poslanecké sněmovny M. Zemana prezidentu republiky V. Havlovi ze dne 3.7.1997. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 475. 
230 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi Poslanecké sněmovny M. Zemanovi ze dne 7.7.1997, KPR čj. 
5920/1997. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a 
český právní řád, ASPI 2003, s. 476. 
231 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 144.  
232  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 5.9.1997. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/013schuz/s013037.htm#r5  
Právě argument, že prezident republiky je ve své funkci nepřetržitě a nic by mu tak nemělo bránit rozhodnutí 
vrátit zákon učinit (natožpak překážka v doručení na straně sněmovny) je dle mého názoru nejpřesvědčivější.   
233 Zdeněk Jičínský (ČSSD): „osobně jsem původně vycházel z toho, že prezident své veto neuplatnil ve lhůtě, když 
jsem ale na základě různých článků, které v té věci byly publikovány v tisku, o tom hlouběji začal přemýšlet, 
nechal jsem si udělat ještě velmi podrobnou expertizu doc. Mikule, který problematiku posoudil z hlediska 
obecných zásad právního řádu v souvislosti s počítáním lhůt i z toho, jak tato otázka je řešena v jednotlivých 
zákonech, nejen práva soukromého, ale i práva veřejného, a dospěl k závěru, se kterým se já ztotožňuji, že 
prezident své veto ve lhůtě uplatnil.“  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 5.9.1997. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/013schuz/s013037.htm#r5 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/013schuz/s013037.htm#r5
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/013schuz/s013037.htm#r5
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Kaňkou bylo vystoupení republikánů, kteří celou kauzu zneužili jako tradičně k útokům na 

osobu Václava Havla.234   

Ani přes výše zmiňovaná vystoupení nevyšla PS nakonec prezidentovi vstříc, když 97 

hlasy (převážně levicových poslanců) přijala usnesení, že o prezidentem vráceném zákonem 

na ochranu zvířat, vzhledem k tomu, že „nebyla splněna podmínka stanovená v čl. 50 odst. 1 

Ústavy“, nebude znovu hlasovat. 235 Novela zákona na ochranu zvířat byla následně 30. září 

publikována ve Sbírce zákonů pod č. 243/1997 Sb., pouze s podpisy předsedy PS a předsedy 

vlády (tedy jako kdyby sněmovna prezidentovo veto přehlasovala). Prezident Havel se ještě 

téhož dne obrátil na ÚS s návrhem na zrušení novely pro její přijetí v rozporu s čl. 50 odst. 2 

Ústavy.236  

Prezident v podání pro ÚS uvedl, že vrácení zákona je ústavní akt, který prezident 

může provést jedině osobně, a který nelze provést jinak než písemnou formou (a doručit 

sněmovně jinak než poštou či kurýrem).237 Vzhledem k „právní a politické závažnosti“ 

prezidentského veta se Havel domníval, že lhůta patnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů 

pro rozhodnutí prezidenta musí být zachována v plném rozsahu. 238 Poslanecká sněmovna 

setrvala na názoru, že prezident podal veto opožděně. Argumentovala přitom tím, že při 

chybějícím ustanovení o počítání času je třeba Ústavu vykládat doslovně. Dle gramatického 

výkladu provedeného PS tedy patnáctidenní lhůta začíná běžet již dnem postoupení zákona 

prezidentovi (nikoli až dnem následujícím) a za vrácení zákona je nutno považovat nikoliv akt 

podepsání rozhodnutí o vrácení, ale reálné vrácení, tedy až okamžik, kdy bylo rozhodnutí 

doručeno adresátovi. Chápáním lhůty obsažené v čl. 50 odst. 1 Ústavy v procesním smyslu by 

                                                      
234 Poslanec Rudolf Šmucr (SPR-RSČ): „To, že prezident republiky není schopen včas a kvalitně pracovat v této 
nejvyšší funkci ani s týmem odborných poradců, jen dokazuje, že není tím pravým člověkem na tomto místě.  S 
odstupem času se ukazuje, že se Václav Havel nestal prezidentem náhodně, ale že byl na tuto funkci dlouhodobě 
připravován. V této věci se velice aktivně angažovaly různé národní a nadnárodní zločinecké organizace, které 
pro chartisty odvedly dobrou práci. Před listopadovými nepokoji v roce 1989 český národ Václava Havla neznal 
ani ho neviděl. Tam, kde jiní riskovali zdraví a život, Václav Havel chyběl. Rozmazlený synek z prominentní 
rodiny, která byla známa tím, že v pražské Lucerně pořádala večírky a různé akce pro esesáky a pohlaváry 
nacistického Německa v době protektorátu. Havel žije v úplně jiném světě (…)“ Viz Stenozáznam jednání PS ze 
dne 5.9.1997. Dostupný z:  http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/013schuz/s013037.htm#r5 
235Viz 244/1997 Sb.; http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=10123&l=cz 
236 Podání prezidenta republiky V. Havla Ústavnímu soudu ze dne 30.9.1997, In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: 
Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 524-525.  
237 Písemná forma prezidentova veta je ovšem pouze zvyklostí a např. i Slovenský ústavní soud judikoval, že 
může být uplatněno i v jiné formě viz 68/1994 Z. z.  
238 Podání prezidenta republiky V. Havla Ústavnímu soudu ze dne 30.9.1997, In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: 
Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 524-525. 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/013schuz/s013037.htm#r5
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=10123&l=cz
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tato, dle názoru PS, ztrácela jakýkoli smysl, snižovala právní jistotu a prodlužovala legislativní 

proces. PS rovněž odmítla nemožnost doručení prezidentem vráceného zákona sněmovně v 

den pracovního klidu, protože Kancelář Poslanecké sněmovny je připravena zajistit přijetí 

rozhodnutí prezidenta republiky i v uvedených dnech. 239   

Ústavní soud rozhodl po jednání dne 17. prosince 1997 tak, že prezidentu vyhověl a 

zákon zrušil. V odůvodnění nálezu ÚS nejprve provedl komparaci zahraničních ústav, přičemž 

dospěl k závěru, že většina konstitucí počítání času neupravuje, a je proto třeba vycházet 

z obecných právních principů, „jak jsou v evropském právním myšlení srozumitelně a 

smysluplně vymezena od dob římských.“240 ÚS uvedl, že smyslem právního institutu lhůty je 

časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích, přičemž je však  nezbytné zohlednit i 

překážky na straně subjektu tohoto práva, které, nikoli z jeho zavinění, výkonu těchto brání. 

Svoji tezi podpořil ÚS také principem řešení konfliktů ve prospěch uplatnění ústavních 

pravomocí: „Ve prospěch uvedeného svědčí i další důvod, resp. interpretační přístup, jež v této 

souvislosti považuje Ústavní soud za klíčový. V situaci, kdy mezi subjekty, aplikujícími Ústavu, dochází 

ke sporu o výklad určitého ustanovení, nutno tento řešit ve prospěch možnosti uplatnění ústavní 

pravomoci, jíž se dané ustanovení týká čili z hlediska smyslu a účelu dotčeného ústavního institutu. 

Tímto v posuzované věci je dělba moci mezi ústavními orgány v zákonodárném procesu.“ 241   

Závěrem se ÚS ještě ostře vymezil proti striktnímu jazykovému výkladu Ústavy, tak jak ho 

provedla PS, když ho označil „naprosto neudržitelným a činícím z práva nástroj odcizení a 

absurdity“. 242 Velmi zajímavé bylo přitom také publikované disentní stanovisko 

místopředsedkyně ÚS Ivany Janů, která s výrokem pléna souhlasila, nicméně z jiných důvodů 

(fikce počítání času není obecným principem, nicméně ústavní lhůta podle čl. 50 je ve 

skutečnosti koncipována jako lhůta na rozhodnutí, nikoli na doručení).243 

                                                      
239 Pl. ÚS 33/97 
240 Pl. ÚS 33/97  
241 Pl. ÚS 33/97 
242 Pl. ÚS 33/97  
243 Odlišné stanovisko JUDr. I.J. k odůvodnění nálezu Pl. ÚS 33/97: 
 „Nález vychází z konstrukce, že mezi obecná právní pravidla patří také fikce stavění lhůty (údajně platná v 
evropské právní kultuře po tisíciletí). Podle mého názoru nelze právní fikce povyšovat na úroveň obecných 
právních pravidel. (…) Z ústavního postavení prezidenta vyplývá, že účinky vrácení zákona nastávají již 
okamžikem rozhodnutí prezidenta, nikoliv až okamžikem doručení tohoto rozhodnutí Poslanecké sněmovně. Jde 
tedy o lhůtu na "rozhodnutí", nikoliv o lhůtu na doručení, jak konstatuje odůvodnění nálezu. Existuje-li více 
možností interpretace určitého ustanovení, je třeba použít takovou metodu výkladu, která je blíže cíli 
sledovanému v textu Ústavy. Smyslem lhůty pro vrácení zákona prezidentem je zajištění přiměřeného času pro 
případný prezidentův zásah do legislativního procesu, proto je ústavně konformním takový výklad čl. 50 Ústavy, 
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Prezident Havel byl tak se svým odporem proti zákonu na ochranu zvířat úspěšný, 

nikoli po stránce věcné244, ale díky napadení procedury přijetí zákona u Ústavního soudu. 

Svojí houževnatostí pak přispěl k vyjasnění počítání ústavních lhůt.  

Dodejme, že obdobná situace, ale s rozdílným rozuzlením, nastala v roce 2004 na 

Slovensku. Prezident Ivan Gašparovič vrátil šestici zákonů zdravotnické reformy v pondělí, 

přičemž poslední den (15denní) lhůty připadl na sobotu.245 I přes usnesení Ústavněprávního 

výboru Národní rady o promeškání lhůty, vyšli poslanci prezidentovi vstříc a zákony bez 

námitek prohlasovali znovu.246 

 
 
 

5.2 II. Funkční období (1998–2003) 

20. ledna 1998 byl Václav Havel podruhé zvolen českým prezidentem. V dramatické 

volbě, které předcházelo uvalení vazby na jeho protikandidáta a republikána Miroslava 

Sládka, zvítězil Havel v druhém kole díky jedinému hlasu. 247 Těžkosti, které provázely 

Havlovo znovuzvolení, byly předzvěstí konce idealismu na tuzemské politické scéně.  

Politické ovzduší se ostatně začalo kazit ještě před prezidentskou volbou v souvislosti 

s pádem Klausovy vlády a následným jmenováním „poloúřednického“ kabinetu Josefa 

Tošovského. 248  Z předčasných voleb249 v červnu 1998 vzešla poprvé vítězně ČSSD (74 

                                                                                                                                                                      
který v legislativním procesu umožní prezidentovi reálnou participaci. Z tohoto důvodu by měla být na úrovni 
zákonodárce ve vztahu k prezidentovi vytvořena taková praxe posuzování předmětné lhůty z hlediska jejího 
běhu, která by nekopírovala doslovný pozitivistický výklad čl. 50 odst. 1 Ústavy, ale současně ani nebrala v 
úvahu odůvodnění nálezu ohledně počátku a konce této lhůty, navíc nepřípustně (dle mého stanoviska) opřený 
subsidiárně o procesní ustanovení běžných právních předpisů.“  
244 Znovu se o novelizaci zákona na ochranu zvířat poslanci pokoušeli v roce 2008. Prezident Klaus novelu 
úspěšně vetoval viz http://www.klaus.cz/clanky/67 
245  Bröstl, Alexander a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Aleš Čeněk 2010, s. 281.; 
http://www.sme.sk/c/1795059/gasparovic-vyrobil-necakany-hlavolam.html  
246  „Zdravotnícká reforma: veto bolo prelomene“ In: HNonline.sk [online] [22. 10. 2004]. Dostupné z: 
http://hnonline.sk/slovensko/35356-zdravotnicka-reforma-veto-bolo-prelomene  
247 „V prvním kole volby scházely Havlovi 2 hlasy senátorů a 10 hlasů poslanců. Splnila se tak předpověď, že část 
zákonodárců, zejména z ODS, chce Havlovi "dát lekci" za jeho kritický prosincový projev v Rudolfinu a zvolit ho 
až ve druhém kole, kdy postačí souhlas prosté většiny v obou komorách. Ve druhém kole ke zvolení Havel 
potřeboval nejméně 41, respektive 99 hlasů. Nakonec pro něj hlasovalo 47 senátorů a 99 poslanců. Rozhodl tedy 
chybějící hlas republikánského předsedy Miroslava Sládka, který je už druhý týden držen ve vazbě.“  
Viz „O zvolení Havla prezidentem rozhodl jediný hlas“ In: Hospodářské noviny, 21.1.1998, s. 1 an. 
248 28. listopadu 1998 vystoupili členové ODS Jan Ruml a Ivan Filip před novináře a vyzvali premiéra V. Klause 
(toho času pracovně v Sarajevu), aby odstoupil kvůli neprůhlednému financování strany. Klausova vláda ztratila 
podporu koaličních partnerů KDU-ČSL a ODA a 30. listopadu podala demisi, kterou prezident Havel přijal. 2. 

 

http://www.klaus.cz/clanky/67
http://www.sme.sk/c/1795059/gasparovic-vyrobil-necakany-hlavolam.html
http://hnonline.sk/slovensko/35356-zdravotnicka-reforma-veto-bolo-prelomene
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mandátů), následovaná ODS (63 mandátů), KSČM (24 mandátů), KDU-ČSL (20 mandátů) a 

odštěpením od ODS vzniklou Unii svobody (19 mandátů).250 Povolební vyjednávání o koaliční 

vládě ochromila nepřijatelnost osoby Václava Klause, respektive Miloše Zemana, pro US a 

KDU-ČSL.251 Menší strany tak paradoxně donutily zdánlivě nesmiřitelné lídry k dohodě 

a uzavření tzv. opoziční smlouvy, ve které se ODS   zavázala tolerovat menšinovou vládu 

ČSSD. 252 Na základě této dohody pak prezident Havel jmenoval 22. července 1998 vládu 

premiéra Miloše Zemana, přičemž post předsedy PS, připadl Václavu Klausovi a předsedkyně 

Senátu Libuši Benešové z ODS. 

V lednu 2000 na opoziční smlouvu navázal ještě tzv. toleranční patent.253 Soubor pěti 

smluv formalizoval a precizoval stav, kdy dvě nejsilnější tuzemské politické strany působily 

navenek jako opoziční, ale ve skutečnosti hlasovaly v zásadě ve shodě jako koaliční partneři.    

 

Postoj prezidenta Havla k opoziční smlouvě byl od počátku negativní, i s ohledem na 

jeho ambivalentní vztahy s dvojicí Zeman – Klaus.254 Realita však ještě překonala Havlova 

očekávání, když PS ve svém třetím volebním období mezi lety 1998–2002 přijala proti vůli 

prezidenta řadu kontroverzních (až protiústavních) zákonů (viz níže).  

Zatímco v prvním funkčním období měl prezident Havel pouze mírně negativní 

bilanci, v druhém funkčním období vetoval celkem 16 zákonů, ale úspěšný už byl pouze 

jedinkrát. V jediném úspěšném případu pak šlo o tzv. kapesní (absolutní) veto, kdy 

                                                                                                                                                                      
ledna 1998 pak prezident jmenoval na období do předčasných voleb „poloúřednickou“ vládu (složenou 
z nestraníků, ale i členů ODS, ODA a KDU-ČSL) v čele s dosavadním guvernérem ČNB a nestraníkem Jos. 
Tošovským. ODS se od nové vlády distancovala a část jejich členů v čele s J. Rumlem pak založilo novou stranu – 
Unii svobody. Viz „Tzv. „sarajevský atentát“ odstartoval zatím největší politickou krizi v ČR“ Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1432352-tzv-sarajevsky-atentat-odstartoval-zatim-nejvetsi-
politickou-krizi-v-cr; https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_To%C5%A1ovsk%C3%A9ho   
249 Vyhlášených na základě jednorázového ústavního zákona 69/1998 Sb., kterým bylo zkráceno volební období 
PS.  
250 Do PS se naopak už nedostala ODA ani Republikánská strana viz http://www.volby.cz/pls/ps1998/u0  
251 Naprosto neústupným byl v povolebních vyjednáváních zejména Jan Ruml (US) viz Tabery, Erik: Vládneme 
nerušit, Respekt 2006. 
252 „Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou 
sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou“ ze dne 9. 7. 1998 Dostupná z: 
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-
zeman/Opozicni-smlouva.pdf  
253 Soubor pěti smluv z 14. ledna 2000, které řešily spolupráci obou stran na přijetí rozpočtu, vstupu ČR do EU, 
přijetí volebního zákona atd. Viz https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-
vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf 
254 Viz Kaiser, Daniel: Prezident Václav Havel 1990–2003, Paseka 2014. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1432352-tzv-sarajevsky-atentat-odstartoval-zatim-nejvetsi-politickou-krizi-v-cr
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1432352-tzv-sarajevsky-atentat-odstartoval-zatim-nejvetsi-politickou-krizi-v-cr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_To%C5%A1ovsk%C3%A9ho
http://www.volby.cz/pls/ps1998/u0
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf
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prezidentem vrácenou novelu živnostenského zákona už PS nemohla znovu projednat. 

Supremace PS, respektive paktu ODS a ČSSD, byla v tomto období na legislativním poli 

naprosto drtivá, a prezidentovo veto už pouze (zcela nerespektovaným) varovným signálem 

před podáním k Ústavnímu soudu. 

  

5.2.1 Sněmovna faulující 

Prvním signálem nových pořádků v PS byla v srpnu 1998 prezidentem vrácená novela 

zákona o advokacii.255 Ta zaváděla mimo jiné i výjimku z vyškrtnutí ze seznamu advokátů při 

delším než čtyřletém pozastavení činnosti, pokud byl důvodem pro pozastavení výkon funkce 

členy vlády, orgánu územní samosprávy, poslance, senátora popřípadě i jiné volené veřejné 

funkce. 256  Prezident Havel považoval takto formulovanou výjimku za neodůvodněné 

porušení ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace, když uvedl, že „přísný režim by 

měl být uplatňován vůči všem advokátům působícím mimo advokacii bez rozdílu“.257  

Rozprava před  hlasováním o vráceném zákonu 14. září 1999 byla velmi stručná a 

vystoupil pouze Zdeněk Jičínský (ČSSD), který uvedl, že výjimka pro volené funkcionáře je 

legitimní, neboť rovnost je dle judikatury ÚS třeba chápat pouze jako relativní a nerovnost 

(odůvodněnou veřejnými hodnotami) je přípustná.258 Zákon o advokacii se následně zapsal 

jako nejsilněji přehlasované veto celého Havlova prezidentství, když vládní novelu podpořilo 

v opakovaném hlasování 173 ze 191 přítomných poslanců.259 

 

Jasnou převahu sněmovny demonstrovalo i následné prezidentovo veto novely 

zákona o odpadech. 260  Prezident Havel vytýkal zákonu především nejasné vymezení 

                                                      
255 210/1999 Sb. 
256 Výjimku, která měla advokáty patrně motivovat ke vstupu do politiky, však není v důvodové zprávě k zákonu 
vysvětlena, a je tedy otázkou, proč zákonodárce neposkytl stejnou úlevu též jmenovaným veřejným 
funkcionářům (např. vedoucím ústředních orgánů státní správy). Viz Sněmovní tisk 134, dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=134&ct1=0  
257 Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 16.8.1999, KPR čj. 5420/1999. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 481. 
258  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 14.9.1999. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/016schuz/s016002.htm#r1  
259 V žebříčku „nejhlasitěji“ přehlasovaných Havlových vet je na druhém místě zákon o státním dluhopisovém 
programu (160 hlasů) a třetí novelu zákona o autorizovaných architektech (150 hlasů)  
260 Sněmovní tisk 229, dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=229&sp=1  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=134&ct1=0
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/016schuz/s016002.htm#r1
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=229&sp=1
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poplatkové povinnosti (v rozporu s čl. 4 odst. 1 a čl. 11 odst. 5 Listiny) a netransparentní 

způsob výběru osob, které nakládají s komunálním odpadem na území obce.261 Přestože by 

bylo legitimní očekávat, že se o kontroverzním předpisu, proti kterému už předtím 

neúspěšně prezentovala své výhrady vláda a vetoval jej také Senát, bude před opětovným 

hlasováním ještě alespoň chvíli debatovat, realita na schůzi PS 22. února 2000 byla zcela 

jiná.262 Zpravodaj Libor Ambrozek (KDU-ČSL) se k prezidentovým námitkám nevyjádřil a ani 

nikdo jiný z poslanců se do rozpravy nepřihlásil. Rekordně krátká rozprava tak skončila 

v podstatě ještě dříve, než začala. Při následném hlasování pak sněmovna na zákoně 

setrvala.263   

Ve výše popsaných případech tak ze strany Poslanecké sněmovny došlo k naprosto 

ostentativnímu nezájmu zabývat se prezidentovými připomínkami, které v případě zákona o 

odpadech rozhodně nepovažujeme za irelevantní. PS vzala prezidentovo veto na vědomí 

čistě formálně, nevedlo ji k sebemenší sebereflexi a v tomto smyslu tedy selhalo, nikoli však 

vinou prezidenta, ale především výše popsané politické konstelace (nefunkční opozici).  Je 

zřejmé, že v takovýchto případech by na výsledku nic nezměnilo ani případná možnost 

prezidenta uplatnit částečné (položkové) veto, neboť ochota poslanců se prezidentovými 

připomínkami zabývat byla nulová.  Dodejme, že evidentně špatný zákon o odpadech byl už 

po necelých dvou letech nahrazen zcela novou úpravou.264   

 

Už dva dny po přehlasování odpadové novely dostali poslanci prezidenta Havla opět 

do obtížné pozice. Přestože spory o počítání patnácti dnů k vrácení zákona byly vyjasněny už 

nálezem ÚS z roku 1997 (viz výše), došlo i poté ze strany PS k faktickému zkracování 

prezidentovi lhůty. V prosinci 1999 schválila PS zákon o poskytnutí jednorázové peněžní 

částky příslušníkům čs. zahraničních armád.265 ale po jeho vrácení Senátem, byl zákon znovu 

přijat až 22. února 2000. Prezidentovi byl zákon postoupen k podpisu 24. února, s tím, že 

                                                      
261 Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 3.2.2000, KPR čj. 1102/00. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 482. 
262 Usnesení vlády č. 558 z 9.6. 1999 a Stenozáznam jednání Senátu ze dne 10.12.1999. 
263  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 22.2.2000. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/022schuz/s022009.htm  
264 185/2001 Sb. (účinnost 1.1.2002), který deroguje 37/2000 Sb. (účinný od 29.2.2000) 
265 39/2000 Sb. 

http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/022schuz/s022009.htm
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jeho účinnost měla nastat 1. března, prezident tak neměl ani týden k zvážení důvodů pro 

případné vrácení zákona, pokud nechtěl způsobit nemožnost přijetí normy.  

Prezident Havel se v této situaci zachoval vstřícně a zákon ještě v den postoupení 

s výhradou podepsal, protože nechtěl ocenění válečných veteránů protahovat. Zároveň se 

však v dopise předsedovi PS V. Klausovi ostře ohradil proti omezování prezidentovi role 

v legislativním procesu: „Byl jsem velmi překvapen postupem Parlamentu, který mne přijatým 

datem účinnosti fakticky odňal Ústavou danou lhůtu, v jejímž rámci mám vytvořen prostor pro 

zvažování, zda zákon podepíši, či vrátím (…) Jsem přesvědčen, že (…) bylo možné nalézt řešení, které 

by šetřilo moje ústavní oprávnění a neopomíjelo úlohu a postavení prezidenta republiky 

v legislativním procesu.“ 266  Závěrem dopisu prezident poslance varoval, že tento případ 

považuje za výjimečný  „a do budoucna hodlá své ústavní kompetence plně a důsledně 

vykonávat.“267 

Vstřícný přístup prezidenta byl tak zcela v kontrastu s neústupností PS, která 

v případě údajně opožděného vrácení zákona na ochranu zvířat nebyla ochotná prezidentovi 

tolerovat byť i jediný den. I v dalších letech pak PS v neblahé praxi zkracování prezidentovi 

lhůty k vrácení zákona (nevhodným stanovením účinnosti) pokračovala a prezident Havel ji 

(nehledě na svá předchozí slova) vyšel vždy vstříc.268 

 

5.2.2 Vládneme, nerušit (novela volebního zákona aj.) 

Po výše popsané „rozcvičce“, kdy si strany opoziční smlouvy vyzkoušely, že 

prezidentovo veto není pro jejich mocenské ambice výraznou překážkou, nasadily během 

roku 2000 další tři zákony, které už nešlo vnímat jinak než jako otevřený pokus o účelovou 

změnu politického (a ústavního) systému. Velice kritického ohlasu se jim proto dostalo také 

v médiích. 269 „S určitou drzostí jsou navrhovány některé účelové věci, které jdou proti duchu Ústavy 

a úmyslu zákonodárců. Mám-li jednat v souladu se svým svědomím, tak ty zákony musím 

                                                      
266 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi PS V. Klausovi ze dne 24. 2. 2000, KPR čj. 1207/2000. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 436. 
267 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi PS V. Klausovi ze dne 24. 2. 2000, KPR čj. 1207/2000. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 436. 
268 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 160. 
269 Viz Tabery, Erik: Vládneme nerušit, Respekt 2006. 
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napadnout“, reagoval tehdy Havel.270 Konkrétně šlo o novelu volebního zákona, novelu 

zákona o sdružování v politických stranách a novelu zákona o ČNB. Tyto zákony prezident 

Havel z důvodu jejich protiústavnosti poslancům vrátil a vždy byl přehlasován. Porážka 

prezidenta však byla pouze momentální, když se všech třech případech obrátil na Ústavní 

soud, ten jeho návrhu vyhověl a sporná ustanovení zákonů zrušil.  

 

Volební zákon 

Vládní návrh novely volebního zákona271 byl přímým produktem tzv. tolerančního 

patentu, jímž se ČSSD a ODS zavázaly k posílení prvků, které by „významně usnadnily vznik 

většinové vlády složené maximálně ze dvou politických subjektů“.272 Zákon mimo jiné 

zvyšoval počet volebních krajů z 8 na 35 a stávající Hagenbach-Bischoffovu metodu 

přidělování mandátů nahrazoval vyrovnávací d’Hondtovou metodou.273 Fakticky tak zcela 

vychyloval Ústavou zakotvený poměrný systém voleb do PS směrem k většinovému systému 

a modifikoval ho ve prospěch velkých stran. Skutečný rozměr novely si v dobře uvědomovali 

také poslanci: „Všichni víme, že sociální demokracie a ODS navrhují novelu, která v podstatě 

znamená zrušení poměrného volebního systému, který je zakotven v ústavě. Samozřejmě si 

uvědomuji, že tento krok formálně volební systém neruší, ale ve skutečnosti tomu tak je,“ uvedla 

před schvalováním zákona Marie Machatá (ČSNS).274  

Sněmovna nakonec zákon prosadila pouze hlasy ODS a většiny ČSSD, zatímco poslanci 

KSČM na protest ještě před hlasováním opustili sál.275  V Senátu, i přes odpor všech třech 

                                                      
270 Prezident Havel pro pořad Radiofórum vysílaném na ČRo 1 - Radiožurnál dne 29.1.2001. Přepis dostupný z: 
http://www.ceskapolitika.cz/nazory/CRO1_radioforum1.htm  
271  Viz Sněmovní tisk 585/0; Vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR, Dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=585&CT1=0; http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=585   
272 Podstatou novely mělo být údajně „posílení významu voleb jako základního pilíře zastupitelské demokracie 
v ČR“. Základním cílem pak nalezení volebního systému, který „významně usnadní vznik funkční většinové vlády 
složené maximálně ze dvou politických subjektů“ Viz Dohoda č. 2 o základních parametrech změny volebního 
systému uzavřená mezi ČSSD a ODS Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf 
273 Viz http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=305  
274  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 19.5.2000. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025134.htm 
275  Viz 25. schůze, 406. hlasování, Vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR Dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=18836  

http://www.ceskapolitika.cz/nazory/CRO1_radioforum1.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=585&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=585
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf
https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=305
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025134.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=18836
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výborů, které ho projednávaly, zákon rovněž (díky jedinému hlasu) prošel.276 Prezidentovi byl 

volební zákon postoupen 26. června 2000 a ten ho ještě ten samý den vrátil. Vytýkal mu, že 

protiústavně a zcela účelově deformuje volební systém ve prospěch silných politických 

subjektů.277  

Při opětovném projednávání zákona se zpravodaj Zdeněk Koudelka (ČSSD) 

k prezidentovým výhradám odmítl vyjádřit. K nejsilnějším v rozpravě patřilo vystoupení 

poslance Karla Kühnla (US-DEU), který už dříve novelu označil za „tunelování ústavy“.278 

Pozoruhodným byl pak i příspěvek Jana Zahradila (ODS). 279  V opakovaném hlasování, 

(tentokrát za demonstrativní neúčasti poslanců KDU-ČSL, KSČM a US-DEU) byl prezident 

pohodlnou většinou 124 poslanců ODS a ČSSD přehlasován.280 Slogan „vládneme, nerušit“ 

byl v této situaci více než příznačný.  

15. července 2000 navrhl prezident zrušení sporných ustanovení zákona.281  ÚS 

následně 24. ledna 2001 většinu napadených ustanovení zrušil, když shledal jednotlivé 

integrační prvky umožňující vytvoření stabilní vlády za legitimní, avšak ve svém úhrnu za 

                                                      
276  Viz Stenozáznam jednání Senátu ze dne 23.6.2000 Dostupný z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=2&IS=1945&T=268#st268  
277 Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 26.6.2000, KPR čj. 3575/2000. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 484. 
278 Karel Kühnl (US-DEU): „Autoři projednávaného zákona chtějí ve skutečnosti co nejvíce omezit manévrovací 
prostor právě voličů. Nejde jim o vládu většiny, ale vlastně o neomezenou vládu menšiny, která je pouze relativní 
většinou, a to při vyřazení ostatních partnerů. Autoři zákona tak zdařile zkombinovali všechny špatné stránky 
většinového systému se špatnými stránkami systému poměrného zastoupení. Zákon přitom odporuje základním 
definicím demokracie, neboť nenutí uchazeče o moc hledat politickou většinu. Místo toho se snaží vyřadit ze hry 
ty, kteří by mohli většinovou vládu legitimizovat většinou voličů.“ Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 19.5.2000 
a 10.7.2000. Dostupný z:  http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/026schuz/s026248.htm#r1; 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025135.htm#r4  
279 Jan Zahradil (ODS): „Myslím si, že všichni (…) vědí, že tento volební zákon nijak nevybočuje z normálního 
koridoru demokratických zvyklostí, že bychom jeho obdobu našli v různé podobě v různých demokratických 
zemích Evropy (…) Bohužel se zdá, že v tomto státě je to podobně jako v Orwellově Farmě zvířat, že tady jsou 
některé dohody rovnější než ostatní, takže pokud se např. dohodnou dvě nejsilnější politické strany na tom, že 
zrealizují určitá opatření v Poslanecké sněmovně a že prohlasují společně některé zákony, pak zřejmě taková 
dohoda není plnohodnotnou politickou dohodou, ale je to cosi jako zrada na voličích, zrada demokracie apod. Já 
tyto nálepky zcela jednoznačně odmítám. Mám proti sociální demokracii celou řadu programových výhrad, ale 
musím uznat, že je to politická strana, která je - zatím to prokázala - schopna plnit psané dohody, schopna 
dodržovat psané dohody. (…) Doufám, že ti, kteří zůstali v této sněmovně v tuto chvíli, dostojí své odpovědnosti 
a dokážou znovu, že psané dohody a uvádění těchto psaných dohod v život je pro ně důležité a že to považují za 
jádro politického života a demokracie v tomto státě.“ Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 10.7.2000. Dostupný 
z:  http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/026schuz/s026251.htm  
280 Viz 26. schůze, 294. hlasování, 10. července 2000, Vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu, Dostupný 
z: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=19303  
281 Svoje vlastní podání pak učinila 1.9.2000 také skupina 33 senátorů převážně z řad KDU-ČSL. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=2&IS=1945&T=268#st268
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/026schuz/s026248.htm#r1
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025135.htm#r4
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/026schuz/s026251.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=19303
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protiústavní.282   „Rozhodnutí mi připadá jako opravdu moudré. Zdůvodnění nálezu soudu je 

neobyčejně solidní, seriózní, vyčerpávající, objektivní, přesvědčivé a vyvážené. Pevně věřím, že 

parlamentní politické strany se co nejrychleji sejdou a začnou jednat o tom, jak znovu tento volební 

zákon novelizovat,“283 komentoval nález bezprostředně po jeho vyhlášení prezident Havel, 

který se jednání osobně účastnil. Na konci roku 2001 byla pak Parlamentem přijata 

kompromisní (a ústavně konformní) novela, kterou svými hlasy podpořila více než 

třípětinová většina poslanců a senátorů.284  

 

Zákon o sdružování v politických stranách a hnutích 

Obdobný průběh mělo i projednávání novely zákona o sdružování v politických 

stranách a hnutích, který změnou financování výrazně zvýhodňoval parlamentní na úkor 

mimoparlamentních stran. 285  Prezident vrátil zákon z dovolené v Dubrovníku 286 

s odůvodněním, že přijatá opatření „mají přispět k dušení malých politických stran“ a 

porušují čl. 5 Ústavy a čl. 22 LZPS. 287  Sněmovna prezidentovo veto bez problému 

přehlasovala a 27. září byl zákon vyhlášen ve Sbírce.288 Havel se 2. listopadu obrátil na ÚS,289 

který prezidentovi vyhověl a napadenou novelu zrušil, především z důvodu porušení rovných 

podmínek politické soutěže ve prospěch parlamentních stran.290  

Poslanci však rozhodnutí ÚS (na rozdíl od volebního zákona) obešli, když zvýšení 

stálého příspěvku na činnost politických stran i zavedení příspěvku na mandát poslance nebo 

senátora prosadili v přílepku (tedy porušením JŘPS a čl. 44. odst. 1 Ústavy) k zákonu o 

                                                      
282 Pl. ÚS 42/2000 
283 „Havel vyhrál spor o volební zákon“ In: Idnes.cz [online] [25. 1. 2001]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/havel-vyhral-spor-o-volebni-zakon-dl2-/domaci.aspx?c=A010123_224023_domaci_bac  
284  Viz Sněmovní tisk 969 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=969, respektive 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=27463&l=cz  
285 340/2000 Sb.  
286 Šlo o jediné veto podané prezidentem Havlem z jiného místa než z Prahy. 
287 Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 10.7.2000, KPR čj. 3575/2000. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 486. 
288  Viz 27. schůze, 43. hlasování, 14. září 2000, Novela zák. o sdružování v politických stranách  
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=19808  
289 Podání prezidenta republiky V. Havla ÚS ze dne 2.11.2000. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky 
Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 533-537. 
290 Pl. ÚS 47/2000 

http://zpravy.idnes.cz/havel-vyhral-spor-o-volebni-zakon-dl2-/domaci.aspx?c=A010123_224023_domaci_bac
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=969
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=27463&l=cz
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=19808
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státním dluhopisovém programu.291 Prezident Havel byl proto nucen zákon opět vetovat, 

přičemž se v odůvodnění ostře ohradil zejména proti tomu, že ho poslanci dostali do situace, 

kdy musí vetovat jinak potřebný zákon, na který byla navázána výplata škod zemědělců 

postižených suchem.292  

Poslanecká sněmovna se před opětovným hlasování spokojila s krátkým vystoupením 

ministra financí Jiřího Rusnoka (ČSSD), který konstatoval že navrhovaná úprava nebude mít 

na státní rozpočet „téměř žádný dopad“293 a následně hlasy 160 poslanců na zákonu 

setrvala. Bylo to druhé nejvýrazněji přehlasované veto za celé období Havlova 

prezidentství.294 Prezident pak ve svém boji proti nerovnému financování politických stran už 

dalším podáním k ÚS nepokračoval. 

 

 

 

Zákon o ČNB 

Posledním z trojice zákonů, jimiž se strany tzv. opoziční smlouvy pokusily na přelomu 

tisíciletí změnit politické a ústavní poměry v zemi byla novela zákona o České národní bance. 

Kromě harmonizace tuzemské právní úpravy s evropským právem došlo touto novelou 

k některým zásahům do nezávislosti banky.295 Změny byly zdůvodněny mimo jiné také 

nedostatečnou komunikací centrální banky s vládou a špatnou měnovou politikou, která 

měla vést ke zhoršení finanční situace země a pádu Klausovy vlády na konci roku 1997.296  

                                                      
291  Viz Sněmovní tisk 674, Vl. návrh zák. o stát. dluhopis. prog. na závazky ČR a SRN, dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=674  a vyhlášený jako 170/2001 Sb. 
292  Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 12.4.2001, KPR čj. 2117/01, In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 491-492. 
293  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 15.5.2001. Dostupný z:    
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/036schuz/s036009.htm  
294 Viz 36. schůze, 36. hlasování, 15. května 2001, Vl. návrh zák. o stát. dluhopis. prog. na závazky, dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=25200 
295Např. např. stanovení inflačního cíle a režimu kurzu k cizím měnám pouze po dohodě s vládou, schvalování 
provozní části rozpočtu banky Poslaneckou sněmovnou či možnosti kontroly hospodaření ze strany NKÚ. Viz  
Sněmovní tisk 537 - Novela zákona o České národní bance, dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=537 a vyhlášený jako 442/2000 Sb. 
296 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 180. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=674
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/036schuz/s036009.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=25200
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=537
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Prezident Havel vrátil sněmovně zákon 30. října 2000, tedy ještě téhož dne, kdy mu 

byl postoupen k podpisu. Vytýkal mu zejména protiústavní změnu hlavního cíle ČNB297 a 

změnu jmenování členů Bankovní rady pouze na návrh vlády. 298  Zákon společně 

s prezidentem ostře kritizovala také média.299  

31. října na post guvernéra ČNB (z důvodu odchodu do Banky pro mezinárodní 

platby) rezignoval Josef Tošovský a prezident Havel se rozhodl najít jeho nástupce vzhledem 

k blížící se účinnosti novely v co nejkratším čase. "Prezident hodlá zneužít bezvládí a podle 

starého zákona jmenovat na mnoho let dopředu někoho do postu guvernéra. Seriózní politik by se 

takto neměl chovat,"300 kritizoval Havla předseda PS V. Klaus.   

28. listopadu pak vláda přijala usnesení, jímž (v rozporu s textem Ústavy i ústavní 

praxí) zpochybňovala platnost jmenování  guvernéra a viceguvernéra ČNB bez 

kontrasignace.301 Prezident Havel, který údajně nebyl na jednání vlády připuštěn302, následně 

vysvětloval svoji pozici v článku pro MF Dnes: „Podle mne jde o veskrze účelové a politicky 

objednané přeinterpretování Ústavy (…) podle článku 62 Ústavy jmenuje prezident bez kontrasignace 

členy Bankovní rady. (…) Říkají-li předseda vlády a další, že když je kontrasignováno odvolání 

guvernéra, musí být kontrasignováno i jeho jmenování, pak tím na sebe prozrazují, že četli Ústavu 

velmi nedbale. Připouštím, že je to divné, ale je tomu opravdu tak: v článku 62 se mluví jen o 

                                                      
297 Prezident Havel proti změně cíle (vyžádané vstupem ČR do EU) neměl námitky, ale vadila mu její forma, 
tedy, že obyčejný zákon zužoval Ústavou daný hlavní cíl ČNB (měnovou stabilitu): „Cenová stabilita a měnová 
stabilita jsou dvě rozdílné ekonomické kategorie, které není možné vzájemně zaměňovat. Obyčejný zákon 
hlavně nemůže zužovat obsah ústavního pojmu,“ uvedl Havel   
Novelou provedenou ústavním zákonem 448/2001 Sb. pak došlo ke sjednocení Ústavy s dikcí zákona o ČNB, 
tedy že hlavním cílem banky je „cenová stabilita“ viz http://zpravy.idnes.cz/snemovna-zmenila-ustavu-kvuli-
cnb-d5g-/domaci.aspx?c=A010126_125607_domaci_has 
298 Viz Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 30.10.2000, KPR čj. 5780/2000. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 488. 
299  „Suverenita ČNB se otřásla“ In: Idnes.cz [online] [14. 7. 2000].   Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/suverenita-cnb-se-mirne-otrasla-dni-
/ekonomika.aspx?c=A000714105907ekonomika_jjx  
300  Viz „Josef Tošovský odchází z ČNB“ In: Idnes.cz [online] [31. 10. 2000].   Dostupné z:  
http://zpravy.idnes.cz/josef-tosovsky-odchazi-z-cnb-dgh-/domaci.aspx?c=A001031_105322_domaci_nad  
Ironií osudu je fakt, že Václav Klaus v roce 2005 už jako prezident republiky potvrdí Zdeňka Tůmu jako 
guvernéra ČNB i na další funkční období. 
301 Usnesení Vlády České republiky č. 1210 ze dne 28. listopadu 2000 ke spolupodpisu předsedy vlády 
rozhodnutí prezidenta republiky dle čl. 63 odst. 2 a 3 Ústavy. Dostupné z: 
https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/1061ABFED5F54568C12571B6006BB1EF  
 
302 Havel, Václav: "Oblíbená hračka, nebo věc principu? Sedm poznámek ke jmenování guvernéra České národní 
banky“ pro MF Dnes z 2. 12. 2000. Dostupné z:  
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=51_clanky.html&typ=HTML 

http://zpravy.idnes.cz/snemovna-zmenila-ustavu-kvuli-cnb-d5g-/domaci.aspx?c=A010126_125607_domaci_has
http://zpravy.idnes.cz/snemovna-zmenila-ustavu-kvuli-cnb-d5g-/domaci.aspx?c=A010126_125607_domaci_has
http://ekonomika.idnes.cz/suverenita-cnb-se-mirne-otrasla-dni-/ekonomika.aspx?c=A000714105907ekonomika_jjx
http://ekonomika.idnes.cz/suverenita-cnb-se-mirne-otrasla-dni-/ekonomika.aspx?c=A000714105907ekonomika_jjx
http://zpravy.idnes.cz/josef-tosovsky-odchazi-z-cnb-dgh-/domaci.aspx?c=A001031_105322_domaci_nad
https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/1061ABFED5F54568C12571B6006BB1EF
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=51_clanky.html&typ=HTML
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jmenování, nikoli o odvolání, které proto logicky spadá pod článek 63, tedy mezi ty pravomoce, které 

nejsou z Ústavy bez kontrasignace, a tudíž ji vyžadují. Přepadly-li vládu o tomto výkladu v úterý večer 

náhlé pochybnosti, pak by se měla obrátit k Ústavnímu soudu, což jsem jí ostatně já sám navrhl.“303  

29. listopadu pak Havel bez kontrasignace jmenoval guvernérem ČNB dosavadního 

viceguvernéra Zdeňka Tůmu a viceguvernérem Luďka Niedermayera. „Rozhovory s panem 

Tošovským a premiérem Zemanem mne definitivně utvrdily (…) v úmyslu jmenovat ty, které jsem 

nakonec jmenoval. (…) tyto rozhovory měly místy charakter vydírání a vyhrožování (…) byl jsem 

objektem tlaku, který měl využít mé mírumilovnosti (…) nenávisti ke konfliktům (…) toho, že se vždy 

pokouším jít až na krajní mez kompromisu (…) Ano, jsem takový. Ale jde-li o princip (…) pak jsem 

pevný (…) jednám pouze v souladu ve svým nejlepším vědomím a svědomím, jak jsem slíbil ve 

Vladislavském sále, a hájím tím ústavnost, zákonnost, dělbu moci a respekt k základním principům 

slušnosti v naší zemi“ odůvodnil svoje rozhodnutí pozoruhodně prezident."304 

7. prosince 2000 došlo v napjaté atmosféře konečně k opětovnému projednání 

novely. Zatímco poslanci KDU-ČSL a US-DEU argumentovali protiústavností zákona, profesor 

Zdeněk Jičínský (ČSSD) oponoval: „Jsem přesvědčen o tom (…) že je rozdíl mezi protiústavností a 

neústavností (…) jestli je něco contra constitutionem a preter constitutionem, (…) jde o to, posoudit, 

zda určité změny jsou v souladu s tím, jaký je celkový koncept ústavy, struktura jejích institucí, nebo 

zda jsou v rozporu s touto celkovou strukturou, koncepcí ústavy.“305 PS nakonec na zákonu setrvala 

většinou 122 hlasů, a zákon tedy byl vyhlášen.306  

Prezident307 i vláda 308 se následně obrátili na Ústavní soud. Ten oba návrhy projednal 

dne 20. června 2001 s rozdílným výsledkem. Návrh vlády, že k platnosti rozhodnutí 

                                                      
303 Havel, Václav: "Oblíbená hračka, nebo věc principu? Sedm poznámek ke jmenování guvernéra České národní 
banky“ pro MF Dnes z 2. 12. 2000. Dostupné z:  
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=51_clanky.html&typ=HTML 
304 Havel, Václav: "Oblíbená hračka, nebo věc principu? Sedm poznámek ke jmenování guvernéra České národní 
banky“ pro MF Dnes 2. 12. 2000. Dostupné z:  
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=51_clanky.html&typ=HTML  
305  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 27.10.2000. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/027schuz/s027201.htm  
306 Jedinou poslankyní ČSSD, která hlasovala proti zákonu byla místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková. Viz 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=24057  
307 Podání prezidenta republiky V. Havla Ústavnímu soudu ze dne 22.12.2000, In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: 
Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 539-543. 
308 K problematice přípustnosti vládního návrhu:  „ÚS zvažoval opětovně, zda se v daném případě jedná o 
skutečný kompetenční spor, anebo pouze o požadavek na vyslovení názoru "pro futuro" (v tomto posledním 
případě by ÚS byl nucen návrh zcela odmítnout). Neobvyklý postup vlády stále ještě spočívá v tom, že žádá 
pouze vyslovení názoru "v abstraktní rovině" dle § 124 odst. 1 ZÚS, přestože svým návrhem napadla platnost 
zcela konkrétního rozhodnutí prezidenta republiky a bylo by tudíž na místě se domáhat jeho zrušení dle § 125 

 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=51_clanky.html&typ=HTML
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=51_clanky.html&typ=HTML
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/027schuz/s027201.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=24057
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prezidenta republiky, kterým jmenoval Z. Tůmu guvernérem ČNB, se vyžaduje spolupodpis 

předsedy vlády, zamítl. Návrhu prezidenta republiky na zrušení některých ustanovení novely 

zákona ČNB (i přes disentní stanovisko pěti soudců) vyhověl. 309  

„Nezávislost ČNB je ústavní hodnotou, jež vyplývá jak z článku 98 Ústavy ("do její činnosti lze 

zasahovat pouze na základě zákona") a z jeho umístění v samostatné hlavě šesté Ústavy, tak i z 

článku 62 písm. k) Ústavy a ze zákona o ČNB, zejména pak z § 9 odst. 1 tohoto zákona (při 

zabezpečování svého hlavního cíle je ČNB nezávislá na pokynech vlády).  

I v demokratickém právním státě (…) může být opatřením těmto principům zcela vyhovujícím 

vyloučení vládní kontrasignace tam, kde zvláštní důvody opravňují ochranu instituce, jež má být dle 

Ústavy v hlavních směrech své činnosti nezávislá na vládě, neboť právo kontrasignace by umožňovalo 

vládě přinejmenším rozhodovat o personálním složení Bankovní rady. Za těchto okolností je jmenovací 

právo, prováděné nadstranickým prezidentem – sice po konzultacích - avšak bez přímé vazby na 

souhlas vlády (…) součástí záruk nezávislosti ČNB. 

V rámci demokratického právního státu si lze nepochybně představit i takovou úpravu postavení 

centrální banky, která obsahuje více prvků součinnosti a koordinace s vládou (jak je tomu např. u 

Německé spolkové banky). Nicméně v každé zemi je věcí ústavodárce, aby zvážil úpravu těchto vztahů 

(…) a takové ústavou zvolené koncepci je třeba podřídit i výklad zákona o národní bance. (…) Z 

ustanovení obyčejného zákona nelze přeinterpretovat ústavu do podoby, kterou zjevně nemá,“ 

konstatoval ve svém nálezu ÚS.310 

S politováním dodejme, že v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta republiky 

nedošlo k přesunutí pravomoci jmenovat členy bankovní rady ČNB mezi kontrasignované, a 

nelze tak vyloučit, že se jimi stanou třeba štědří podporovatelé vítězného kandidáta. 

 

Ze třech výše uvedených zákonů, kterými se strany tzv. opoziční smlouvy pokusily změnit 

politické a ústavní poměry v zemi se tak prosadila pouze změna financování politických stran 

(a to až napodruhé ve formě přílepku). Lze ovšem jen spekulovat, jak by situace dopadla, 

                                                                                                                                                                      
odst. 1 téhož zákona, jak namítá prezident republiky. (…) Po zvážení všech okolností se přiklonil ÚS k závěru, že 
jde o návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu ve smyslu § 120 odst. 1 ZÚS. Návrh napadá konkrétní 
rozhodnutí prezidenta republiky a v závěru se domáhá, aby Ústavní soud nálezem rozhodl ve smyslu § 124 odst. 
1 ZÚS tak, že "K platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000, kterými jmenoval Zdeňka 
Tůmu guvernérem ČNB a Luďka Niedermayera viceguvernérem ČNB, se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády 
nebo jím pověřeného člena vlády". (…)“ viz Pl. ÚS 14/01 
309 Pl. ÚS 14/01 (ke jmenování guvernéra ČNB) a Pl. ÚS 59/2000 (k nezávislosti ČNB) 
310 Pl. ÚS 14/01 
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pokud by složení prvního Ústavního soudu ČR nebylo převážně Havlovým dílem.311 Takto 

alespoň argumentoval předseda PS V. Klaus, který označil ústavního soudce (a Havlova 

dřívějšího poradce) Vladimíra Klokočku za podjatého a Ústavní soud za „prezidentův“. Klaus 

nicméně zamlčel skutečnost, že ve Sněmovně, která dávala v roce 1993 (vzhledem 

k neexistenci Senátu) souhlas ke jmenování prvních ústavních soudců, měla jeho vláda 

většinu.312  

Názor, že otázka přijetí výše popsaných zákonů byla do určité míry politická (a že 

dohody jsou zcela legitimním prostředkem politické soutěže), autor této práce vnímá. 

Z ústavněprávního hlediska však zůstává klíčové, že se strany tzv. opoziční smlouvy pokusily 

měnit ústavní limity formou běžných zákonů, tedy bez nutnosti hledat třípětinovou většinu 

v obou komorách Parlamentu. Jelikož nedávné dějiny naší země, tak poznamenané 

monopolizací moci a likvidací politického pluralismu, nebyly pro zákonodárce dostatečným 

mementem, zbylo na prezidenta Havla, aby těmto snahám všemi Ústavou danými prostředky 

čelil, což se mu díky Ústavnímu soudu nakonec podařilo.  

 

Do konce svého mandátu v únoru 2003 vetoval prezident Havel ještě devět zákonů, 

deset jich podepsal s výhradou a dvakrát se obrátil s návrhem na zrušení zákona na Ústavní 

soud.313 V zásadě ve všech případech namítal prezident protiústavnost přijatých zákonů, ale 

úspěšný byl pouze jedinkrát. 314 V tomto případě šlo navíc o tzv. kapesní (absolutní) veto. 

                                                      
311 První Ústavní soud České republiky zahájil svou činnost 15. července 1993, poté co prezident Havel, 
jmenoval do funkce na dobu deseti let dvanáct z patnácti soudců tohoto soudu. Do března 1994 byl ÚS doplněn 
o další tři členy. Prvním předsedou se stal Zdeněk Kessler. Viz http://www.usoud.cz/historie-ustavniho-
soudnictvi/  
312  Klaus, Václav: „Soudy ústavního soudce Klokočky“ In: MF Dnes, 29. 6. 2001, s. 3. Dostupné z: 
http://www.klaus.cz/clanky/1229; Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 
československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 189. 
313 Zde považujeme za klíčové, že ÚS Havlovi vyhověl ve věci zrušení sporných ustanovení zákona o soudech a 
soudcích, který zasahoval do nezávislosti soudců i soudů (např. posuzováním odborné způsobilosti soudců) viz 
Pl. ÚS 7/02. 
314 Např. u účelového a jednorázového zákona o dálničním obchvatu Plzně (168/2001 Sb.) který prohlašoval 
všechny stavby obchvatu za stavby ve veřejném zájmu a modifikoval správní řízení pro rychlejší vyvlastnění 
namítal prezident Havel porušení principu právní jistoty a důvěry v právo zdůrazňovaného i v nálezech 
Ústavního soudu či u zákona o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.), který vyžadoval od charit a 
diakonií založení jako právnické osoby, což prezident Havel považoval za v rozporu s čl. 16 odst. 2 LZPS.  V obou 
případech byl prezident Havel přehlasován, nicméně sporná ustanovení zákona o církvích zrušil na návrh 
skupiny senátorů Ústavní soud viz Pl. ÚS 6/02. 

http://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi/
http://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi/
http://www.klaus.cz/clanky/1229
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Poslanecká sněmovna přijala 13. června 2002 na své poslední (51.) schůzi novelu 

živnostenského zákona.315 Prezident vrátil zákon 27. června, přičemž volební období PS 

skončilo již 20. června, takže se o zákonu nemohla znovu usnést. Havel se tak odchýlil od 

svého dřívějšího stanoviska, že použití absolutního veta považuje za rozporné s „Ústavou 

předvídaným vyvážením složek státní moci.“ 316 „novela živnostenského zákona je od roku 1991 

již v pořadí padesátá šestá a jenom v prvním pololetí letošního roku zákonodárce přijal čtyři novely 

tohoto zákona (…) Přitom se v některých případech změny týkaly stejného ustanovení. (…) Takováto 

legislativní praxe přináší absolutní nepřehlednost a nesrozumitelnost právního řádu (…) a nejistotu 

v oblasti živnostenského podnikání,“ vysvětlil důvody pro porušení této zásady prezident. 317  

 

5.3 Podpis s výhradami (kvaziveto) 

Stejně jako prezident Masaryk i prezident Havel podepisoval některé zákony 

s výhradou. Celkově uplatnil Havel výhrady u devatenácti zákonů318 a na rozdíl od Masaryka 

tak činil od počátku a prakticky až do konce svého mandátu. Tímto způsobem Havel 

postupoval u norem, jejichž urychlené přijetí bylo ve veřejném zájmu a proti kterým 

prezidentovy výtky nedosáhly takové intenzity, že by bylo nutno zákon odmítnout jako celek 

(užitím veta dle čl. 50 Ústavy). Podpis s výhradou ovšem neměl žádný odkladný účinek a 

působil tak pouze jako podnět pro zákonodárce k případné novelizaci či jako osnova pro 

následné podání Ústavnímu soudu.  

Sám prezident k tomu v rozhovoru pro deník Právo v roce 1995 uvedl následující: 

„Neexistuje téměř zákon, v němž nenaleznu já nebo mí experti nějakou chybu či nelogičnost či sporný 

paragraf, nebo proti němuž ty či ony politické síly nemají vážné a odůvodněné výhrady. Kdybych měl k 

tomu všemu přihlížet, musel bych vrátit Parlamentu skoro každý zákon. (…) U mnohých zákonů, k 

nimž mám výhrady, nikoli ale tak vážné, abych je musel vrátit, anebo jejichž vrácení by způsobilo velké 

komplikace, volím cestu, kterou volíval často též prezident Masaryk: zákon podepíšu, ale doprovodím 

                                                      
315 Sněmovní tisk 978 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=978  
316 Prezident Havel tak učinil např. u novely o zákona o majetku ČR v r. 2001. Viz Chrastilová, B. – Mikeš, P.: 
Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 198-199, 220. 
317  Dopis prezidenta republiky V. Havla Poslanecké sněmovně ze dne 27.6.2002, KPR čj. 3155/02, In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 508. 
318  Viz přehled zákonů podepsaných prezidentem Havlem s výhradou, dostupný z: 
http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=8&kat=3&page=8;  Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident 
republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 426-427. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=978
http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=8&kat=3&page=8
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ho dopisem Parlamentu, v němž na dotyčnou závadu upozorním.“ 319 Už dva roky po nástupu do 

úřadu tak prezident Havel mimoděk přiznal i osobní posun ve vnímání veta. Zatímco v lednu 

1993 soudil, že veto „je vlastně jediná pojistka či brzda, kterou má směrem k parlamentu (…) 

prezidentův podpis zákona pak nebude už zdaleka jen aktem čistě formálním, ale aktem skutečné 

identifikace se zákonem (…) bude tak daleko bezprostředněji ručit za zákonodárství své země a 

nebude se moci vymlouvat na to, že na zákony nemá vliv,320  v listopadu 1995 už po zkušenost 

s reálnou politikou svůj dřívější idealistický pohled korigoval: „Smysl prezidentova práva vracet 

zákony není ale přece v tom, že by prezident měl být jakýmsi nejvyšším supervizorem celé legislativy 

(…) Smysl tohoto práva vidím v něčem jiném: tam, kde se podle individuálního rozumu prezidenta 

dopustil – ať už z jakýchkoli důvodů, třeba jen (…) omylem - "kolektivní rozum" Parlamentu 

evidentního prohřešku proti nějaké základní hodnotě, o něž se náš stát opírá, upozornit na to 

Parlament a nabídnout mu možnost nápravy.“321  

V praxi Havel zákon, k němuž měl jisté (ale ne nepřekonatelné) výhrady, podepsal a 

současně průvodním dopisem předsedovi PS (případně konkrétnímu ministrovi) upozornil na 

nedostatky přijaté úpravy a apeloval na jejich odstranění (novelizaci), popřípadě informoval, 

že se v této věci obrátí na ÚS. 322 Prezidentem uplatněné výhrady (u podpisu zákona) se od 

těch v odůvodněních (vrácení zákona dle čl. 50 Ústavy) prakticky nelišily a spočívaly 

nejčastěji v protiústavnosti323 a legislativně-technických vadách zákona.324  

Některé výhrady prezidenta byly následně vyslyšeny, ať už formou novelizace325 či 

zrušením sporných ustanovení Ústavním soudem326, jinými se ovšem zákonodárci vůbec 

                                                      
319  Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla pro deník Právo z 18. listopadu 1995, Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=rozhovory&val=735_rozhovory.html&typ=HTML  
320 Havel, Václav: Role českého prezidenta, In: MF Dnes, 19. 1. 1993. Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML     
321  Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla pro deník Právo z 18. listopadu 1995, Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=rozhovory&val=735_rozhovory.html&typ=HTML  
322 Viz http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=8&kat=3&page=7  
323 I zde prezident vyzdvihoval zejména princip rovnosti. Např. u novely zák. o krajích (231/2002 Sb.), jejíž 
urychlené přijetí považoval prezident za nutné k dokončení reformy veřejné správy, ale vytýkal ji, že porušuje 
princip rovnosti, když krajům při stanovení výše pokuty umožňuje přihlížet i k majetkový poměrům škůdce 
(obecní zákon přitom takové ustanovení neobsahoval). Sporné ustanovení krajského zřízení ovšem obstálo i 
před ÚS, viz Pl. ÚS 38/02. Stejně tak vytýkal Havel porušení principu rovnosti u zák. o důchodovém pojištění 
(155/1995 Sb.), který nerovnoměrně zvyšoval důchodový věk u žen oproti mužům, které v českých podmínkách 
pracují a zároveň se starají o domácnost, což prezident Havel považoval za nespravedlivé, nebo u zák. o platu 
představitelů státní moci (236/1995 Sb.), který finančně zvýhodňoval státní činitele oproti státním 
zaměstnancům.  
324 Např.  zák. o konkurzu a vyrovnání (105/2000 Sb.) či technická novela obchodního zákoníku (501/2001 Sb.)  
325 Např.  s výhradou podepsaný zák. o konkurzu a vyrovnání z dubna 2000 (105/2000 Sb.), byl ještě v červnu 
téhož roku (se zohledněním prezidentových výhrad) novelizován (214/2000 Sb.) 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=rozhovory&val=735_rozhovory.html&typ=HTML
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=rozhovory&val=735_rozhovory.html&typ=HTML
http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=8&kat=3&page=7
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nezabývali. 327  V případě novely zákona o České televizi z roku 2001 vyšel prezident 

Parlamentu vstříc, když zákon v zájmu uklidnění napjaté situace vyvolané tzv. televizní krizí 

podepsal s výhradou.328 Nicméně když zákonodárci o rok později zakomponovali stejně 

problematické prvky také do novely zákona o Českém rozhlase, nezdráhal se už prezident 

poslancům zákon vrátit. 329  

Prezidentův podpis s výhradou měl alespoň částečně kompenzovat nemožnost 

prezidenta uplatnit částečné (položkové) veto, respektive nemožnost poslanců přijmout 

k zákonu vrácenému prezidentem republiky pozměňovací návrhy. Tato praxe se však nejeví 

jako vhodná, jelikož může vést k překotné novelizaci a snížení právní jistoty adresátů. 

Situace, při kterých byly výhrady uplatňovány nejčastěji, by šly řešit efektivněji právě 

zavedením částečného veta (viz De constitutione ferenda). 

 

5.4 Připomínkové místo Hrad 

Podobně jako za první republiky, nicméně s rozdílným výsledkem (viz Masaryk), se od 

roku 1993 vyvinula praxe vzájemného informování o připravované legislativě mezi vládou a 

prezidentem.  Tyto zvyklosti byly pak v roce 1998 zakotveny v Legislativních pravidlech vlády 

(LPV). 330  Vláda informuje prezidenta o vládních návrzích zákona a některých dalších 

zákonech bezprostředně331  a o zbytku právních předpisů pak jeho Kancelář. Na rozdíl od 

první republiky si však vláda od prezidenta nežádá konzultace, ani souhlas s návrhem zákona. 

Kancelář prezidenta republiky je obligatorním připomínkovým místem u všech návrhů 

právních předpisů, které se týkají její působnosti. V praxi je ovšem tradičním fakultativním 

připomínkovým místem všech zákonů. Není-li návrhem dotčená působnost prezidenta 

                                                                                                                                                                      
326 Např. protiústavně přijatá technická novela obchodního zákoníku 2001 (zrušena Pl. ÚS 5/02) či zrušení 
sporných ustanovení o hanobení Parlamentu, vlády a Ústavního soudu v novele trestního zákona 1993 (Pl. ÚS 
43/93) nebo derogace sporných ustanovení zákona o soudech a soudcích (Pl. ÚS 7/02) 
327 Takto ignorovali zákonodárci prezidentovy výhrady např. u zák. o jednacím řádu PS (90/1995 Sb.), zák. o 
státní statistické službě (89/1995 Sb.) či soudním řádu správní (150/2002 Sb.). 
328 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi Poslanecké sněmovny V. Klausovi ze dne 23.1.2001. In: 
Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 439. 
329 Dopis prezidenta republiky V. Havla předsedovi Poslanecké sněmovny V. Klausovi ze dne 23.4.2002, KPR čj. 
1958/02. In: Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český 
právní řád, ASPI 2003, s. 505. 
330 Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/legislativn__pravidla_vl_dy.pdf  
331 Čl. 17 a 18 LPV 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/legislativn__pravidla_vl_dy.pdf
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přímo, vystupuje KPR v připomínkovém řízení obdobně jak ústřední orgány státní správy. V 

případě, že Kancelář vznese připomínku, musí ji zpracovatel předpisu vypořádat, případně 

uvést, proč ji nebylo vyhověno. Připomínky Kanceláře ve věcech dotýkajících se působnosti 

prezidenta republiky bývají zpravidla věcné, méně častěji pak legislativně technické.332  

 

5.5 Resumé 

Václav Havel vetoval za deset let ve funkci prezidenta republiky celkem 27 zákonů (z 

toho pouze 5x úspěšně). Pro ilustraci uveďme, že jde jen asi o 3 % z celkového počtu 

Parlamentem přijatých zákonů za dané období. Dalších 19 zákonů ovšem prezident Havel 

podepsal s výhradou a 9x se s návrhem na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení 

obrátil na Ústavní soud.333  

Důvody pro vetování zákonů spatřoval prezident Havel především v jejich 

protiústavností (např. porušení principu rovnosti a zákazu diskriminace, narušení svobodné 

soutěže politických stran či dělby moci); v porušení principů právního státu (právní jistoty, 

obecnosti a srozumitelnosti zákonů); věcných a legislativně technických nedostatcích a 

vadách zákonodárného procesu (nepřípustná zpětná účinnost normy, přílepky) či v porušení 

morálky a etiky  (např. prezidentem vnímanou „nespravedlnost“ nebo „nehumánnost“ 

předložené normy).334 

Účinek prezidentova veta nicméně nezávisel na síle argumentů, ale především na 

poměrech v Poslanecké sněmovně. V prvním funkčním období bylo veto vnímáno, jak ze 

                                                      
332 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 90-91. 
333 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. 104. 
334 Výrazným pojítkem prezidentových argumentů byla přitom ochrana principů, o které by se podle něj neměl 
v demokratickém státě vést politický střet. Jak uvádí Marek Pecina, v rámci demokratické politiky (politics) 
dochází ke konfliktům různých zájmů a následným přijetím politik (policies). Tyto politiky mohou vycházet z 
různých ideových pozic (např. socialistické, liberální nebo konzervativní ideologie). V přiblížení se k některé z 
těchto ideologií ovšem prezident Havel neviděl dostatečný důvod pro vrácení zákona. Prezident Havel tedy 
nevetoval zákony z pozice např. konzervativce, který by se stavěl proti zvyšování daní apod. Argumentem pro 
vetování zákonů pro Havla byla až situace, kdy politiky poruší principy, o které by se podle něj (v liberální 
demokracii) neměl vést politický střet. Jinými slovy – o daňové zatížení lze takový spor legitimně vést, a bez 
ohledu na výsledek, to není pro Havla důvodem k vetování zákona. Naproti tomu o princip politického 
pluralismu by se v demokratické společnosti spor vést neměl. Pokud tedy dostane k podpisu zákon, který tento 
princip ohrožuje, je to pro Havla jednoznačný důvod pro jeho vrácení.  
Viz Pecina, Marek: Prezidentské veto v českém prostředí a jeho využití prezidentem Havlem, FSV – MUNI 2011. 
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strany prezidenta, tak poslanců jako stopka před kterou je třeba bezpodmínečně zastavit a 

znovu se ujistit, jestli je cesta daným směrem bezpečná. Zhruba v polovině případů pak 

poslanci skutečně prozřeli a prezidentem vrácený zákon nepřijali. Snad za to mohl jistý 

posametový étos a zpočátku snad i poctivá snaha všech ústavních orgánů hledat 

kompromisy. Pozitivní externalitou tohoto období bylo také vyjasnění některých mezer 

v Ústavě v souvislosti s uplatněním prezidentovi pravomoci vracet zákony.  

V druhém funkčním období, poznamenaném tzv. opoziční smlouvou, už ovšem 

poslanci přes prezidentovu pomyslnou stopku přejížděli tu s ostentativním nezájmem, tu 

s bezohlednou dravostí. Prezidentova veto tak bylo z respektovaného „opravného 

prostředku“ redukováno na pouhý signál do stanice Ústavního soudu.   
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6 Václav Klaus (2003–2013) 

 

Když byl Václav Klaus 28. února 2003 zvolen ve třetí volbě prezidentem republiky měl 

už za sebou zkušenost poslance, předsedy Poslanecké sněmovny, ministra financí, premiéra 

a také předsedy nejsilnější tuzemské pravicové strany. Poznatky z reálné politiky a 

praktického fungování ústavního systému se mu tak mohl rovnat snad jen jeho protikandidát 

Miloš Zeman, který se zvolení dočká až o deset let později. 335  Teprve ve funkci prezidenta 

republiky ovšem Václav Klaus objevil novou perspektivu, ze které byl nucen svoje postoje (a 

k institutu prezidentského veta zvláště) radikálně přehodnotit.  

 

Při vzniku Ústavy v roce 1992 byl premiér Klaus hlavním odpůrcem silného 

prezidentského veta, když se mu ho z původního konceptu V. Havla nakonec povedlo 

zredukovat do spíše symbolické roviny (viz Ústava České republiky). Nicméně i během 

následujících let dával Klaus svoji nelibost k pravomoci prezidenta republiky vracet zákony 

ostentativně najevo. Nejpozoruhodněji tak učinil v roce 2001 v souvislosti se zákonem o 

dálničním obchvatu Plzně. 336  Klaus z pozice předsedy PS proti zákonu vystupoval a 

v hlasování ho nepodpořil.337 Ani prezidentu Havlovi se však zákon nelíbil, a proto jej 12. 

dubna 2001 vetoval, načež byl politiky osočen, že tak jen prodlužuje dopravní agónii 

západočeské metropole. 18. dubna, při návštěvě Plzně, změnil Klaus náhle názor a Havla za 

                                                      
335 V první prezidentské volbě (15. ledna 2003) kandidovali také Jaroslav Bureš (ČSSD), Petr Pithart (Čtyřkoalice) 
a Jaroslav Kříženecký (KSČM).  V prvním kole prezident zvolen nebyl, do druhého kola postoupili V. Klaus a P. 
Pithart. V druhém ani třetím kole prezident zvolen nebyl, nejvíce hlasů však získal V. Klaus.  
V druhé volbě prezidenta (24. ledna 2003) se Klausovi postavil Miloš Zeman (ČSSD) a Jaroslava Moserová 
(Čtyřkoalice). Do druhého kola postoupili V. Klaus a J. Moserová. V druhém ani třetím kole prezident zvolen 
nebyl. Klausovi tentokrát ke zvolení chybělo 14 hlasů. 
V třetí volbě prezidenta (28. února 2003) kandidoval proti V. Klausovi už pouze kandidát vládní koalice a filozof 
Jan Sokol. Oba postoupili i do druhého kola. Ve třetím kole byl nakonec prezidentem republiky zvolen V. Klaus, 
který získal 109 poslaneckých a 33 senátorských hlasů, tedy 142 z 280 celkových hlasů (tj. pouze o čtyři méně 
než v r. 1998 V. Havel). Ke Klausovu vítězství rozhodujícím způsobem přispěl odpor špiček ČSSD (v čele s V. 
Špidlou), aby se Miloš Zeman stal prezidentem republiky.  
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_(1993%E2%80%932008)  
336 Účelový a jednorázový zákon o dálničním obchvatu Plzně (168/2001 Sb.) prohlašoval všechny stavby 
obchvatu za stavby ve veřejném zájmu a modifikoval správní řízení pro rychlejší vyvlastnění. Prezident Havel 
zákon vrátil s tím, že porušuje princip právní jistoty, ale byl sněmovnou přehlasován. 
337 Při schvalování zákona Klaus doslova řekl: „Já se hluboce stydím (…) považuji tento výsledek téměř za konec 
této sněmovny a za porušení všeho rozumného v tomto sále.“ Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 5.12.2000. 
Dostupný z:  http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029193.htm   
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_(1993%E2%80%932008)
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029193.htm
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veto tvrdě zkritizoval: „Považuji to za pošlapání základních prvků parlamentní demokracie. 

Prezident by měl veta používat jako šafránu – jednou za desetiletí, a ne aby se o to pokusil několikrát 

za týden.“338  Tento památný výrok se bude Klausovi během jeho prezidentování vracet jako 

bumerang. „Vůbec ta myšlenka přijet na pár dní do Prahy, zavetovat tři zákony a odjet do 

Portugalska je pro mě trošku taková zvláštní, myslím, že tak se člověk nemůže chovat,“ dodal ještě 

Klaus způsobem sobě vlastním. 339  Závěrem tedy jen fakta: 1) prezident Havel měl tehdy, tj. 

po sedmi letech prezidentství, na kontě dvacet vrácených zákonů 2) V. Klaus zákon o 

obchvatu Plzně nepodpořil ani při opětovném hlasování 3) zákon byl i napodruhé přijat.340 

Ve svém kandidátském projevu v lednu 2003 pak Klaus zákonodárce ubezpečoval, že 

jim v případě zvolení nemíní konkurovat: „Prezident nesmí vytvářet protiváhu legislativní moci. 

(…) Právě proto, že nemáme ani prezidentský, ani poloprezidentský systém, prezident nesmí být 

hybatelem politické scény (…) v legislativním procesu má vystupovat jen výjimečně (…)341   

Už o tři roky později bude mít ovšem na kontě více vrácených zákonů, než jím tolik 

kritizovány prezident Havel za deset let. Jak se to mohlo stát?    

 

6.1 I. Funkční období (2003–2008) 

Během prvního funkčního období vrátil prezident Klaus Poslanecké sněmovně celkem 

32 zákonů (tj. o čtyři více než prezident Havel za obě dvě funkční období). Úspěšný byl 

přitom 8krát. Klausovu bilanci nicméně výrazně vylepšuje fakt, že 4krát uplatnil tzv. kapesní 

veto, a tedy ani nemohl být přehlasován. Poprvé prezident uspěl až po dvou letech od 

zvolení se svým jedenáctým vetem (a to rozdílem jediného hlasu).342 

 Klausovo veto přitom mělo v období rychle se střídajících vlád, které se ve sněmovně 

opíraly pouze o křehkou stojedničkovou většinu, značný potenciál. Ten ovšem zůstal díky 

disciplinovanosti vládních koalic nenaplněn.343 Mnohdy byl prezident přehlasován velmi 

                                                      
338 „Klaus: Havel vetem šlape po demokracii“ In: Hospodářské noviny, 19.4.2001, s. 2. 
339 „Klaus: Havel vetem šlape po demokracii“ In: Hospodářské noviny, 19.4.2001, s. 2. 
340  Viz 36. schůze, 38. hlasování, 15. května 2001, Návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=25202  
341  Projev Václava Klause jako prezidentského kandidáta, Pražský hrad, 15. ledna 2003, Dostupný z: 
http://www.klaus.cz/clanky/1006  
342  Viz 41. schůze, 449. hlasování, 22. února 2005, Zákon o hodnocení a snižování hluku v ŽP 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=38466  
343 V prvním funkčním období měl prezident Klaus během pouhých tří let hned tři levicové vlády, které se vždy 
opíraly pouze o křehkou většinu 101 hlasů: 

 

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=25202
http://www.klaus.cz/clanky/1006
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=38466
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těsně; v šesti případech pak dokonce rozdílem jediného hlasu.344 Tak těsná opětovná 

hlasování sněmovna v éře Klausova předchůdce téměř nezažila.345  

Věnujme se nyní blíže vybraným zákonům, které prezident Klaus v prvním funkčním 

období vrátil. 

 

6.1.1 Politický předák, nebo nadstranický prezident? 

Svoje dřívější slova, že veto by měl prezident republiky použít  tak „jednou za 

desetiletí“346, začal Klaus přehodnocovat už po dvou měsících ve funkci, kdy sněmovně vrátil 

zákon o zoologických zahradách.347 Hned v prvním z celkově devítibodového odůvodnění 

definoval Klaus jasně, proti kterým zákonům bude tuto pravomoc i v budoucnu uplatňovat: 

Jde o typický speciální jednoúčelový zákon. Zákony tohoto typu přispívají k bujení a hypertrofii našeho 

právního řádu (…) posilují moc úřadu a růst státní administrativy“348  

Se svým odmítavým stanoviskem pak ještě téhož dne, kdy zákon vrátil poslancům, 

zamířil prezident také na akademickou půdu: "Zákon o ZOO to je konec světa (…) jde o fatální 

koncepční chybu. To bychom pak mohli mít zákon o botanických zahradách a já nevím o čem (…) 

Skoro bych se vsadil, že redaktoři televizních zpráv dojdou do nejbližší zoo, najdou tu nejsmutněji 

                                                                                                                                                                      
1) Vládu premiéra Vladimíra Špidly (15. července 2002 – 4. srpna 2004) 

jmenovanou ještě prezid. Havlem, která se opírala pouze o 101 hlasů poslanců ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU.  
2) Vládu premiéra Stanislava Grosse (4. srpna 2004 – 25. dubna 2005) 

který vystřídal V. Špidlu po (pro ČSSD neúspěšných) volbách do EP a zdědil stejně křehkou většinu  
3) Vládu premiéra Jiřího Paroubka (25. dubna 2005 – 16. srpna 2006) 

jenž nastoupil poté co, vláda S. Grosse podala demisi kvůli skandálu s financováním premiérova bytu  
344 Veto prezidenta Klause bylo v jeho prvním funkčním období přehlasováno rozdílem jednoho hlasu u zákonů 
č. 322/2003 Sb.; 453/2003 Sb.; 83/2004 Sb.; 235/2004 Sb.; 539/2004 Sb. a 115/2006 Sb.  
Pouhé dva až tři hlasy rozhodly např. pro přijetí 455/2003 Sb.; 187/2006 Sb. či 189/2006 Sb. 
345 Nejtěsněji byl Václav Havel přehlasován 103 hlasy u zákona o vypořádání majetkových nároků v družstvech 
(145/1999 Sb.) 
346 „Klaus: Havel vetem šlape po demokracii“ In: Hospodářské noviny, 19.4.2001, s. 2. 
347  Zákon zaváděl nově licencování zoologických zahrad a také mimořádně daňové úlevy pro jejich 
provozovatele.  Prezident Klaus považoval licence a daňové úlevy pro provozovatele zoologických zahrad, neboť 
je považoval za omezující svobodu podnikání a deformující tržní prostředí. To dobře kontrastuje s názorem 
prezidenta V. Havla, který se naopak domníval, že veřejně prospěšné činnosti by se daňovému zvýhodnění měly 
těšit (viz Havlovo veto novely zákona o správních poplatcích). 
348 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 13. 5. 2003, KPR čj. 4930/2003. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=141562  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=141562
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vypadající opičku a řeknou, že za to může Klaus," uvedl prezident za potlesku studentů VŠE.349 

Poslanci však na zákonu v opětovném hlasování setrvali.350 

18. července 2003 pak prezident vetoval novelu zákona o DPH, jež byla nedílnou 

součástí vládní reformy veřejných financí.351 „Nerozumím tomu (…) Myslím si, že zůstává víc 

předsedou ODS, než že se stává prezidentem všech (…) Také vetoval zákon o ZOO, i to se mi zdá, že 

nepřísluší prezidentovi (…) ale je to součást agendy předáka politické strany,“352 vymezil se proti 

Klausovi premiér Špidla. Výhrady, že si navzdory svým kandidátským slibům počíná 

aktivisticky, Klaus v rozhovoru pro deník Právo odmítl: „(…) hospodářskou politiku vlády jako 

celek považuji za totálně špatnou. Takže (…) bych vlastně musel vetovat každý druhý zákon (…) Toto 

nedělám, protože to by byl skutečně aktivismus (…) Svévolnost politicky nedomyšleného, ekonomicky 

špatného a spoustou chyb oplývajícího návrhu novely zákona o DPH vyčnívala jako vršíček ledovce i 

nad všemi těmi ostatními, a proto jsem měl pocit, že to vetování bylo nezbytné.“ 353  Při opětovném 

hlasování vládní koalice nejtěsnější možnou většinou prezidentovo veto přehlasovala.354  

Do konce roku 2003 prezident vetoval ještě další dva vládní zákony – novelu zákona o 

pojistném na zdravotním pojištění a státní sociální podpoře. 355   I zde skončil těsnou většinou 

102 a 101 hlasů přehlasován.356    

 

                                                      
349 „Prezident poprvé vetoval zákon, nelíbily se mu daňové výhody zoo“, In: Právo, 14. 5. 2003.  
350 V roce 2010 bude Klaus ze stejných důvodů vetovat také zahrádkářský zákon (a díky kapesnímu vetu 
úspěšně). Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 1. 6. 2010, KPR čj. 
3640/2010. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62837 
351 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 18. 7. 2003, KPR čj. 7405/2003. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/13/88/00138886.pdf 
352 „Špidla: Klausovo veto je krokem šéfa politické strany“ In: Novinky.cz [online] [20. 7. 2003]. Dostupné z:  
https://www.novinky.cz/domaci/11853-spidla-klausovo-veto-je-krokem-sefa-politicke-strany.html     
353  Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro deník Právo, 19. 6. 2004, Dostupné z: 
http://www.klaus.cz/clanky/1181  
354  20. schůze, 11. hlasování, 23. září 2003, Návrh zákona o dani z přidané hodnoty, 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=32566  
355 Prezident Klaus vetoval nejprve novelu zák. o pojistném na zdravotním pojištění, která měla živnostníkům 
zvýšit vyměřovací základ, což prezident považoval za likvidační.  Následně poslancům vrátil též novelu zák. o 
státní sociální podpoře, kterou chtěla koalice omezit výplaty sociálních dávek. Podle prezidenta novela 
přinášela nejen nerovnost OSVČ vůči zaměstnancům, ale i prvek presumpce viny, když ve své podstatě 
přepokládala, že OSVČ své výdělky zkreslují.   Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. 
Zaorálkovi ze dne 26. 11. 2003 a 27.11.2003, KPR čj. 11844/2003. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/doc/00/00/69/00006914.pdf a http://www.psp.cz/doc/00/00/69/00006910.pdf  
356  23. schůze, 752. hlasování, 11. prosince 2003, Nov.z.o pojistném na všeob.zdrav.pojištění 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=34201 ; 23. schůze, 755. hlasování, 11. prosince 2003,Nov. z. o státní 
sociální podpoře http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=34204  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62837
https://www.novinky.cz/domaci/11853-spidla-klausovo-veto-je-krokem-sefa-politicke-strany.html
http://www.klaus.cz/clanky/1181
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=32566
http://www.psp.cz/doc/00/00/69/00006914.pdf
http://www.psp.cz/doc/00/00/69/00006910.pdf
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=34201
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=34204
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Už v prvním roce svého prezidenství tak Klaus stihl vetovat hned sedmero zákonů. 

Důvodem kritiky prezidenta ze strany politiků přitom nebyla pouze četnost vracených zákonů 

(Havel v prvním roce vetoval pouze jeden zákon), ale zejména dojem, že si Klaus při vetování 

nepočíná nadstranicky, nýbrž prostřednictvím práva veta jen razí svůj liberálně-ekonomický 

pohled na svět.  

Klaus při vetování vystupoval proti zásahům státu do tržního prostředí, všem formám 

byrokratizace a diskriminaci podnikatelů. Velmi často uváděl, že vetem pouze reaguje na 

četné dopisy občanů a firem, obávajících se negativních dopadů přijímané legislativy na 

podnikatelské prostředí. Zejména svým systematickým (leč neúspěšným) vracením vládních 

reformních zákonů pak znovu oživil spory o smysl tohoto institutu. Tedy, zdali má být právo 

veta spíše ústavní pojistkou, nebo regulérním politickým nástrojem.357 U veřejnosti se 

každopádně Klaus těšil po prvním roce svého prezidentství historicky nejvyšší podpoře, když 

mu důvěřovalo více než 70 % občanů.358   

 

 

6.1.2 EU skeptik a ochránce národní suverenity 

Další kategorii zákonů, které prezident Klaus se značnou frekvencí vracel byly ty, které 

Parlament přijímal v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie, respektive ty, 

které Klaus považoval za ohrožení národní suverenity. Poprvé se tak stalo 12. ledna 2014, 

kdy prezident vetoval novelu zákona o Ústavním soudu359, neboť dle jeho názoru „skrytým 

způsobem rozšiřovala pravomoci ÚS a vlády na úkor parlamentu“ a „bezpříkladně otevírala 

český právní řád zásahům cizích autorit."360  

                                                      
357  „Klaus už překonal Havla. Vetoval víc zákonů.“ In: Idnes.cz [online] [9. 6. 2000]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-
/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha  
358  Tisková zpráva agentury CVVM „Důvěra k ústavním institucím“ viz 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3147/f3/100417s_pi41126.pdf  
359 Viz „Sněmovna přehlasovala veto Klause“ In: Epravo.cz, Dostupné z 
http://www.epravo.cz/top/clanky/snemovna-prehlasovala-veto-klause-a-znovu-schvalila-soudni-novelu-
23420.html?mail  a Stenozáznam jednání PS ze dne 10.2.2004. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/027schuz/s027019.htm  
360 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 12. 1. 2004, KPR čj. 284/2004. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6560  

http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha
http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3147/f3/100417s_pi41126.pdf
http://www.epravo.cz/top/clanky/snemovna-prehlasovala-veto-klause-a-znovu-schvalila-soudni-novelu-23420.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/snemovna-prehlasovala-veto-klause-a-znovu-schvalila-soudni-novelu-23420.html?mail
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/027schuz/s027019.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6560
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Explicitní ústavněprávní argumentaci použil prezident Klaus poprvé v případě tzv. 

eurozatykače, který shledal (stejně jako původně vláda361) v rozporu s čl. 14 LZPS odst. 4 a 

namítal, že ke změně podmínek ochrany občanů, jakožto základního atributu státu, může 

dojít pouze změnou Ústavy (tedy 3/5 většinou), nikoli prostou novelou trestního řádu.362 

Poslanci však prezidenta přehlasovali363  a eurozatykač následně shledal konformním i 

Ústavní soud.364  K vyjádření svého odporu proti „systematickému omezování suverenity 

českých ústavních institucí“ si Klaus najde i zcela nové formy, když např. v roce 2011 

nepodepíše, ale ani nevrátí euronovelu zákona o ČNB.365 

 

Na první úspěšné veto si Klaus počká až do února 2015, kdy poslancům vrátil už 

v pořadí jedenáctý zákon. Zákon o hodnocení hluku, který implementoval směrnici EU, Klaus 

označil za příklad toho „jak se náš právní řád stále více posunuje do podoby spleti direktiv, 

snažících se řídit lidské chování do nejmenších podrobností“ a za „trend, se kterým se není 

možné smířit.“366 K přehlasování prezidenta tehdy poslancům scházel jediný hlas.367 

 

 

                                                      
361  „Já musím říci, že vláda v loňském roce (…) poslala do parlamentu návrh změny ústavy (…) Vysvětlovala, že bez toho 
nemůžeme zavést euro-zatykač, protože by to bylo porušení LZPS. Toto přišlo do parlamentu a parlament to neschválil. Čili 
vláda dostala sdělení, že parlament neschvaluje změnu ústavy. Vláda zapomněla na svůj návrh ústavního zákona, na svůj 
výklad, že potřebuje změnu ústavy a jako by se nechumelilo, poslala do parlamentu novelu trestního řádu, kde to prostě 
dovolila. Nedělám žádný zásah, kterým bych chtěl umožňovat zločincům, aby zůstávali na svobodě. Já prostě bych si moc 
přál, aby vláda byla konzistentní. Jestli nám nejdřív říká, že musí dojít ke změně ústavy a pak na to jakoby zapomene a 
pokusí se obejít tuto věc, tak to byl důvod prezidenta, proč tento zákon nepodepsal.“ Vystoupení prezidenta republiky V. 
Klause na TV Nova v pořadu Sedmička, 5. 9. 2004, Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/1398     
362 „Znamená to rezignaci na vlastní svrchovanost České republiky a na její způsobilost v tomto ohledu 
samostatně jednat. Mělo by to být takto explicitně veřejně diskutováno a eventuálně schvalováno patřičnou 
ústavní procedurou“ Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 23. 8. 2004, 
KPR čj. 8227/2004. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7376 a prezidentovo obšírnější 
odůvodnění z téhož dne pro tisk publikované na http://www.klaus.cz/clanky/341 
363  35. schůze, 102. hlasování, 24. září 2004, Novela trestního zákona - 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=36522;  
364 ÚS se přiklonil k restriktivnímu (a eurokonformnímu) výkladu pojmu „opuštění vlasti“, a tedy do něj 
nezahrnul dočasné opuštění vlasti za účelem trestního stíhání, které je v rámci EU garantované srovnatelným 
standardem ochrany lidských práv viz Pl. ÚS 66/04. 
365 Sněmovní tisk 234 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=6&T=234  
366 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 9. 2. 2005, KPR čj. 870/2005. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12701  
367  Viz 41. schůze, 449. hlasování, 22. února 2005, Zákon o hodnocení a snižování hluku v ŽP 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=38466  

http://www.klaus.cz/clanky/1398
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7376
http://www.klaus.cz/clanky/341
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=36522
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=6&T=234
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12701
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=38466
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6.1.3 Nejdůležitější veto (zákon o registrovaném partnerství) 

16. února 2006 došlo na Pražském hradě k bezprecedentní události; prezident zde 

uspořádal tiskovou konferenci s jediným bodem, a to oznámením veta zákona o 

registrovaném partnerství.368 "Je k tomu velmi vážný důvod. (…) V sázce je hodně, mnohem víc, než 

se na první pohled zdá (…) Není to zákon ledajaký. Týká se klíčových mezilidských vztahů," 

vysvětloval Klaus s tím, že kdyby mu Ústava přiznávala za celé funkční období jen jediné veto, 

prý by neváhal: „Jestli je to v jednom případě více než oprávněné, nezbytné a z mého hlediska 

povinné, tak je to právě tento případ,“ zdůraznil prezident.369   

Pokud kritici prezidentovi vytýkali, že si při vetování počíná ideologicky, dostali další 

pádný důkaz.370 Prezident v zevrubném sedmistránkovém odůvodnění (vůbec nejdelším 

v historii) uvedl, že zákon o registrovaném partnerství považuje za pravý opak liberalizační 

normy a za „bezprecedentní rozšíření státní regulace mezilidských vztahů“. Zdůraznil, že 

manželství a tradiční rodina si musí (obzvláště v dnešním světě) zachovat svoji exkluzivitu, 

zatímco u registrovaného partnerství důvod pro zvláštní ochranu a preferenci před jinými 

mezilidskými a partnerskými vztahy chybí. Zákon o registrovaném partnerství tak podle 

Klause jednak „relativizoval vztah státu k základní buňce společnosti, kterou vždy byla, je a 

být musí rodina“ a nepřípustně zvýhodňoval jednu skupinu občanů: „(…) Z hlediska pojetí práv 

je evidentní, že je tento zákon příkladem přechodu od svobod k právům, od negativních práv k právům 

pozitivním a od individuálních práv k právům skupinovým.“ 371  

Důvodem pro vetování byl pro Klause také fakt, že od roku 1999 opakovaně 

zamítnutý zákon o registrovaném partnerství prošel nakonec sněmovnou pouhými 86 

hlasy,372 což prezident nepovažoval (v tak zásadní společenské otázce) za dostatečné. 373 

                                                      
368 Kontroverzní normu se po několika neúspěšných pokusech podařilo prosadit až vládě premiéra Jiřího 
Paroubka (ČSSD), který ji určil jako jednu z programových priorit před blížícími se volbami, a to ve snaze oslovit 
také mladé liberální voliče. 
369  „Klausova veta: socialismus, EU, gayové.. In: Tyden.cz [online] [20. 2. 2006]. Dostupné z: 
http://www.tyden.cz/tema/klausova-veta-socialismus-eu-a-gayove_150.html  
 
370  Tabery, „Erik: Klaus zavádí prezidentský systém“ In: Aktualne.cz, Dostupné z: 
https://nazory.aktualne.cz/komentare/klaus-zavadi-prezidentsky-system/r~i:article:118292/ 
371 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 16. 2. 2006, KPR čj. 1158/2006. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14031; http://www.cdk.cz/odmitnuti-predvolebni-hry  
372Více než dvacet poslanců ČSSD, kteří se zákonem o reg. partnerství nesouhlasili, opustili před hlasováním sál 
a umožnili tak přijetí zákona, s nímž spojoval úspěch strany v nadcházejících volbách premiér Jiří Paroubek. 
 viz 51. schůze, 933. hlasování, 16. prosince 2005, http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=41495  

http://www.tyden.cz/tema/klausova-veta-socialismus-eu-a-gayove_150.html
https://nazory.aktualne.cz/komentare/klaus-zavadi-prezidentsky-system/r~i:article:118292/
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14031
http://www.cdk.cz/odmitnuti-predvolebni-hry
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=41495
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V opakovaném hlasování pak prezident skončil přehlasován minimální požadovanou 

většinou 101 hlasů.374  Přijetí zákona následně kvitoval též Václav Havel.375  

Veto zákona o registrovaném partnerství mělo potenciál stát se jedním 

z nejvýbušnějších v tuzemské historii, ovšem zejména s ohledem na převážně smířlivý postoj 

české společnosti vůči registrovanému partnerství, se do historie nakonec zapsalo pouze 

onou mimořádnou tiskovou konferencí.376 V červnu 2008 pak byla prezidentovi postoupena 

novela zákona o registrovaném partnerství, kterou Klaus nepodepsal, ovšem ani nevrátil 

sněmovně zpět.377  

 

6.1.4 Legislativní smršť a nejhorší zákon roku 

Prezident Klaus stále častěji varoval před narůstající „legislativní smrští“, kterou 

uváděl jako primární důvod, proč vrací zákony častěji než jeho předchůdce. „Já sice intenzívně 

přemýšlím o každém zákonu zvlášť, ale samozřejmě tu nitku, která je propojuje, vidím, a protože ta 

nitka začíná tloustnout, je třeba to říct nahlas. Jde o celkový duch těch zákonů, který nás zásadním 

způsobem vychyluje z trajektorie, která byla nastavena listopadem 1989. Myslím, že právě teď u nás 

dochází ke kvalitativní změně: do životů nás všech vstupuje masívní regulace a v celé řadě aspektů 

dochází k omezení svobody jednotlivce“ vysvětloval Klaus v rozhovoru pro Hospodářské 

noviny.378 Situaci považoval za tak závažnou, že ji věnoval také část svého novoročního 

                                                                                                                                                                      
373 Klaus doslova napsal: „I kdybych jako prezident neměl v této věci jednoznačný a vyhraněný názor, trval bych 
na tom, že takto zásadní zásah do právní úpravy mezilidských a dokonce partnerských a intimních vztahů lidí 
musí podpořit většina poslanců, čili že zákon musí dostat alespoň většinu 101 hlasů. To nelze - z mého popudu - 
zařídit jinak než mým vrácením tohoto zákona parlamentu.“ 
374Při opětovném hlasování už bylo nutné dát dohromady minimálně 101 hlasů. Drtivá většina poslanců ČSSD 
proto na pokyn stranického vedení už hlasovala pro, naopak někteří poslanci ODS už v opětovném hlasování 
normu nepodpořili viz 54. schůze, 311. hlasování, 15. března 2006, 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43270  
375„Jsem velmi rád, že zákon parlamentem posléze prošel (…) Co mě na celé debatě kolem toho tématu nejvíc 
zaujalo, byla naprosto absurdní ideologie prezidenta republiky, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na 
rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, 
aby byla telata," (…) Na tom není nic spirituálního, nic duchovního. To je opravdu materiální ,družstevní pojetí 
rodiny. A to mě na celé diskusi nejvíc rozčilovalo,“ uvedl V. Havel  
Viz „Havel: Lidovci a Klaus si představují rodinu jako teletník“ In: Idnes.cz [online] [25. 3. 2006]. Dostupné z:  
http://zpravy.idnes.cz/havel-lidovci-a-klaus-si-predstavuji-rodinu-jako-teletnik-pm8-
/domaci.aspx?c=A060325_110947_domaci_cen 
376  Registrované partnerství podporovaly v r. 2006 téměř dvě třetiny občanů viz 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3421/f3/100694s_ov70607.pdf  
377 Sněmovní tisk 375 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=395&snzp=1  
378  Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro Hospodářské noviny, 9. 5. 2006, Dostupné z:  
http://www.klaus.cz/clanky/1524  

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43270
http://zpravy.idnes.cz/havel-lidovci-a-klaus-si-predstavuji-rodinu-jako-teletnik-pm8-/domaci.aspx?c=A060325_110947_domaci_cen
http://zpravy.idnes.cz/havel-lidovci-a-klaus-si-predstavuji-rodinu-jako-teletnik-pm8-/domaci.aspx?c=A060325_110947_domaci_cen
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3421/f3/100694s_ov70607.pdf
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=395&snzp=1
http://www.klaus.cz/clanky/1524
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projevu 1. ledna 2006.379 Na Nový rok přitom prezident ještě netušil, že v následujících 

čtyřech měsících přijmou poslanci tolik zákonů, jako za celý rok 2005. 380   

Symptomatickým byl v tomto směru i prezidentem, 2. května 2006, vrácený zákon o 

zastavárnách, jehož předkladatelé se domnívali, že zákazem nočního prodeje v bazarech ztíží 

obchodování s kradenými věcmi. 381  V pregnantním odůvodnění Klaus vypíchl nešvary 

přispívající k „nekvalitě“ a přebujelosti tuzemského právního řádu; jednoúčelovost a 

nekoncepčnost zákonů operujících s nejasnými pojmy a přinášejících jen další regulaci a 

zátěž pro jejich adresáty.  „Někdo by měl říci, že je král nahý a že je tento zákon kandidátem na titul 

nejhorší zákon roku,“ uzavřel svoje odůvodnění prezident Klaus.382  Jistou sebereflexi projevil 

pouze komunistický poslanec František Beneš výrokem, že zákon o zastavárnách 

„samozřejmě není světoborný a nemá převratné cíle“. I přesto ho však stejně jako dalších 

115 poslanců v opětovném hlasování podpořil.383 

S počtem vrácených zákonů bilancí rostla i prezidentova záporná bilance. „Jednou věcí 

je opravdu můj pokus, aby ten zákon byl změněn. Takže to je ambice číslo 1. Druhým pokusem je, 

vydat velký signál, že si myslím, že to je špatně (…) Samozřejmě někdy jsem očekával, že dojde k 

zamítnutí, přesto jsem měl pocit, že ten signál mám tímto způsobem vydat. (…) Já mám na stole 

přilepenou takovou tu lepící cedulku, kterou mi sekretářky permanentně vyměňují, jaké je skóre 

podepsaných a nepodepsaných zákonů. (…) Myslím, že to je skóre docela snad spravedlivé a férové,“ 

vysvětloval Klaus novinářům.384   

Faktem je, že v květnu 2006 měl prezident Klaus proti svojí „první“ Poslanecké 

sněmovně (opírající se pouze o stojedničkovou většinu) hrozivé skóre 3:22. To si však záhy 

                                                      
379 „Za dva a tři čtvrtě roku svého prezidentství jsem dostal k podpisu téměř 350 zákonů, což si můžeme 

představit i tak, že každý třetí den vznikl nový zákon. Tím je zužován prostor pro svobodné jednání a podnikání 
lidí, tím klesá úcta k zákonům a k jejich dodržování. To změnit je velkou výzvou pro naši budoucnost.“ Viz 
Novoroční projev prezidenta V. Klause z 1. 1. 2006. Dostupný z: http://www.klaus.cz/clanky/1472 
380  „Klaus už překonal Havla. Vetoval víc zákonů.“ In: Idnes.cz [online] [9. 6. 2000]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-
/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha  
381„Poslanci chtějí kvůli krádežím na noc zavřít zastavárny“ In: Idnes.cz [online] [29. 6. 2005]. Dostupné z 
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-chteji-kvuli-kradezim-na-noc-zavrit-zastavarny-pkl-
/domaci.aspx?c=A050628_234700_domaci_pol  
382 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 2. 5. 2006, KPR čj. 4513/2006. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14314  
383  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 23.5.2006. Dostupný z:    
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/056schuz/s056025.htm; 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=43809&l=cz   
384 Vystoupení prezidenta republiky Václava Klause na TV NOVA v pořadu Sedmička, 5. 9. 2004, Dostupné z : 
http://www.klaus.cz/clanky/1398  

http://www.klaus.cz/clanky/1472
http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha
http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-chteji-kvuli-kradezim-na-noc-zavrit-zastavarny-pkl-/domaci.aspx?c=A050628_234700_domaci_pol
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-chteji-kvuli-kradezim-na-noc-zavrit-zastavarny-pkl-/domaci.aspx?c=A050628_234700_domaci_pol
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14314
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/056schuz/s056025.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=43809&l=cz
http://www.klaus.cz/clanky/1398
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vylepšil tím, že v červnu hned čtyřikrát použil tzv. kapesní veto (Havel tak učinil pouze 

jedinkrát), tedy vrátil zákony, které už sněmovna nestihla znovu projednat.385 Souhrnné 

skóre prezidenta Klause tak nakonec vyšlo na opticky mírnějších 7:29.386  

Období křehkých sněmovních většin se nezměnilo ani po volbách v roce 2006, kdy 

koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ pod vedením „prázdného a falešného“ premiéra Mirka 

Topolánka387 získala v PS důvěru až napodruhé (a to jen díky, tomu, že poslanci ČSSD Melčák 

a Pohanka před hlasováním opustili sál).388 Přestože Klausův postoj k „přeběhlické“ vládě a 

premiérovi Topolánkovi nebyl ani zdaleka idylický389, vrátil prezident do konce svého prvního 

funkčního období sněmovně už pouze jeden zákon (úspěšně).390 

 

6.2 II. Funkční období (2008–2013) 

I přes stále znatelnější vzájemný odstup (který vyvrcholí v prosinci 2008 vzdáním se 

funkce čestného předsedy strany391), nominovala ODS Václava Klause podpisy všech svých 81 

poslanců a 41 senátorů podruhé jako kandidáta na prezidenta republiky. ČSSD pak poslala do 

boje o Hrad ekonoma Jana Švejnara. „Profesor Švejnar v naší zemi nežije, neúčastnil se v ní 

politického života a jeho postoje a skutky nejsou naší veřejnosti téměř vůbec známy,“ uvedl po 

oznámení nominace Klaus a dal tak jasně najevo, že v prezidentské volbě půjde jakákoliv 

kolegialita stranou.392  

                                                      
385 Poslanecká sněmovna se ve svém 4. volebním období naposledy sešla 23. května 2006, kdy na závěrečné 56. 
schůzi stihla ještě přehlasovat prezidentovo veto u trojice zákonů (zákona o zastavárnách, o veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a zákoníku práce). Prezident pak v rozmezí od 6. do 9. června 
2006 vetoval ještě čtyři zákony (novelu zákona o obcích; zákon o ochraně hospodářské soutěže; o náhradním 
výživném a novelu zákona o péči o zdraví lidu), která už sněmovna nemohla znovu projednat, a uplatnila se 
tedy fikce jejich nepřijetí.  Viz http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/056schuz/index.htm  
386 Prezident Klaus nebyl přehlasován pouze v případě zákona o hluku („zbytečná regulace“), novely trestního 
řádu ( „institut korunního svědka deformuje princip, že každý pachatel má být potrestán“) a novely zákona o 
státním fondu pro podporu a rozvoj kinematografie („neopodstatněná privilegizace filmového průmyslu“).   
387 Označení pochází z Klausovy textové zprávy zachycené bulvárními novináři na kongresu ODS v prosinci 2002, 
po kterém Topolánek vystřídal Klause v čele strany.  
388 Klimeš, David: Václav Klaus – Deset let na Pražském hradě, Mladá fronta 2013.  
389  „Topolánek: Klaus trpí obrozeneckou obsesí“ In: Idnes.cz [online] [3. 1. 2007]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/topolanek-klaus-trpi-obrozeneckou-obsesi-fgx-
/domaci.aspx?c=A070103_100829_domaci_jba  
390 Sněmovní tisk 184 – novela zákona na ochranu zvířat viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=184 
Prezident Klaus vetem reagoval na protesty občanů proti zavedení tzv. kontaktního norování. 
391 Klimeš, David: Václav Klaus – Deset let na Pražském hradě, Mladá fronta 2013, s. 69. 
392 Klimeš, David: Václav Klaus – Deset let na Pražském hradě, Mladá fronta 2013, s. 61.  

http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/056schuz/index.htm
http://zpravy.idnes.cz/topolanek-klaus-trpi-obrozeneckou-obsesi-fgx-/domaci.aspx?c=A070103_100829_domaci_jba
http://zpravy.idnes.cz/topolanek-klaus-trpi-obrozeneckou-obsesi-fgx-/domaci.aspx?c=A070103_100829_domaci_jba
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=184
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V kandidátském projevu při první prezidentské volbě konané 8. února 2008 Klaus 

znovu vysvětloval všudypřítomnou otázku: „K tzv. vetování (…) jsem vždy přistoupil až po velkém 

uvážení (…) Celkový počet mých vet byl jednorázově vychýlen kvůli mimořádnému počtu narychlo 

připravených zákonů před koncem volebního období minulé sněmovny. (…) Jen ve velmi malém počtu 

případů jsem uplatnil svůj silný osobní názor, ale bylo to doplněno podrobným a veřejně 

publikovaným zdůvodněním, proč jsem to udělal.“393 Zvolen byl však nakonec až ve druhé volbě 

konané 15. února 2008, kdy ho ve třetím kole volilo celkem 141 zákonodárců (tj. o jeden hlas 

méně než při volbách v r. 2003), a stal se tak podruhé prezidentem republiky.394 

Také v druhém období se prezident Klaus dočkal nestabilní politické situace, když po 

vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě uprostřed českého předsednictví v Radě EU v březnu 

2009395, byl nucen pověřit vedením země tzv. úřednickou vládu.396 Vláda nestraníka Jana 

Fischera měla vykonávat svůj mandát pouze do říjnových předčasných sněmovních voleb, 

které ovšem kontroverzním nálezem zrušil ÚS.397Ani úřednický kabinet prezidenta netěšil, 

když mu vrátil hned 13 zákonů.  

Po řádných volbách v květnu 2010 se vlády ujala koalice ODS, TOP 09 a VV opírající se 

o silnou sněmovní většinu 118 hlasů. Klaus tak dostal poprvé za dobu svého prezidenství 

vládu, ke které měl především v osobě premiéra Petra Nečase ideově blízko, a od které si 

sliboval „konečně rozumnou hospodářskou politiku“.398 Ve svém projevu k nové sněmovně 

                                                      
393 Kandidátský projev Václava Klause z 8. února 2008, Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/787  
394„Klaus se stal opět prezidentem“ In: Idnes.cz [online] [15. 2. 2008]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/klaus-
se-stal-opet-prezidentem-ziskal-141-hlasu-svejnar-111-p25-/domaci.aspx?c=A080215_091829_domaci_klu  
395 24. března 2009 vyslovila PS (na pátý pokus) nedůvěru koaliční vládě ODS, KDU-ČSL a SZ premiéra Mirka 
Topolánka. Bylo to vůbec první vláda v historii ČR, který byla svržena hlasováním PS o nedůvěře. Potřebných 
101 hlasů opozice získala i díky čtyřem rebelujícím koaličním poslancům – J. Schwippelovi a V. Tlustému z ODS a 
a O. Zubové a V. Jakubkové (ex-SZ).  
Viz Klimeš, David: Václav Klaus – Deset let na Pražském hradě, Mladá fronta 2013, s. 74.  
396  „Úřednický“ kabinet statistikovi Janu Fischerovi sestavily politické strany, které na základě dohody 
nominovaly na jednotlivá ministerstva své odborníky bez stranické příslušnosti. 8 ministrů navrhla dosavadní 
vládní koalice a 7 ČSSD. 
397 Parlament přijal ústavní zákon o zkrácení 5. volebního období Poslanecké sněmovny (195/2009 Sb.) tak, aby po pádu 

vlády M. Topolánka mohlo dojít v říjnu 2009 k předčasným volbám. Jednal tak obdobně jako v r. 1998, kdy bylo po pádu 
vlády V. Klause zkráceno volební období PS ústavním zákonem č. 69/1998 Sb. V roce 2009 ovšem podal proti tomuto 
postupu ústavní stížnost nezařazený poslanec Miloš Melčák. Dovolával se především čl. 21, odst. 4 Listiny, respektive práva 
na nerušený výkon funkce, a dále, že zákon je v rozporu s materiálním ohniskem ústavy, neboť mění ad hoc pravidla 
svobodné politické soutěže, jakožto podstatnou náležitost demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy).  ÚS dal 
Melčákovi ve svém nálezu za pravdu a poprvé v historii přistoupil ke zrušení ústavního zákona, což někteří politici i právníci 
označili za jednání ultra vires. ÚS ve svém nálezu mimo jiné prohlásil obecnost ústavního zákona za podstatnou náležitost 
právního státu viz Pl. ÚS 27/09. 
398 P. Nečase prosazoval Klaus dlouhodobě do vedení ODS, což se podařilo až dubnu 2010, kdy Klausův neoblíbenec 

Topolánek rezignoval po nekorektních výrocích pro časopis LUI. Volby do PS v r. 2010 vyhrála ČSSD, jejíž předseda B. 
Sobotka měl dle ústavních zvyklostí dostat možnost sestavit vládu. Prezident Klaus nicméně pověřil tímto úkolem Nečase. 

 

http://www.klaus.cz/clanky/787
http://zpravy.idnes.cz/klaus-se-stal-opet-prezidentem-ziskal-141-hlasu-svejnar-111-p25-/domaci.aspx?c=A080215_091829_domaci_klu
http://zpravy.idnes.cz/klaus-se-stal-opet-prezidentem-ziskal-141-hlasu-svejnar-111-p25-/domaci.aspx?c=A080215_091829_domaci_klu
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v září 2010 pak prezident poslance dokonce spiklenecky vyzval k redefinování postavení 

Ústavního soudu.399 Klausovy naděje však ani samozvaná „koalice rozpočtové odpovědnosti, 

práva a boje proti korupci“400 nenaplnila, když prezident v tomto období vrátil celkem 12 

zákonů a vždy byl přehlasován. Proklamovaná ideová spřízněnost prezidenta s vládou 

tedy v tomto kontextu nebyla patrná. Body začal Klaus ztrácet také u veřejnosti, když ze 

zhruba třípětinové podpory v prvních letech spadla jeho popularita (zejména v souvislosti s 

lednovou amnestií) těsně před koncem druhého volebního období v únoru 2013 na 

historické minimum 26 %.401 

V druhém funkčním období vetoval prezident Klaus celkem 27 zákonů (z toho 3x 

úspěšně). Nicméně vždy pouze díky tzv. kapesnímu vetu, tedy v případech, kdy sněmovnou 

ani nemohl být přehlasován. Častěji sahal k praxi nepodepisování zákonů bez předchozího 

užití práva veta (viz Nepodpis). I pro druhou Klasovou pětiletku na Hradě byl v legislativní 

oblasti příznačný boj proti další regulaci a byrokratizaci života, omezování svobody podnikání  

či nedůvodnému privilegování jednotlivých zájmových skupin.402 „Drtivá většina zákonů, které 

vznikají, je přídavek k nesvobodě, je přídavek k regulování člověka shora, je přídavek k počtu 

                                                                                                                                                                      
Nečasem vedená koalice ODS, TOP 09 a VV pak měla ve sněmovně (alespoň zpočátku) výraznou většinu 118 hlasů. 
V prosinci 2010 dokonce Klaus v rozhovoru pro LN řekl o Nečasovi, že je to „optimální premiér“ za něhož v „daných 
kontextech“ nevidí náhradu. Viz Kopeček, Lubomír: Fenomén Václav Klaus; politická biografie, Barrister & Principal 2012, s. 
262 an. 
399 „Pro demokracii je ničivé (…) že si různá soudní tělesa pro sebe usurpují větší díl moci, než jim přísluší. Nesmíme se smířit 
s tím, že Ústavní soud, místo toho, aby ústavu vykládal, do základního zákona naší země samovolně zasahuje a nad rámec 
svých pravomocí ústavní zákony mění. Jsem přesvědčen, že parlament, tedy instituce vzniklá v přímých, rovných a 
všeobecných volbách, tedy skutečná tresť a obsah pojmu demokracie, musí svou autoritu bránit a prosazovat. Proto by se 
tato sněmovna měla zabývat i redefinicí postavení Ústavního soudu v našem ústavním systému tak, aby nemohl fungovat 
jako svým způsobem třetí - a často rozhodující, neboť už nikým nekontrolovatelná - parlamentní komora. Ústavnímu soudu 
patří role vykladatele a strážce ústavy ve vztahu k obecným zákonům, nikoli role faktického ústavodárce. Touto mocí jsou v 
parlamentní demokracii nadáni výhradně přímo volení zástupci občanů. Pokud tendence k pozvolné proměně této 
elementární zásady bude u nás i ve světě pokračovat, hrozí hluboká eroze demokracie.“ Viz Projev prezidenta republiky 
Václava Klause v Poslanecké sněmovně dne 7. září 2010. Dostupný z:  http://www.klaus.cz/clanky/2661  
400 Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená 
mezi ODS, TOP 09 a VV z 12. července 2010. Dostupný z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-
dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf  
401 „Důvěra v Klause na minimu“ In:Idnes.cz [online] [5. 2. 2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/duvera-v-
klause-na-minimu-0hm-/domaci.aspx?c=A130205_141154_domaci_jw  
402 Typickým příkladem bylo např. Klausovo veto zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.  Zákon zaváděl 

mimo jiné státní příspěvek při vyřazení automobilu (tzv. šrotovné) „Toto opatření je vysoce diskriminační. Upřednostňuje 
automobilový průmysl na úkor jiných sektorů hospodářství (…) které nemají tak silné lobbyistické zázemí. Tato podpora 
deformuje trh odvětvově a navíc představuje jen krátkodobé přesunutí poptávky v čase. Její efekt je vysoce diskutabilní. 
Nelze například zaručit, že občané nevyužijí daný příspěvek na nákup vozidel vyráběných mimo ČR,“ uvedl v odůvodnění 
prezident. Poslanci prezidenta nejtěsnější možnou většinou přehlasovali, nicméně vláda nakonec od šrotovného kvůli 
pozitivnímu vývoji na trhu s automobily odstoupila. Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS M. Vlčkovi ze 
dne 9. 7. 2009, KPR čj. 4778/2009. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/1931;  Klimeš, David: Václav Klaus – Deset let na 
Pražském hradě, Mladá fronta 2013, s. 76. 

http://www.klaus.cz/clanky/2661
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf
http://zpravy.idnes.cz/duvera-v-klause-na-minimu-0hm-/domaci.aspx?c=A130205_141154_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/duvera-v-klause-na-minimu-0hm-/domaci.aspx?c=A130205_141154_domaci_jw
http://www.klaus.cz/clanky/1931
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úředníků, kteří jsou kolem nás, je přídavek k počtu omezení, které nám sešněrovávají a seškrtávají 

životy,“ vypočítával prezident. 403 

 O Klausově konzistentních postojích svědčí to, že ze stejných důvodů jako v roce 

2003 zákon o zoologických zahradách (viz výše), oponoval v roce 2010 také zahradnickému 

zákonu.404 Stejně jako v roce 2006, pak i v roce 2012 vetoval prezident novelu zákona o 

státním fondu pro podporu kinematografie.405  Neúspěšně prezident oponoval mimo jiné 

také zavedení trestní odpovědnosti právnických osob („alibismus místo důsledné snahy 

potrestat skutečné viníky“)406 či novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí („byrokracie 

vedoucí ke stále většímu zasahování institucí do soukromí rodin a tlaku na rodiče“).407 

 

6.2.1 Antidiskriminační zákon (a roční čekání na jeho přehlasování) 

Prezidentovy konzistentní postoje dokumentuje také veto tzv. antidiskriminačního 

zákona408, které je zajímavé i z ústavněprávního hlediska. Zákon, který implementoval 

evropskou směrnici a od kterého si předtím „umyl ruce“ i Senát409, Klaus odmítl jako 

ideologický a redundantní k již poskytované ochraně.410 

                                                      
403  Vystoupení prezidenta republiky v Nedělní partii na TV Prima, dne 17. 2. 2008, Dostupné z: 
http://www.klaus.cz/clanky/149  
404 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 1. 6. 2010, KPR čj. 3640/2010. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62837  
405Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 12. 5. 2006. Dostupné z: 
http://www.klaus.cz/clanky/1220 ; Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 
12. 11. 2012. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/3237  
406 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 18. 11. 2011. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=76132  
407 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 12. 9. 2012. Dostupné z: 
http://www.klaus.cz/clanky/3181  
408 Sněmovní tisk 253 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=253  
409 Senát sice v dubnu 2008 antidiskriminační zákon hlasy 51 z 56 přítomných senátorů přijal, nicméně 32 
senátorů (převážně z ODS) prosadilo následně přijetí doprovodného usnesením v následujícím znění: „Senát 
považuje antidiskriminační zákon za nástroj implementace požadavků vyplývajících z evropského práva, za 
jejichž neprovedení hrozí České republice sankce. Neztotožňuje se však s charakterem normy, která umělým 
způsobem zasahuje do přirozeného vývoje společnosti, nerespektuje kulturní odlišnosti členských států a 
požadavek rovnosti ve výsledku povyšuje nad princip svobody volby. Senát žádá vládu, aby nedávala souhlas s 
přijetím dalších antidiskriminačních předpisů na úrovni EU.“ Viz Usnesení Senátu ze dne 23. dubna 2008. 
Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=46806 
410 „Česko nikoho nediskriminuje, a proto není nijak překvapující, že o tom tento zákon není. (…) Zákaz 
diskriminace je obsažen v Listině základních práv a svobod, konkrétnější ustanovení pak v celé řadě 
mezinárodních smluv, které mají přednost před zákonem, a v zákonech. Tento zákon je – ve své podstatě – spíše 

 

http://www.klaus.cz/clanky/149
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62837
http://www.klaus.cz/clanky/1220
http://www.klaus.cz/clanky/3237
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=76132
http://www.klaus.cz/clanky/3181
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=253
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=46806
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„Touto normou se stát snaží „uzákonit dobré chování“ a říká nám, že nás primárně musí vést 

zákon, a nikoli výchova v rodině, obecně přijímané a nepsané vzorce chování obvyklé v naší 

společnosti, přirozené vzory, zvyklosti apod. (…) Tento zákon chce naše rozhodování učinit 

objektivním, což není nic jiného, než politicky korektní utopie. Znamená narušení základního práva 

jednotlivců na vytváření vlastních preferencí a na svobodu volby (…) Lze proto očekávat, že tento 

zákon bude mít negativní dopad na právní jistoty a na mezilidské vztahy vůbec. Není jen špatný, je 

nebezpečný. Představa, že jakýkoli zákon přinese sociálními inženýry vytoužený stav rovnosti, je – 

naštěstí – falešná,“ uvedl Klaus v stylisticky precizním dvoustránkovém odůvodnění.411   

Opětovné projednání prezidentem dne 16. května 2008 vráceného zákona bylo pak 

usnesením na 32. schůzi PS dne 3. června 2008 odloženo a znovu se norma začala 

projednávat až o rok později na 59. schůzi PS dne 9. června 2009.412 Ministryně spravedlnosti 

Daniela Kovářová (ODS) v rozpravě uvedla, že díky ročnímu skluzu s přijetím zákona už je 

proti ČR vydáno několik rozsudků a s nimi souvisejících sankcí ve výši 41 milionů korun. 413 

Poslanec Zdeněk Jičínský (ČSSD) před hlasováním dodal, že sněmovna už přijala tolik 

nedokonalých zákonů, že jeden navíc nevadí.414 Po více než roce tak došlo dne 17. června 

2009 k opětovnému hlasování, ve kterém sněmovna na antidiskriminačním zákonu setrvala.  

Šlo o výjimečný případ, který odryl jistou mezeru v jednacím řádu PS. Podle JŘPS je 

předseda PS povinen předložit vrácený zákon na nejbližší schůzi, nejdříve však za 10 dnů od 

jeho doručení poslancům.415 JŘPS už ovšem nestanoví povinnost o vráceném zákonu na 

nejbližší schůzi také hlasovat, PS tedy může svým usnesením jeho projednání odložit. 

416Smysl tohoto ustanovení je patrně organizační, ovšem může být též taktický – tedy 

umožnit sněmovně najít potřebnou stojedničkovou většinu. V případě antidiskriminačního 

                                                                                                                                                                      
jakousi naučnou antidiskriminační příručkou, shrnující obsah dalších zákonů a mající cíl především ideologický a 
nikoli právní. K tomu však zákony určeny nejsou. Ty jsou určeny k tomu, aby přesně stanovily práva a povinnosti, 
nikoli k šíření osvěty.“ Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS M. Vlčkovi ze dne 16. 5. 2008, KPR 
čj. 3749/2008. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29448  
411 Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS M. Vlčkovi ze dne 16. 5. 2008, KPR čj. 3749/2008. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29448 
412  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 9.6.2009. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059018.htm#r1  
413  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 9.6.2009. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059018.htm#r1  
414  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 17.6.2009. Dostupný z:  
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059193.htm#r2  
415 § 98 odst. 2 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 
416 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 616; Koudelka, 
Zdeněk: Prezident republiky, Leges 2011, s. 102-104. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29448
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29448
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059018.htm#r1
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059018.htm#r1
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/059schuz/s059193.htm#r2
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zákona, jež v prvním hlasování podpořilo 111 a v druhém dokonce 118 poslanců ovšem tento 

argument padá.417 Lze proto polemizovat, nakolik je situace, kdy prezidentem vrácený zákon 

leží rok ve sněmovně, stále ještě ústavně-konformní. Každopádně prezident Klaus vyšel 

z této situace opět jako poražený.  

 

 

6.2.2 Zelené zákony a Klausův debakl 

Silněji se prezident (a kritik enviromentalismu418) vymezil ve svém druhém období 

proti tzv. zelené politice přicházející ve formě směrnic a nařízení Evropské unie.  Prezident 

takto vetoval celou řadu „zelených zákonů“ od novely zákona na posuzování vlivů na životní 

prostředí („zvyšuje neúměrně blokační potenciál zájmových skupin“)419 přes novelu zákona o 

ovzduší („stanovuje minimální obsah biopaliv v benzinu a naftě“) 420  nebo zákona o 

podporovaných zdrojích energie („dotace biometanu“)421či novelu zákona o hospodaření 

s energií („zavedení průkazu energetické náročnosti budov“).422  

Za všechny se pozastavme pouze u novely zákona o obchodování s emisními 

povolenkami zavádějící povinnost kupovat povolenky také pro letecké dopravce. 423 Zákon 

transponující evropskou směrnici, který ovšem obsahoval rovněž přílepek umožňující 

některým společnostem získat bezplatně emisní povolenky v hodnotě 70 miliard, prošel 

Parlamentem hladce, když proti němu hlasovali pouze dva poslanci424 a jeden senátor.425  

                                                      
417 28.schůze,182.hlasování,19. března 2008 - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=46964   
59. schůze, 390. hlasování, 17. června 2009, http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50202       
418 Václav Klaus dlouhodobě zastává názor, že enviromentalismus je „novým komunismem“ a představuje 
vážnou hrozbu pro lidskou svobodu. Viz „Modrá, nikoli zelená planeta“ (Dokořán 2007) a „Modra planeta 
v ohrožení“ (Dokořán 2009);  http://www.klaus.cz/clanky/159  
419 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS M. Vlčkovi ze dne 27. 10. 2009, KPR čj. 7198/2009. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58938  
420 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS M. Vlčkovi ze dne 12. 5. 2010, KPR čj. 3093/2010. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62647  
421 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 14. 3. 2012, KPR čj. 1641/2012. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=85066  
422 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedkyni PS M. Němcové ze dne 9. 8. 2012, KPR čj. ?/2012. 
Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/3156  
423 Sněmovní tisk 1021 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1021  
424 75. schůze, 281. hlasování, 17. března 2010 - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52065  
425 17. schůze, 6. hlasování, 24. března 2010 - http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=10663&O=7  

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=46964
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50202
http://www.klaus.cz/clanky/159
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58938
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62647
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=85066
http://www.klaus.cz/clanky/3156
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1021
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52065
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=10663&O=7
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Prezident zákon vrátil 14. dubna 2010 s jedním ze svých nejkritičtějších odůvodnění. 

Uvedl v něm, že se Parlament stává pouhým „hlasovacím strojem“ aplikujícím směrnice EU, 

čímž směřuje k definitivní ztrátě české suverenity.426 Samotný cíl zákona, tedy omezování 

produkce skleníkových plynu, Klaus odmítl jako „další drastický zásah do ekonomické 

svobody.“ Prezidentovo veto však mělo, jako obvykle, pouze symbolický efekt. Zatímco byl 

v médiích Klaus nařčen, že zákon vetoval ve prospěch firmy ČEZ, 427  sněmovna ho 

v opětovném hlasování přehlasovala 154 hlasy.428 Bylo to vůbec nejvýrazněji přehlasované 

veto za celé Klausovo prezidenství.429 

 

6.3 Nepodpis (promulgační účinky prezidentova podpisu pod 

zákonem) 

Prezidenti Masaryk a Havel podepisovali některé zákony s výhradou. Prezident Havel 

pak nepodepisoval ani ty zákony, které předtím neúspěšně vetoval. Také prezident Klaus 

přišel se zcela originálním postupem, když některé zákony nevetoval, ale ani nepodepsal. 

Poprvé se tak stalo v dubnu 2004, kdy nechal bez podpisu projít zákon o zásluhách Edvarda 

                                                      
426 „Zákon, který je implementací směrnice EU, a především způsob jeho přijetí jsou dalším příkladem popření 
smyslu parlamentní demokracie, resp. dalším krokem k tomu, aby ČR přestala být suverénním státem. 
Parlament je pro tyto případy (které jsou dnes již velmi časté), pouhým formálním "hlasovacím strojem", který 
"aplikuje" směrnice EU. V podstatě se nad nimi nezamýšlí a nevede o nich diskusi. Svým téměř jednomyslným 
hlasováním navíc dává demonstrativně najevo, že jinak hlasovat nemůže a že se ho některé významné zákony, 
které přijímá, již meritorně netýkají. S tím se jako prezident ČR nemohu smiřovat. (…) Ze všech těchto důvodů 
vracím PS zákon k novému, tentokráte skutečnému projednání.“ Viz Dopis prezidenta republiky V. Klause 
předsedovi PS M. Vlčkovi ze dne 14. 4. 2010, KPR čj. 2420/2010. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62501  
427 „Klaus vetovat novelu o emisních povolenkách In: Deník Referendum [online] [14. 4. 2010]. Dostupné z: 
http://denikreferendum.cz/clanek/2930-klaus-vetoval-novelu-o-emisnich-povolenkach;  
428Přestože proti zákonu nově hlasovalo dalších 10 poslanců, jediným kdo dokázal na plénu vystoupit a svoji 
názorovou změnu vysvětlit byl Martin Bursík (SZ). Viz 

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/079schuz/s079005.htm; http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=52319  

 
429 Nejsilněji přehlasovaná veta prezidenta V. Klause: 

1. Novela zákona o obchodování s emisními povolenkami (164/2010 Sb.) 154 hlasů - 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52319  

2. Zákon o podporovaných zdrojích energie (165/2012 Sb.)  145 hlasů - 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=55873  

3. Novela zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  (469/2012 Sb.)  141 hlasů - 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=52319  

 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=62501
http://denikreferendum.cz/clanek/2930-klaus-vetoval-novelu-o-emisnich-povolenkach
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/079schuz/s079005.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=52319
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52319
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=55873
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=52319
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Beneše.430 Podpis deklaratorního zákona (tzv. lex Beneš), jež předtím vetoval Senát, ale PS na 

něm setrvala většinou 123 hlasů, Klaus odmítl, protože byl přesvědčen, že zákony nemají 

sloužit k výkladu historie. Zároveň však dodal, že „rezolutně odsuzuje útoky na osobnost 

prezidenta Beneše, které zaznamenává ze zahraničí ale i z Česka“.431 V roce 2012 ovšem 

prezident s podpisem zákona o zásluhách Václava Havla žádné problémy neměl. Důvody pro 

rozdílný postup nevysvětlil.  

Svůj „nepodpis“ Klaus používal jako alternativní, byť jednoznačný, distanc od zákona 

v situacích, kdy veto nepovažoval za efektivní. Klasickým příkladem bylo prezidentovo 

odmítnutí podepsat novelu zákona o registrovaném partnerství v červnu 2008, když už o dva 

roky dříve neuspěl s vetem původního zákona.432 „Prezident nechce připojením svého podpisu 

podporovat kroky, které podle něj vedou ke stavění svazků osob stejného pohlaví do pozice blízké 

manželství. Současně ale nehodlá využít práva vrátit předlohu poslancům, oznámil tehdy stroze 

prezidentův tajemník Ladislav Jakl.433 Obdobně Klaus poslancům přestal vracet reformní 

zákony, jež v minulosti důsledně a systematicky vetoval. Takto nechal v r. 2011 projít zákony 

o důchodovém spoření434 a doplňkovém penzijním spoření435, neboť dle svých slov nechtěl 

prodlužovat obstrukce ve Sněmovně. Klausovo milosrdenství však netrvalo dlouho, když už 

následující rok vetoval zákon o pojistném na důchodovém spoření.436  

Prezidentovy argumenty se od těch, pro které jinak zákony vetoval, nelišily, když 

například svůj nepodpis novely zákona o ochraně ovzduší zdůvodnil v dopise437 předsedkyni 

PS M. Němcové následovně: „Obávám se, že další a další regulace, které jsme nuceni přejímat do 

našeho právního řádu podle mého názoru vyžaduje zásadní diskusi a jeho přehodnocení (…) Proto 

                                                      
430  Sněmovní tisk 301 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=301  
431 Jedním z nich bylo i vyjádření šéfa Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Rakousku G. Zeihsela. Ten vyjádřil 
údiv, že Česko chce ocenit muže, jenž podle něj přinesl "českému národu nesvobodu a přes čtyřicet let 
komunismu". To tehdy rozčílilo Klause, který kvůli tomu napsal dopis rakouskému prezidentovi T. Klestilovi viz 
„Zákon o Benešovi platí i bez podpisu prezidenta“ In: Novinky [online] [29. 4. 2004]. Dostupné z: 
https://www.novinky.cz/domaci/30950-zakon-o-benesovi-plati-i-bez-podpisu-prezidenta.html  
432 Sněmovní tisk 375 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=395&snzp=1  
433 „Klaus odmítl podepsat úpravu reg. partnerství, nechal ji ale projít. In: Idnes.cz [online] [25. 6. 2008]. 
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/klaus-odmitl-podepsat-upravu-registrovaneho-partnerstvi-nechal-ji-ale-
projit-1ya-/domaci.aspx?c=A080625_164720_domaci_ban  
434 Sněmovní tisk 412 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=412&O=6 
435 Sněmovní tisk 413 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=413  
436 Sněmovní tisk 692 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=692  
437 Prezident svoje argumenty pro nepodpis zákonů obvykle komunikoval strohým tiskovým sdělením a 
dopisem předsedovi/kyni PS, který/která ho následně rozeslal/lala poslancům. Do obšírnější polemiky se 
prezident pustil pouze proti důchodové reformě, o které napsal několik článku pro MF Dnes. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=301
https://www.novinky.cz/domaci/30950-zakon-o-benesovi-plati-i-bez-podpisu-prezidenta.html
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=395&snzp=1
http://zpravy.idnes.cz/klaus-odmitl-podepsat-upravu-registrovaneho-partnerstvi-nechal-ji-ale-projit-1ya-/domaci.aspx?c=A080625_164720_domaci_ban
http://zpravy.idnes.cz/klaus-odmitl-podepsat-upravu-registrovaneho-partnerstvi-nechal-ji-ale-projit-1ya-/domaci.aspx?c=A080625_164720_domaci_ban
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=413
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=692
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jsem se rozhodl ponechat tento zákon bez svého podpisu.“438 Tímto způsobem Klaus brojil proti 

také proti „systematickému omezování suverenity českých ústavních institucí“ když v roce 

2011 nepodepsal, ale ani nevrátil euronovelu zákona o ČNB. 439 

Naposledy pak v listopadu 2012 prezident odmítl připojit svůj podpis k zákonu o 

majetkovém vyrovnání církví a náboženských společností,440 který prosadila vláda Petra 

Nečase: „Vím, že pro stabilitu a vůbec další pokračování této vlády je to norma klíčová. I proto nechci 

vrácením tohoto zákona (…) vyostřovat vztahy na politické scéně a vládu podrobovat dalším 

zkouškám. Současně se ale nemohu svým podpisem s přijatým řešením ztotožnit“, uvedl neobvykle 

smířlivě na konci svého druhého funkčního období Klaus. 441  

Během deseti let ve funkci prezidenta republiky odmítl Klaus podepsat, aniž by 

vetoval, celkem osm zákonů.442 Touto praxí dráždil ponejvíc ústavní právníky, kteří už od 

roku 1994 upozorňovali na protiústavní postup prezidenta Havla, jenž si vyhradil právo 

nepodepisovat zákony, které předtím vetoval. Stejně jako Havel i Klaus chápal podpis jako 

výraz souhlasu, ba „skutečné identifikace“, se zákonem.443  Tím ovšem oba prezidenti 

obcházeli čl. 51 Ústavy, z kterého vyplývá prezidentova povinnost každý Parlamentem přijatý 

zákon podepsat. "Je to postup, který je mimoústavní (…) ukazuje na to, že prezident republiky nectí 

plně ústavu. Podpis má být pouze kontrolou toho, že legislativní proces byl v pořádku,“ uvedl prof. 

Aleš Gerloch.444 Ve shodě s ním pak byli i jeho kolegové z PF UK Jan Kysela („Podpis není 

                                                      
438 Dopis prezidenta republiky předsedkyni PS k novele zákona o ochraně ovzduší z 7.7.2011. Dostupný z: 
http://www.klaus.cz/clanky/2865  
439 Sněmovní tisk 234 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=6&T=234 
440 Sněmovní tisk 580 viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=580&O=6  
441  Odůvodnění nepodpisu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
z 22.11.2012. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/3245  
442 Zákon o zásluhách Edvarda Beneše (292/2004 Sb.); o podpoře obnovitelných zdrojů (180/2005 Sb.); zákon, 
kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím (239/2008 Sb.); o doplňkovém 
penzijním spoření (427/2011 Sb.); o důchodovém spoření (426/2011 Sb.); novelu zákona o ČNB (92/2011 Sb.); 
novela zákona o ochraně ovzduší (221/2011 Sb.); o majetkovém vyrovnání církví a náboženských společností 
(482/ 2012 Sb.)  
443 Havel, Václav: Role českého prezidenta, In: MF Dnes, 19. 1. 1993. Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML     
444  „Experti: Odmítající Klaus porušuje ústavní povinnosti“ In: Tyden.cz [online] [9 7. 2011]. Dostupné z: 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/experti-odmitajici-klaus-porusuje-ustavni-
povinnosti_206548.html  

http://www.klaus.cz/clanky/2865
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=580&O=6
http://www.klaus.cz/clanky/3245
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/experti-odmitajici-klaus-porusuje-ustavni-povinnosti_206548.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/experti-odmitajici-klaus-porusuje-ustavni-povinnosti_206548.html
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výrazem souhlasu, ale je v podstatě notářským ověřením zákonodárného procesu)" 445  a Jan 

Wintr.446  

Přes popsaný nesoulad jsou přijaté zákony i bez podpisu prezidenta vyhlašovány ve 

Sbírce zákonů. Představa, že prezident republiky může odepřením podpisu zablokovat 

jakýkoliv zákon není v parlamentní demokracii přijatelná. Na Slovensku byl přitom totožný 

problém překonán v roce 2001 novelizací ústavy.447  

 

Dodejme, že teoretický spor o význam prezidentova podpisu pod zákonem se vedl už 

za první republiky. Text Ústavní listiny sice nepřipouštěl pochybnosti o tom, že každý zákon (i 

takový, který by byl přijat přehlasováním prezidentova veta) musí být prezidentem 

podepsán448, nicméně ústavní právníci nebyli ve svých názorech jednotní. Například Jaroslav 

Krejčí chápal podpis prezidenta jako akt, kterým prezident autoritativně prohlašuje (ověřuje), 

že zákon byl legislativou přijat podle všech pravidel, nikoli jako prezidentův souhlas s textem 

zákona. Prezident tak podle Krejčího mohl odmítnout podpis jen, pokud zjistil, že nebyl 

dodržen ústavní postup při schvalování zákona.449 Proti tomu František Weyr odmítal 

promulgační charakter prezidentova podpisu, a tedy i povinnost opatřit každý zákon 

prezidentovým podpisem.450 V praxi ovšem prezident Masaryk všechny přijaté zákony (byť 

někdy s výhradou) podepsal a zároveň nikdy nebyl se svým vetem přehlasován. 

 

                                                      
445  „Experti: Odmítající Klaus porušuje ústavní povinnosti“ In: Tyden.cz [online] [9 7. 2011]. Dostupné z: 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/experti-odmitajici-klaus-porusuje-ustavni-
povinnosti_206548.html  
446  „Jak je to s prezidentským nepodpisem“ In: CT24.cz [online] [22 11. 2012]. Dostupné z:  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1132943-jak-je-s-prezidentskym-nepodpisem  
447 Viz 90/2001 Z.z. a nové znění čl. 87 odst. 3 : („(…) Ak Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom 
prerokovaní schváli zákon aj napriek pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky a prezident Slovenskej 
republiky zákon nepodpíše, zákon sa vyhlási aj bez podpisu prezidenta Slovenskej republiky.“) 
448 § 49; 51§ a § 102 Ústavní listiny; viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident 
republiky, Orbis 1934, s. 170.   
449 Shodně Emil Sobota: “Podepisování zákonů bývá věcí hlavy státu (…) i v demokratických republikách. Zde 

pak bývá pravidlem, že zákon se nestává zákonem tímto podpisem a skrze něj (…) Podpis není sankcí. Jeho 
význam tkví (…) v tom, že se jím hlava státu vzdává práva námitek proti zákonu, kde jí toto právo přísluší (rub 
veta) (…) ověřuje, že zákon byl formálně řádně projednán (promulgace) (…) jím dává rozkaz k uveřejnění zákona 
(publikace).“ Viz Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934, 
s. 169. 
 
450 Viz Koudelka, Zdeněk: Prezident republiky, Leges 2011, s. 97–101. 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/experti-odmitajici-klaus-porusuje-ustavni-povinnosti_206548.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/experti-odmitajici-klaus-porusuje-ustavni-povinnosti_206548.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1132943-jak-je-s-prezidentskym-nepodpisem
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6.4 Resumé 

Václav Klaus vetoval za deset let ve funkci prezidenta republiky celkem 59 zákonů, 

tedy více než dvakrát tolik, co jeho předchůdce.  V jedenácti případech nebyl prezidentem 

vrácený zákon přijat, z toho však fakticky pouze 4krát nedokázala PS najít potřebných 101 

hlasů, aby prezidenta přehlasovala. 451  Ve zbývajících sedmi případech uplatnil prezident tzv. 

kapesní veto, a tedy nedal poslancům ani šanci, aby se o znovupřijetí zákona pokusili. 

V případě přehlasování se pak prezident s návrhem na zrušení zákona zásadně 

neobracel na Ústavní soud452, což zřejmě souviselo s Klausovou teorií soudcokracie453 a 

veřejně prezentovanou nedůvěrou k „Havlovu tribunálu“.  Celkem 8 zákonů pak Klaus 

nevrátil, ale ani nepodepsal.  

Klausovi bylo po celou dobu jeho prezidentství vytýkáno, že právo veto užívá příliš 

často. Podle prezidenta však šlo pouze o logickou reakci vyvolanou legislativní smrští a 

masivní implementací práva EU: „Náš právní řád se stále více posunuje do spleti direktiv, snažících 

se řídit lidské chování do nejmenších podrobností. To je trend, se kterým se není možné smířit.“454 

Pokud daný spor převedeme do statistiky, zjistíme, že prezident Klaus vetoval v průměru šest 

zákonů ročně. Takový počet vrácených zákonů nemohl působit Poslanecké sněmovně 

zásadní komplikace.   

Dále byl prezident kritizován, že vrací zákony převážně z ideologických důvodů. 

Politolog L. Kopeček uvádí, že Klaus budoval své prezidentství na konzervativně-národním 

                                                      
451 Prezident Klaus nebyl sněmovnou přehlasován pouze v případě zákona o hluku („zbytečná regulace“), novely 
trestního řádu („institut korunního svědka deformuje princip, že každý pachatel má být potrestán“), novely 
zákona o státním fondu pro podporu a rozvoj kinematografie („neopodstatněná privilegizace filmového 
průmyslu“) a novely zákona na ochranu zvířat („vyslyšel protesty občanů proti kontaktnímu norování“).  
V ostatních (7) případech uplatnil tzv. kapesní (absolutní) veto.  
452  V některých případech např. tzv. eurozatykače to však za prezidenta udělala skupina poslanců a senátorů 
ODS viz Pl. ÚS 66/04. 
453  Termín „soudcokracie“ Klaus spojoval se vstupováním soudů, zejména Ústavního, do politiky. Prvním 
impulsem bylo Klausovo odvolání předsedkyně NS I. Brožové, které ÚS prohlásil za neplatné. „V rozhodnutí ÚS 
vidím nebezpečný posun od parlamentní demokracie k soudcovskému korporativismu a k dosažení ničím 
neomezené soudcovské autonomie,“ reagoval Klaus, jehož Centrum pro ekonomiku a politiku následně vydalo 
brožuru s názvem „Soudcokracie v ČR“.  Téma znovu výrazně ožilo r. 2009, kdy ÚS zrušil předčasné volby. ÚS 
pak Klasovi „nepomohl“ ani přezkumem ústavnosti Lisabonské smlouvy, když stížnost prezidentovi spřízněných 
senátorů zamítl. Viz Kopeček, Lubomír: Fenomén Václav Klaus; politická biografie, Barrister & Principal 2012, s. 
254 an. 
454 Dopis prezidenta republiky V. Klause předsedovi PS L. Zaorálkovi ze dne 9. 2. 2005, KPR čj. 870/2005. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12701  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12701
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základu doplněném o silně ekonomicky ovlivněný liberalismus.“455 To se logicky promítalo i 

do Klausova rozhodování, které zákony vetovat. Nejčastěji vracel zákony, jež považoval za 

přídavek k regulaci a byrokratizaci života; za omezování svobody podnikání či za nedůvodné 

privilegování jednotlivých skupin obyvatelstva. Vetoval nicméně také vládní reformní zákony 

a zákony, které Parlament přijímal v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské 

Unie, respektive ty, které považoval za ohrožení národní suverenity. Za každým vetem pak 

stálo odůvodnění věrně zrcadlící Klausovy dlouhodobé postoje a názory, které nemínil 

přestat propagovat ani z pozice prezidenta republiky.  

Svým vetováním tak Klaus mnohem silněji než prezident Havel oživil spory o smysl 

tohoto institutu. Tedy, zdali má být právo veta spíše ústavní pojistkou, nebo regulérním 

politickým nástrojem. Kritika gradovala v závěru Klausova funkčního období v říjnu 2012, kdy 

předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík prohlásil: „Prezident Klaus je zásadním 

destrukčním činitelem v české politice a vetováním zákonů podrývá autoritu vlády (…).“ Tomu 

následně přizvukoval také předseda ÚS Pavel Rychetský: „Prezident se tím vlastně staví do 

nějaké ideologické polohy, zaujímá ideologický názor. Myslím, že by měl pouze chránit ústavu.“ 456 

Despekt politiků k ústavní pravomoci prezidenta republiky vracet zákony, který začal 

být patrný už v druhém funkčním období prezidenta Havla, se za Klausovy éry jednoznačně 

prohloubil. Účinek prezidentova veta byl proto, jak shora uvedené statistiky naznačují, zcela 

zanedbatelný. „Já bych neřekl, že ta veta jsou marná. Je to signál, je to implicitní podpora těch, kteří 

si nepřejí přesně to, co se tady děje, a kteří by můj podpis brali jako zradu jistých ideálů a jistých 

pohledů na svět, “ vysvětloval Klaus v roce 2006 pro Hospodářské noviny.457 Akcent na 

deklarativnost a symboličnost veta tak postupně zcela převážil nad prezidentovou vírou 

v poslaneckou sebereflexi.    

 

 

                                                      
455 Kopeček, Lubomír: Fenomén Václav Klaus; politická biografie, Barrister & Principal 2012, s. 160. 
456 „Klaus je destrukčním činitelem české politiky, myslí si Gazdík“  [online] [7. 10. 2012]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1142159-klaus-je-destrukcnim-cinitelem-ceske-politiky-mysli-si-
gazdik     
457  Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro Hospodářské noviny, 9. 5. 2006, Dostupné z:  
http://www.klaus.cz/clanky/1524  
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1142159-klaus-je-destrukcnim-cinitelem-ceske-politiky-mysli-si-gazdik
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1142159-klaus-je-destrukcnim-cinitelem-ceske-politiky-mysli-si-gazdik
http://www.klaus.cz/clanky/1524
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7 Miloš Zeman (2013 – ?) 

 

Stejně jako Václav Klaus i Miloš Zeman nastupoval do funkce prezidenta republiky 

vybaven dlouholetými zkušenostmi z vrcholné politiky a měl tedy jasnou představu o tom, 

jakou má prezidentské veto v českém ústavním systému váhu. 458  Ještě jako předseda 

Poslanecké sněmovny také vrátil zpět k podpisu prezidentem Havlem vetovaný zákon na 

ochranu zvířat, protože byl přesvědčen, že ho prezident podal opožděně.  

V kampani před první přímou volbou prezidenta republiky Zeman na otázku, jaké 

zákony by vetoval, uvedl: „(…) prezident má právo se účastnit zasedání vlády a vystupovat před 

Parlamentem (…) a tam by měl uplatnit své připomínky. (…) I když tuto možnost ani první ani druhý 

český prezident doposud nevyužívali, tak to považuji za lepší cestu. Navíc prezident může v průběhu 

projednávání své připomínky uplatňovat na vládě nebo při jednání Parlamentu i v případě návrhů 

ústavních zákonů, kde právo veta uplatnit nemůže. Když to prezident neudělá a teprve na konci 

legislativního procesu zákon vetuje, tak to je většinou jen plácnutí do vody, protože k přehlasování (…) 

stačí ve Sněmovně 101 hlasů. Takže můj názor je vetovat co nejméně a tam, kde s něčím nesouhlasím, 

to uplatňovat předem, a ne až po přijetí zákona“459  

Krátce po svém zvolení – v projevu před senátory – pak Zeman prezidentské veto 

označil za „alibismus“ a „výraz jakéhosi zoufalství“.460 Stejně se vymezil i proti možnosti, že 

by stejně jako jeho předchůdce některé zákony nevetoval, ani nepodepsal, když takový 

postup označil za „alibismus nedůstojný úřadu prezidenta“.461 

 

                                                      
458  Miloš Zeman, bývalý poslanec, premiér, předseda PS a předseda ČSSD, nejprve neuspěl v prvním kole druhé 
volby prezidenta r. 2003, kdy doplatil na „nepodporu“ svojí ČSSD a v přímém souboji prohrál s V. Klausem. 
Prezidentské volby 2008 pak sledoval pouze z Vysočiny a znovu se rozhodl kandidovat (s podporou SPOZ) až do 
historicky první přímé volby prezidenta republiky r. 2013. V přímé volbě ho podpořil mimo jiné také Václav 
Klaus, který Zemana označil za „jediného opravdového politika“. První kolo přímé volby Zeman vyhrál se ziskem 
24,21 % hlasů a do druhého kola postoupil společně s K. Schwarzenbergem. Ve druhém kole získal  Zeman 54,8 
% hlasů a stal třetím prezidentem České republiky. Zvítězil přitom ve všech krajích kromě hlavního města Prahy. 
Viz www.volby.cz  
459 Zeman: Zákaz kouření v hospodách bych vetoval! In: Britská listy [online]. [4. 1. 2013]. Dostupné z: 
http://www.blisty.cz/art/66775.html   
460 Z projevu Miloše Zemana na 6. schůzi Senátu PČR, dne 21. 3. 2013. Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5023&D=21.03.2013  
461 „Zeman: Zákaz kouření v hospodách bych vetoval!“ In: Britská listy [online]. [4. 1. 2013]. Dostupné z: 
http://www.blisty.cz/art/66775.html   

http://www.volby.cz/
http://www.blisty.cz/art/66775.html
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5023&D=21.03.2013
http://www.blisty.cz/art/66775.html
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Svoje první veto použil prezident Zeman 2. května 2013 proti novele zákona o 

odpadech, a to z důvodu závažné vady legislativního procesu, kdy Senát chybou 

legislativního odboru Sněmovny schválil znění zákona včetně zamítnutého pozměňovacího 

návrhu prodlužujícího úlevy pro provozovatele solárních elektráren.462 Sněmovna chybu 

přiznala, když v opětovném hlasování pro zákon zvedl ruku pouze jeden poslanec (který si 

spletl tlačítko), a ten tedy nebyl přijat. Zemanovo první veto tak ve spolupráci s poslanci 

úspěšně zabránilo přijetí legislativního „zmetku“, stejně jako se to v minulosti povedlo V. 

Havlovi (viz Havel). 463   Šlo o jediný zákon, který prezident vrátil koaliční vládě ODS, TOP 09 a 

VV premiéra Petra Nečase.464 

Koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky465, která se 

vlády ujala 29. ledna 2014, zatím prezident Zeman vrátil pět zákonů a vždy skončil 

přehlasován.  

Pozastavme se u zákona o státní službě, neboť zde Zeman naplnil svoje předvolební 

sliby, že před použitím práva veta vždy sdělí své připomínky k zákonu dopředu vládě či 

Poslanecké sněmovně, tak aby stihla jeho návrhy zvážit (a zapracovat) ještě před přijetím 

zákona. 2 září 2014 vystoupil prezident Zeman v rozpravě před druhým čtením návrhu 

zákona o státní službě, aby poslancům obšírně vysvětlil, proč se zákonem (a především s 

institutem politických náměstků) nesouhlasí a za jakých podmínek je ochoten jej podepsat (a 

nevrátit). „Staří latiníci končili svoje projevy slovy Dixi et salvavi animam meam (…) dovolte, abych 

                                                      
462 Dopis prezidenta republiky M. Zemana předsedkyni PS M. Němcové ze dne 2. 5. 2013, KPR čj. 5296/2013. 
Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=79161; http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zemanovo-
prvni-veto-chybny-zakon-o-odpadech-se-vrati-do-snemovny-969717  
463  53. schůze, 93. hlasování, 14. května 2013, Novela z. o odpadech - 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=57811 Vláda obratem chybu opravila a předložila nový návrh, který už 
prošel bez vad a byl vyhlášen 21. června pod č. 169/2013 Sb. V obdobných případech by ovšem bylo vhodnější, 
kdyby PS mohla vrácený zákon projednat s prezidentovými pozměňovacími návrhy viz De constitutione 
ferenda.   
464 Vláda Petra Nečase podala 10. července 2013 demisi (kauza Nagyová) a až do ledna 2014 řídila zemi 
prezidentem pečlivě sestavená „úřednická“ vláda premiéra Jiřího Rusnoka. 
465 S Bohuslavem Sobotkou má Zeman ambivalentní vztahy nejpozději od Zemanovy neúspěšné kandidatury na 
prezidenta v r. 2003. Do přímé volby 2013 pak už Zeman vytáhl s podporou vlastní strany SPOZ, zatímco 
Sobotkova ČSSD postavila jako kandidáta J. Dienstbiera ml. Vztahy Zemana a Sobotky ochladly ještě více po 
sněmovních volbách, kdy se Zeman ještě v den vyhlášení výsledků utajeně setkal s protisobotkovským křídlem v 
ČSSD reprezentovaným M. Haškem (tzv. lánský puč). 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=79161
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zemanovo-prvni-veto-chybny-zakon-o-odpadech-se-vrati-do-snemovny-969717
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zemanovo-prvni-veto-chybny-zakon-o-odpadech-se-vrati-do-snemovny-969717
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=57811
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vám to řekl česky. Řekl jsem a spasil jsem svoji duši“, uzavřel svoje vystoupení na schůzi 

sněmovny prezident.466  

Už 10. září ovšem poslanci, bez ohledu na prezidentovy připomínky, přijali zákon 

pohodlnou většinou 127 hlasů (proti hlasovali pouze poslanci KSČM a Úsvitu).467 Prezident 

proto obratem služební zákon vetoval se strohým odůvodněním, ke kterému - repetitio est 

mater studiorum - připojil text svého vystoupení v PS.468 I v opakovaném hlasování ovšem 

poslanci na služebním zákonu setrvali.469 Prezident Zeman se svým návrhem na zrušení 

zákona následně neuspěl ani u Ústavního soudu.470 

Před vetováním dalších zákonů už prezident na schůzi Poslanecké sněmovny 

nedorazil, nicméně svoje výhrady avizoval vládě a také ve sdělovacích prostředcích. 

V případě zákona o dětských skupinách se pak znovu ukázal nedostatek ústavní úpravy, když 

poslanci sice vážně zvažovali prezidentovu připomínku, že zákon přinese faktickou likvidaci 

lesních školek, ale kvůli nemožnosti podávat pozměňovací návrhy dali přednost urychlenému 

přijetí zákona a přehlasovali prezidentovo veto o jediný hlas.471 Výjimku pro lesní školky tak 

přinesla až o šest měsíců později přijatá novela.472  

Leč prezident Miloš Zeman přehnaným respektem k Ústavě rozhodně netrpí, když 

pojem ústavní zvyklosti označil za „naprosto idiotský“473 a v souladu se svým originálním 

                                                      
466  Projev prezidenta republiky Miloše Zemana v PS z 2. září 2014 Dostupné z: 
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/projev-prezidenta-republiky-v-poslanecke-snemovne-parlamentu-cr-
58655.htm  
467 14. schůze, 53. hlasování, 10. září 2014, Zákon o státní službě - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=59475  
468 Dále pak prezident v odůvodnění, ovšem bez bližší specifikace, uvedl: „Zároveň jsem nucen konstatovat, že 
zákon o státní službě vyvolává zásadní ústavněprávní pochybnosti, počínaje nestandardní procedurou jeho 
projednávání, přes některá jeho zmocňovací ustanovení nebo mezery v zákoně, až po neurčitá nebo nejasná 
ustanovení.“ Viz Dopis prezidenta republiky M. Zemana předsedovi PS J. Hamáčkovi ze dne 8. 10. 2014, KPR čj. 
5936/2014. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=111430  
469 19. schůze, 59. hlasování, 24. října 2014, Zákon o státní službě - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59885  
470 ÚS shledal v celém služebním zákonu nekonformní pouze jediné ustanovení, zbytek ponechal v platnosti. Viz 
Pl ÚS 21/14. 
471 19. schůze, 129. hlasování, 4. listopadu 2014, Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59955  
472 Viz 247/2014 Sb. resp. 127/2015 Sb.; https://www.novinky.cz/domaci/351191-zeman-vratil-lesni-skolky-do-
hry-lidovci-uz-vahaji.html;  https://www.novinky.cz/domaci/351841-lesni-skolky-zachrani-novym-zakonem-
zemanovo-veto-koalice-prehlasuje.html  
473 „Především bych řekl, že pojem ústavní zvyklosti je naprosto idiotský, protože kdyby to byly opravdu ústavní 
zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny v ústavě. Jsou to jenom zvyklosti. Prezident, byť přímo 
zvolený, nemůže měnit ústavu, ale má samozřejmě svaté právo měnit zvyklosti, které nejsou zakotveny v 
ústavě.“ Miloš Zeman v rozhovoru pro deník Právo z 11. 7. 2013. Dostupné z: 

 

http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/projev-prezidenta-republiky-v-poslanecke-snemovne-parlamentu-cr-58655.htm
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/projev-prezidenta-republiky-v-poslanecke-snemovne-parlamentu-cr-58655.htm
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=59475
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=111430
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59885
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59955
https://www.novinky.cz/domaci/351191-zeman-vratil-lesni-skolky-do-hry-lidovci-uz-vahaji.html
https://www.novinky.cz/domaci/351191-zeman-vratil-lesni-skolky-do-hry-lidovci-uz-vahaji.html
https://www.novinky.cz/domaci/351841-lesni-skolky-zachrani-novym-zakonem-zemanovo-veto-koalice-prehlasuje.html
https://www.novinky.cz/domaci/351841-lesni-skolky-zachrani-novym-zakonem-zemanovo-veto-koalice-prehlasuje.html
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výkladem Ústavy např. odmítl jmenovat některé profesory474, užívá zatím prezidentské veto 

méně než jeho předchůdci, když v době uzavření rukopisu této práce vetoval celkem šest 

zákonů (z toho poslední dva v prosinci 2016). U některých zákonů pak dokonce vetování 

předem vylučuje s poukazem na střet zájmů.475 Může to být dáno také tím, že si dobře 

uvědomuje slabost tohoto institutu, se kterým uspěl zatím pouze jedinkrát. Sympatická se 

jeví snaha prezidenta připomínkovat zákony s předstihem, v době, kdy je ještě možné 

podávat pozměňovací návrhy. O skutečné úrovni komunikace a přetrvávajícím despektu 

k prezidentskému vetu ovšem nakonec nejlépe svědčí komentář premiéra Sobotky z května 

2016: „Sněmovna přehlasovala těžko pochopitelné veto prezidenta k novele školského zákona. 

Modernizace školství tak může pokračovat.“476  Prezidentu Zemanovi tak nezbývá než doufat, že 

větší pochopení pro jeho argumenty bude mít Ústavní soud. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
http://www.novinky.cz/domaci/307453-zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-sestaveni-
vlady.html     
474 V roce 2012 se prezident Zeman zdráhal jmenovat profesorem literárního historika M. C. Putnu, ale po silné 
kritice akademiků i veřejnosti nakonec Putnovo jmenování podepsal, nicméně samotný dekret mu místo 
prezidenta předal ministr školství P. Fiala viz http://zpravy.idnes.cz/zeman-s-ministrem-fialou-o-jmenovani-
putny-profesorem-p14-/domaci.aspx?c=A130522_114234_domaci_kop 
Roku 2015 už ovšem prezident Zeman z různých důvodů definitivně odmítl jmenovat profesory Jana Eichlera, 
Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala. Ošťádal se proti negativnímu rozhodnutí prezidenta brání správní žalobou, leč 
neúspěšně viz http://zpravy.idnes.cz/zaloba-jmenovani-profesorem-ostadal-dv3- 
/domaci.aspx?c=A160921_132924_domaci_pku   
475 Prezident Zeman se staví neutrálně k návrhu zákona proti hanobení prezidenta. Pokud by byl návrh 
schválen, nevetoval by ho, protože se cítí být ve střetu zájmů: „Tento zákon nemohu vetovat, protože jsem 
prezident a byl bych v konfliktu zájmů," řekl Zeman. Z obdobných důvodů podle vlastních slov nemůže vetovat 
ani protikuřácký zákon, je totiž kuřák. Viz „Mediální stoka kvůli zákonu o hanobení prezidenta“ In: Rozhlas.cz 
[online] [25. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/medialni-stoka-kvuli-
zakonu-o-hanobeni-prezidenta-besni-nevetoval-bych-ho-rekl-zeman--1673341 
476 Příspěvek premiéra B. Sobotky z 24. května 2016. Dostupný z: 
https://twitter.com/SlavekSobotka/status/735133883554009089    

http://www.novinky.cz/domaci/307453-zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-sestaveni-vlady.html
http://www.novinky.cz/domaci/307453-zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-sestaveni-vlady.html
http://zpravy.idnes.cz/zeman-s-ministrem-fialou-o-jmenovani-putny-profesorem-p14-/domaci.aspx?c=A130522_114234_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/zeman-s-ministrem-fialou-o-jmenovani-putny-profesorem-p14-/domaci.aspx?c=A130522_114234_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/zaloba-jmenovani-profesorem-ostadal-dv3-%20/domaci.aspx?c=A160921_132924_domaci_pku
http://zpravy.idnes.cz/zaloba-jmenovani-profesorem-ostadal-dv3-%20/domaci.aspx?c=A160921_132924_domaci_pku
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/medialni-stoka-kvuli-zakonu-o-hanobeni-prezidenta-besni-nevetoval-bych-ho-rekl-zeman--1673341
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/medialni-stoka-kvuli-zakonu-o-hanobeni-prezidenta-besni-nevetoval-bych-ho-rekl-zeman--1673341
https://twitter.com/SlavekSobotka/status/735133883554009089
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8 De constitutione ferenda 

 

Po bezmála pětadvaceti letech od přijetí Ústavy České republiky můžeme 

konstatovat, že účinek prezidentského veta v našem ústavním systému je velmi slabý. 

Ochranná funkce veta – tedy zabránit přijetí nevhodných (ba protiústavních) zákonů a 

přispívat ke zkvalitnění legislativního procesu – až na výjimky selhává. Poslanecká sněmovna 

prezidentovo veto obvykle snadno (a často i bez debaty o prezidentových připomínkách) 

přehlasuje a zákony prosadí. Zbývá tak pouze funkce symbolická – veto slouží navenek, 

zejména směrem k médiím a občanům, jako prezidentův distanc od konkrétního zákona. 

Není to však příliš málo? A jak by se prezidentské veto mělo změnit tak, aby bylo skutečně 

funkční součástí systému brzd a protivah?  

Níže rozeberu některé náměty, které by i vzhledem k zavedení přímé volby 

prezidenta republiky a probíhajících diskuzích o komplexní revizi Ústavy, stály za 

zamyšlení.477   

 

8.1 Senát jako třetí hráč  

Předně navrhuji do hlasování o zákonech vrácených prezidentem republiky zapojit 

také Senát. Ostatně již stávající čl. 62 písm. h Ústavy stanoví, že prezident republiky vrací 

přijaté zákony Parlamentu (tedy nikoli pouze Poslanecké sněmovně, jak vyplývá z čl. 50 odst. 

2). 478 Nešlo by přitom o úplnou novinku, jelikož už Ústavní listina z roku 1920 na Senát při 

hlasování o prezidentských vetech pamatovala. 479  

 

                                                      
477  „Ministr Chvojka uspořádal první kulatý stůl k revizi Ústavy ČR“ Dostupný z: 
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jan_chvojka/aktualne/ministr-chvojka-usporadal-
prvni-kulaty-stul-k-revizi-ustavy-cr--152105/  
478 Podle R. Suchánka nejde o vnitřní rozpor v Ústavě, ale o důsledné uplatnění zásady silnějšího postavení PS 
v rámci dvoukomorového Parlamentu při přijímání běžných zákonů. Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a 
kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 734. 
479 Pokud Senát absolutní většinou všech senátorů nepodpořil překonání prezidentova veta vedle Poslanecké 
sněmovny, mohl být zákon vyhlášen jen, pokud s ním souhlasila třípětinová většina všech poslanců. V praxi se 
však Národní shromáždění prezidenta Masaryka přehlasovat nikdy ani nepokusilo. 
Viz § 48 Ústavní listiny uvozené zákonem č. 121/1920 Sb. 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jan_chvojka/aktualne/ministr-chvojka-usporadal-prvni-kulaty-stul-k-revizi-ustavy-cr--152105/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jan_chvojka/aktualne/ministr-chvojka-usporadal-prvni-kulaty-stul-k-revizi-ustavy-cr--152105/
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Čl. 50 (de lege lata) 

 (1) Prezident republiky má právo vrátit 
přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s 
odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy 
mu byl postoupen. 

 (2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká 
sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy 
nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká 
sněmovna setrvá na vráceném zákonu 
nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon 
se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 

 Čl. 50 (de lege ferenda) 

 (1) Prezident republiky má právo vrátit Parlamentu 
přijatý zákon, s výjimkou zákona ústavního, s 
odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl 
postoupen. 

 (2) O vráceném zákonu hlasují obě komory znovu. 
Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. 
Jestliže  setrvá Poslanecká sněmovna na vráceném 
zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců a 
Senát nadpoloviční většinou přítomných senátorů, 
zákon se vyhlásí. Jinak platí, že nebyl přijat. 

 

Nastíněnou změnou by došlo současně ke ztížení podmínek k přehlasování 

prezidentova veta a k posílení Senátu, jehož vliv byl zavedením přímé volby prezidenta 

republiky částečně marginalizován.480 Zatímco dnes stojí prezident se svým vetem proti 

Sněmovně osamocen, mohl by v Senátu najít silného spojence. S argumentem, že by tato 

změna vedla k nastolení lepší rovnováhy v ústavním systému (respektive posílení prvků 

bikameralismu) operovali také předkladatelé komplexního senátního návrhu novely Ústavy 

v roce 2001: „Navrhovaná změna je jedním z instrumentů kooperace a dialogu mezi ústavními 

orgány. Dohodou dvou ze tří zúčastněných subjektů je možné překonat odpor subjektu třetího. Tak PS 

a Senát mohou přehlasovat veto; PS a prezident republiky mohou přispět k nepřijetí zákona, který byl 

předtím přijat ve znění schváleném Senátem, neboť v PS nebyl dostatek hlasů k jeho zamítnutí; Senát 

a prezident republiky mohou překonat PS, která již přehlasovala zamítavé usnesení Senátu.“481 

Jaroslav Kubera (ODS) pak dokonce navrhuje, aby měl Senát možnost vetovat také zákon o 

státním rozpočtu. Argumentuje nicméně poněkud nepřesvědčivě tím, že by tato změna vedla 

rovněž ke zvýšení účasti v senátních volbách.482 

Stanovení většiny, jež by byla při zapojení Senátu nutná k přehlasování prezidenta 

republiky, by se ve své nejrigidnější formě mohlo řídit modelem přijímání ústavních zákonů 

(3/5 většina všech poslanců a 3/5 většina přítomných senátorů). Takto zvýšený blokační 

                                                      
480 Ústavním zákonem č. 71/2012 Sb. ztratil Senát pravomoc společně s PS volit prezidenta republiky. Zároveň 
jím byly Senátu ztíženy podmínky pro podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, 
která nyní podléhá souhlasu 3/5 většiny všech poslanců. 
481  Senátní návrh novely Ústavy z r. 2001 viz Sněmovní tisk 1134 dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1134&CT1=0 
482 „Kubera: Negativní úrokové sazby způsobí třetí světovou válku“ In: E15.cz [online]. [29. 12. 2016]. Dostupné 
z: http://nazory.e15.cz//rozhovory/jaroslav-kubera-negativni-urokove-sazby-zpusobi-treti-svetovou-valku-
1325455  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1134&CT1=0
http://nazory.e15.cz/rozhovory/jaroslav-kubera-negativni-urokove-sazby-zpusobi-treti-svetovou-valku-1325455
http://nazory.e15.cz/rozhovory/jaroslav-kubera-negativni-urokove-sazby-zpusobi-treti-svetovou-valku-1325455
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potenciál prezidentova veta by ovšem dále vychyloval parlamentní systém vlády směrem k 

poloprezidentskému režimu, což nepovažuji za žádoucí, přestože vzhledem ke zvýšené 

legitimitě přímo volené hlavy státu nelze ani takový návrh odmítnout jako zcela 

neopodstatněný. Senátem navrhovaná byla méně přísná verze, tj. nadpoloviční většina všech 

poslanců a nadpoloviční většina přítomných senátorů. Zajímavým kompromisem by byla 

prvorepubliková varianta zachovávající relativní převahu PS:  

„O vráceném zákonu hlasují obě komory znovu. (…) Jestliže setrvá Poslanecká sněmovna na 

vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců a Senát nadpoloviční většinou přítomných 

senátorů, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že nebyl přijat, ledaže by při opakovaném hlasování Poslanecká 

sněmovna setrvala na zákonu třípětinovou většinou všech poslanců." 483 

Argumenty proti zapojení horní komory do hlasování o zákonech vrácených 

prezidentem republiky spočívají v tom, že by tak došlo k prodloužení legislativního procesu. 

Domnívám se však, že mírné prodloužení legislativního procesu by mohlo vést také k jeho 

zkvalitnění, respektive k eliminaci vysloveně nežádoucích zákonů. Klíčová by samozřejmě 

byla následná úprava jednacího řádu komor, i s možnou inspirací prvorepublikovou 

úpravu.484 Jisté je, že prezident republiky ani Senát by se navrženým změnám jistě nebránili. 

 

 

8.2 Částečné veto 

 

„Neviem, či nie na škodu veci, že právo vrátiť zákon nebolo spojené s právom vrátiť ho 

s pripomienkami (tak ako je to v Slovenskej republike) – hoci „rozumnosť“ pripomienok je závislá od 

                                                      
483  Senátní návrh novely Ústavy z r. 2001 viz Sněmovní tisk 1134 dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1134&CT1=0 
484 Jednotlivé komory Národního shromáždění se mohly usnést, že setrvají na zákonu vráceném prezidentem 

jen na iniciativní návrh alespoň 21 poslanců nebo 11 senátorů a teprve po opětovném projednání ve výborech a 
schválení ve dvou čteních. Pro přijetí takového usnesení přitom nebyly komory vázány žádnou lhůtou (ani 
navzájem) a mohly se zabývat vráceným zákonem, i když byly mezitím rozpuštěny či když uplynulo jejich 
volební období.  
Viz § 79 zák. č. 325/1920 Sb. a § 78 zák. č. 326/1920 Sb.; § 48 odst. 4 ve spojení s § 45 Ústavní listiny Viz Filip, J. 
- Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 616; Mikule, V. – 
Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 374. Chrastilová, B. – Mikeš, P.: 
Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, ASPI 2003, s. 86. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1134&CT1=0
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osobnosti, ktorá pripomienky podáva (...) a prípadné akceptovanie tejto právomoci zákonodarným 

zborom však je veľmi závislé od politickej vôle, ktorá častokrát s racionalitou nemá nič spoločné.“485  

Ernest Valko, předseda ÚS ČSFR 

 

Prezidentského veto je v českém ústavním systému koncipováno jako ryze negativní 

pravomoc. Prezident republiky může zákon vrátit pouze jako celek (čl. 50 odst. 1 Ústavy) a 

pokud má výhrady k jednomu či několika málo ustanovením (typicky proti přílepkům neboli 

jezdcům) stojí před otázkou, zda kvůli tomu blokovat přijetí (jinak potřebného) zákona, či 

zákon podepsat i s těmito nežádoucími ustanoveními. Poslanecká sněmovna totiž před 

opětovným hlasováním nesmí k zákonu vráceném prezidentem republiky přijímat žádné 

pozměňovací návrhy (čl. 50 odst. 2). 

 Jinými slovy: stávající úprava prezidentského veta zaručuje, že prezident s vaničkou 

vylévá vždy také dítě. Vetem nelze docílit zhojení legislativně technických vad, což 

představuje zásadní limit, a redukuje funkčnost tohoto institutu do spíše symbolické roviny. 

V praxi se proto Václav Havel začal, mimoústavně, uchylovat k podepisování zákonů 

s výhradou. Tyto výhrady měly sloužit jako podnět pro urychlenou novelizaci (viz Havel).  

Možným řešením by dle mého názoru bylo zavedení částečného (položkového) veta, 

které dává prezidentovi republiky možnost konstruktivním způsobem zasáhnout do 

Parlamentem přijatého návrhu zákonu. Prezident republiky by získal právo vrátit Parlamentu 

(tedy PS i Senátu) k novému hlasování i jen část zákona, popřípadě část nebo celý zákon 

vrátit nikoliv pouze k hlasování, ale k novému projednání s možností uplatňovat 

pozměňovací návrhy.486  

Zdrojem inspirace nám může být i v tomto případě prvorepubliková úprava. 487 Ta se 

prokázala jako velmi efektivní, neboť Národní shromáždění na vráceném zákonu nikdy 

                                                      
485 Chrastilová, B. – Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, 
ASPI 2003, s. XIV. 
486 Shodně jako: Schorm, Vít Alexander: Prezidentovo právo zákon nepodepsat a vrátit parlamentu, In: Výkonná 
moc v ústavním systému České republiky, MUNI – Mezinárodní politologický ústav Brno 2004, s. 82. 
487 Po vrácení zákona mohly komory Národního shromáždění přijmout usnesení, že setrvají na zákonu 
vráceném prezidentem „jen po poradě výborové a ve dvou čteních“, tedy způsobem, který odpovídal 
projednávání návrhu zákona (jednotlivá čtení ovšem mohla následovat bezprostředně po sobě). Samotná praxe 
se tak od prostého hlasování o vráceném zákonu (dle původního úmyslu ústavodárce) vyvinula směrem k 
jeho novému projednání, respektive schválení dle připomínek prezidenta. Jak uvádí Vít Schorm, bylo tomu tak 
nejspíše proto, že jednací řád nepočítal povinným zapsáním hlasování o vráceném zákonu na pořad schůze 
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nesetrvalo, ale zpravidla jej projednalo a znovu schválilo ve znění navrženém prezidentem 

(viz Masaryk).  

Částečné prezidentské veto je zakotveno také v ústavním systému Slovenské 

republiky.  Slovenský prezident může Národní radě vrátit zákon s připomínkami do 15 dnů 

ode dne, kdy mu byl doručen k podpisu.488 Jednací řád Národní rady dále stanoví, že 

prezidentovy připomínky musí obsahovat přesné (parafované) znění navrhované úpravy, 

pokud prezident nenavrhne nepřijetí zákona jako celku. Vrácený zákon Národní rada 

projedná ve dvou čteních, jejichž předmětem jsou pouze prezidentovy připomínky. 489  

Poslanci tedy nemohou připojovat další pozměňovací návrhy. Schůze se prezident účastní 

zásadně osobně. Národní rada nakonec hlasuje odděleně o připomínkách k zákonu a o 

zákonu jako celku.490 K přehlasování prezidentova veta je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 

většiny všech poslanců.491 Neúplné statistiky naznačují492, že ani slovenští prezidenti nebývají 

s vetováním příliš úspěšní. Data jsou nicméně zkreslená faktem, že slovenské prezidentské 

veto prošlo v roce 1999 zásadní novelizací.493 

Odpůrci argumentují, že zavedení částečného veta by přineslo prodloužení 

legislativního procesu.494  Současný stav, kdy poslanci často přiznávají, že o slabinách 

prezidentem vetovaného zákona ví, ale raději ho prohlasují (dokud je politická vůle), aby 

obratem začali připravovat jeho novelizaci, se ovšem projevuje mnohem nepříznivějším 

způsobem; podporuje hypertrofii právního řádu a snižuje právní jistotu adresátů.  

 

                                                                                                                                                                      
komor, a že ani sama ústava neupravovala situace, kdy se parlament rozhodl na původním textu zákona 
netrvat.  
Viz §  79 odst. 2 zák. č. 325/1920 Sb. a § 78 odst. 2 zák. č. 326/1920 Sb. Viz Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a 
kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 616; Mikule, V. – Sládeček V. – Syllová J.: Ústava České 
republiky – komentář, C. H. Beck 2007, s. 374; Schorm, Vít A.: Prezidentovo právo veta v Ústavě České 
republiky. In: Deset let Ústavy České republiky, Eurolex Bohemia 2003, s. 322. 
488 Čl. 102 odst. 1 písm. o; čl. 84 odst. 3 a čl. 87 odst. 2 Ústavy Slovenské republiky 
489Viz § 90 Z. z o rokovacom poriadku Národnej rady SR 350/1996 
490 Bröstl, Alexander a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Aleš Čeněk 2010, s. 280-281. 
491 Čl. 84 odst. 3 Ústavy Slovenské republiky 
492 Režňáková, Tereza: Komparace veto hráčů v politických systémech zemí Visegrádské čtyřky, FSV – MUNI 
2009. 
493Před novelou (9/1999 Z.z.) vetoval prezident Slovenské republiky zákony (i ústavní) vždy, pokud ho o to 
požádala vláda a k jeho přehlasování stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců.  
494 Filip, J. - Suchánek, R. – Šimíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Linde 2010, s. 616. 
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8.3 Kontrasignace a ostatní 

V úvahu přichází také další prvky, jež by mohly přispět k lepšímu fungování 

prezidentského veta. Je to i kontrasignace členem vlády, která by prezidenta republiky nutila 

hledat pro vetování spojence a teoreticky tedy i zvýšila šanci na případný úspěch. Jak uvádí 

V. Schorm: „Současná ústavní úprava i praxe vede sice ke zdánlivě pozitivní autonomii hlavy státu, 

tato autonomie (jež činí z veta prerogativum) se však mění ve slabost a osamocení (…)“495  

 Prodlouženy by mohly být odkladné účinky prezidentova veta. Podle JŘPS se vrácený 

zákon automaticky zařazuje na pořad následující schůze PS a poslanci o něm mohou hlasovat 

už 10 dnů od jeho doručení. Časový prostor prezidenta republiky pro vyjednávání podpory je 

tak (na rozdíl od PS, která může samotné hlasování o vráceném zákonu usnesením odložit na 

neurčito) limitován. V praxi bývá prezident záhy přehlasován. A co hůř, často i bez jakékoli 

(verbalizované) snahy poslanců se prezidentovými výhradami zabývat.  

Pokud by se nepodařilo do opětovného hlasování zapojit také Senát (viz výše), je 

třeba zvážit zvýšení většiny nutné k přehlasování prezidenta. Pro přijetí zákona vráceného 

prezidentem republiky platí ztížené podmínky (nadpoloviční většina všech poslanců), ovšem 

pouze pokud s návrhem zákona souhlasil (nebo vyjádřil vůli se jím nezabývat) Senát nebo 

pokud byly senátní pozměňovací návrhy PS následně akceptovány. To však neplatí v případě, 

že Senát návrh zákona zamítl a PS tak následně musela pro jeho přijetí najít 101 hlasů. 

Paradoxně tedy právě u kontroverzních zákonů, na kterých dolní a horní komora Parlamentu 

nenašly shodu, je prezidentské veto pouhou formalitou; jen novým hlasováním o zákonu za 

týchž podmínek. 496  V těchto situacích proto vyžadovat souhlas 3/5 většina všech poslanců, 

tedy 120 hlasů. 

Jisté je, že pokud má prezidentské veto plnit v legislativním procesu roli skutečné 

ústavní pojistky, a nebýt pouze symbolickým gestem, bude nutno přistoupit k jeho reformě.  

 

 

                                                      
495 Schorm, Vít Alexander: Prezidentovo právo zákon nepodepsat a vrátit parlamentu, In: Výkonná moc 
v ústavním systému České republiky, MUNI – Mezinárodní politologický ústav Brno 2004, s. 82. 
496 Schorm, Vít Alexander: Prezidentovo právo veta v Ústavě České republiky. In: Deset let Ústavy České 
republiky, Eurolex Bohemia 2003, s. 317; Schorm, Vít Alexander: Prezidentovo právo zákon nepodepsat a vrátit 
parlamentu, In: Výkonná moc v ústavním systému České republiky, MUNI – Mezinárodní politologický ústav 
Brno 2004, s. 79. 
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Závěr 

V létě 2016, krátce po absolvování magisterského programu, jsem se rozhodl 

neodkládat rigorózum na neurčito (jak se stalo několika mým známým osudným), ale pustit 

se do díla, dokud na mne ještě nedolehla zplna tíha luční advokacie na okresním městě K. 

Motivace zabývat se prezidentským vetem přitom vyvěrala nejen z mého zájmu o ústavní 

právo, ale též o historii a politiku. Při rešerši jsem pak kromě ústavních textů se zájmem 

studoval také parlamentní stenozáznamy, dobový tisk i politické biografie jednotlivých 

československých a českých prezidentů.  

Ve výsledku proto moje rigorózní práce nezůstala pouze na ústavněprávní půdě, ale 

má přesah i do právních dějin a politologie. Za každým prezidentským vetem totiž stojí silný 

dobový a politický kontext a jedině přes jistou kazuičnost jsem mohl dojít k obecnějším 

závěrům, a nakonec i k úvahám o změně stávající úpravy. Přiznávám, že okolnosti 

vetovaného zákona mne často strhly natolik, že jsem musel vážit, zda je uvést do hlavního 

textu, nebo spíše odkázat do poznámkového aparátu. Zamlčet mnohdy pozoruhodné pozadí 

vetovaných zákonů jsem ovšem jako bývalý student žurnalistiky nechtěl. 

Po bezmála půlročním bádáním mohu konstatovat, že má hypotéza, že brzdný účinek 

prezidentského veta v ústavním systému České republiky je velmi slabý, se potvrdila. 

Důvodům, proč tomu tak je a jak by to bylo možno změnit, jsem se věnoval už 

v předcházející kapitole, proto mi závěrem dovolte pouze kratší zamyšlení. 

 Právo prezidenta republiky vrátit Parlamentu přijatý zákon má v našem ústavním 

řádu tradici už od roku 1918, nicméně mezi lety 1948–1960 nebylo aplikováno, po roce 1960 

ho prezident pozbyl docela a znovu se do něj vrátilo až po komplikovaných jednáních 

v Ústavě České republiky. Jestliže tedy po roce 1992 panovala ohledně některých ústavních 

institutů nejistota, tím spíše to platilo pro prezidentovo právo veta, jež naposledy (a velmi 

účinně) užíval prezident Masaryk.497 Když pak v červenci 1993 vrátil první zákon prezident 

Havel, považovali to někteří poslanci za něco zcela nepatřičného; ba za „obstrukci prezidenta 

republiky jejímž cílem je vytvořit z Parlamentu opět pouhou nefunkční kulisu nové totality.“498  

                                                      
497 Fakticky použil právo veta naposledy prezident Beneš. Ten však vrátil za celou dobu svého prezidentství 
pouze dva marginální zákony (oba v roce 1947), což nelze považovat za relevantní ústavní praxi. 
498 Přesně tak se tehdy v rozpravě nechal slyšet poslanec Jiří Šoler (SPR-RSČ) viz Stenozáznam jednání PS ze dne 
15.9.1993. Dostupný z:  http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/012schuz/s012012.htm#r7  

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/012schuz/s012012.htm#r7
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I přesto byl Havel zpočátku při vetování relativně úspěšný, neboť Poslanecká 

sněmovna byla v prvních letech ochotná o prezidentových argumentech alespoň uvažovat. 

Přitom však mezi někdejšími ústavodárci panovaly o reálné funkci a smyslu prezidentského 

veta docela rozdílné představy. 499 Začala se projevovat i jistá malichernost. Prezident Havel 

si bez ohledu na Ústavu vymohl, že zákony, u kterých bude přehlasován nebude 

podepisovat.  Poslanci mu na oplátku odmítli tolerovat opožděné vetování, byť by to bylo o 

jediný (sváteční) den.   

Skutečně negativní trend pak nastal v Havlově druhém funkčním období. Strany tzv. 

opoziční smlouvy nepřisuzovaly prezidentskému vetu sebemenší význam, jelikož si dobře 

spočítaly, že představuje pouze snadno překonatelnou překážku jejich mocenským ambicím. 

Rozpravy o vrácených zákonech byly tak pozoruhodné pouze pro ostentativní nezájem 

většiny poslanců se prezidentovými výhradami zabývat. Z celkem šestnácti zákonů, které ve 

svém druhém období vetoval, proto Havel uspěl pouze jedinkrát (a to jen díky kapesnímu 

vetu). 

Jelikož prezidentské veto zcela selhávalo, bylo třeba hledat jiné cesty. Daleko 

efektivnějším se pro prezidenta republiky ukázalo obrátit se s návrhem na zrušení zákona 

(nebo jeho jednotlivých ustanovení) k Ústavnímu soudu. Na rozdíl od slabého veta, které 

stačí poslancům pouze formálně projednat a obratem přehlasovat, jsou totiž nálezy ÚS 

závazné, vyřazují zrušená ustanovení z právního řádu a mělo by jich být dbáno také při 

přijímání nové legislativy. A byl to právě Ústavní soud, který na Havlův návrh zrušil (předtím 

prezidentem neúspěšně vetované) zákony, jimiž se strany tzv. opoziční smlouvy pokusily na 

počátku 21. století o „účelové tunelování ústavy.“500 

Václav Klaus, ještě jako předseda PS proslul výrokem, že Havlovo vetování je 

„pošlapáváním základních prvků parlamentní demokracie“ a dále, že „prezident by měl veta používat 

jako šafránu, tak jednou za desetiletí“ 501 Už během svého prvního období ve funkci prezidenta 

republiky ovšem vrátil poslancům celkem 32 zákonů. Prezidentu Klausovi se vyčítalo nejen 

to, že vrací zákony ještě častěji než jeho předchůdce, ale především, že prostřednictvím 

                                                      
499 Viz spor poslanců J. Payne (ODS) a Petry Buzkové (ČSSD) na jednání PS ze dne 27.12.1994. Dostupný z:  
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r4 
500  Viz Stenozáznam jednání PS ze dne 19.5.2000. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025135.htm#r4 
501 „Klaus: Havel vetem šlape po demokracii“ In: Hospodářské noviny, 19.4.2000, s. 2. 

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/027schuz/s027001.htm#r4
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025135.htm#r4
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práva veta jen razí svůj vlastní liberálně-ekonomický pohled na svět. Znovu tak oživly spory o 

smysl tohoto institutu. Tedy, zdali má být právo veta regulérním politickým nástrojem (jež 

prezident může použít např. k vyjádření nesouhlasu s hospodářskou politikou vlády či 

registrovanému partnerství, tak jak to činil Klaus), nebo výhradně ústavní pojistkou (tak jak 

ho v dobách tzv. opoziční smlouvy používal Havel). Kritika gradovala v závěru Klausova 

prezidentství, kdy předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík prohlásil: „Prezident Klaus 

je zásadním destrukčním činitelem v české politice a vetováním zákonů podrývá autoritu vlády (…)“ 

Tomu pak přizvukoval také předseda ÚS Pavel Rychetský: „Prezident se tím vlastně staví do 

nějaké ideologické polohy, zaujímá ideologický názor. Myslím, že by měl pouze chránit ústavu.“ 502 

Obraz prezidenta Havla jako nadstranického strážce Ústavy a Klause jako 

předpojatého ideologa, jak ho vykreslil například Erik Tabery, je však nepřesný. 503 Je 

přirozené, že oba prezidenti (vzhledem k svojí osobnosti, zkušenostem a životní filozofii) 

kladli akcent na odlišné problémy, nicméně po pečlivém studiu všech prezidentských vet 

jsem přesvědčen, že v drtivé většině měli pro vetování zákonů legitimní (a ne pouze osobní) 

důvody. Žehrání politiků nad počtem vrácených zákonů pak neobstojí ve světle statistiky, že 

prezident Havel vetoval průměru tři a Klaus šest zákonů ročně. Za prezidenta Klause se 

přitom počet přijímaných zákonů znatelně zvýšil v souvislosti s členstvím České republiky v 

EU.  

Miloš Zeman prohlásil prezidentské veto při svém nástupu do funkce za „alibismus“ a 

„výraz jakéhosi zoufalství“.504 Poučen z nezdarů svých předchůdců, si proto při vetování 

zatím počíná střídmě, ovšem nikoli s většími úspěchy. 505  O přetrvávajícím despektu 

k prezidentskému vetu pak svědčí i komentář premiéra Sobotky z května 2016: „Sněmovna 

                                                      
502 „Klaus je destrukčním činitelem české politiky, myslí si Gazdík“  [online] [7. 10. 2012]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1142159-klaus-je-destrukcnim-cinitelem-ceske-politiky-mysli-si-
gazdik     
503  Tabery, „Erik: Klaus zavádí prezidentský systém“ In: Aktualne.cz, Dostupné z: 
https://nazory.aktualne.cz/komentare/klaus-zavadi-prezidentsky-system/r~i:article:118292/ 
504  Z projevu Miloše Zemana na 6. schůzi Senátu PČR, dne 21. 3. 2013. Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5023&D=21.03.2013  
505 Od svého zvolení do funkce prezidenta republiky v zimě 2013 vrátil Miloš Zeman Poslanecké sněmovně 
šestici zákonů a uspěl zatím pouze jedinkrát. (Stav k uzávěrce této práce, tj. leden 2017. U posledních dvou 
zákonů, které Zeman vrátil v prosinci 2016, se přehlasování očekává.) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1142159-klaus-je-destrukcnim-cinitelem-ceske-politiky-mysli-si-gazdik
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1142159-klaus-je-destrukcnim-cinitelem-ceske-politiky-mysli-si-gazdik
https://nazory.aktualne.cz/komentare/klaus-zavadi-prezidentsky-system/r~i:article:118292/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5023&D=21.03.2013
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přehlasovala těžko pochopitelné veto prezidenta k novele školského zákona. Modernizace školství tak 

může pokračovat.“506 

Má rigorózní práce mne tak nakonec dovedla nejen k poznání, že prezidentovo veto 

v systému brzd a protivah až na výjimky selhává, ale rovněž k neradostnému zjištění, že 

slabost tohoto institutu je doprovázena také enormním despektem ze strany politiků. Limity 

prezidentského veta totiž v praxi vycházejí nejen z parametrů daných Ústavou (předepsané 

většiny potřebné k jeho přehlasování či nemožnosti prezidenta uplatnit pozměňovací 

návrhy), ale nevyhnutelně též z dané politické kultury a míry vzájemného respektu a loajality 

ústavních orgánů. Je třeba říct, že tento blahodárný princip nebyl zatím v české parlamentní 

kultuře uspokojivě etablován. Jistě za to může i na 40 let přerušený demokratický vývoj, 

nicméně ani sedmadvacet let po sametové revoluci nejsou v tomto ohledu znatelné pokroky. 

Prezidentovo veto, které by mělo být pro zákonodárce podnětem k důsledné 

sebereflexi a hledání nové shody, je tak stejně jako bylo v roce 1993 (tehdy ze strany 

Sládkových republikánů) i v roce 2016 (tentokrát premiérem Sobotkou) vnímáno jako 

nesmyslná obstrukce. Toto prezidentovi republiky Ústavou zaručené právo by podle politiků 

mělo zůstat nadobro spícím prerogativem a nekomplikovat už tak složitý legislativní proces. 

Na neochotu ústavních orgánů naslouchat si a vzájemně se respektovat ovšem nakonec 

doplácí všichni. Tuzemský právní řád pod tíhou nepromyšlených zákonů a jejich následných 

novelizací bobtná a právní jistota se snižuje. Uzavřeme proto parafrází slavného výroku: „Tož 

prezident veto má, ale teď by potřeboval ještě nějaké ty demokraty“. 

 

 

                                                      
506 Příspěvek premiéra B. Sobotky z 24. května 2016. Dostupný z: 
https://twitter.com/SlavekSobotka/status/735133883554009089    

https://twitter.com/SlavekSobotka/status/735133883554009089
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Resumé 

Thesis title: The Presidential Veto in the Czechoslovak and the Czech Constitutional System 

 

This rigorous thesis deals with the institution of presidential veto in the Czechoslovak 

and Czech constitutional system. The President of the Republic has the right to return to 

Parliament acts that it has adopted (with the exception of constitutional acts) with reasons 

given within fifteen days of the day they were submitted to him/her. The Chamber of 

Deputies can override the presidential veto by an absolute majority of its members without 

any amendments to the draft, in which case the act is passed. Otherwise it is not adopted.507 

The thesis is divided into four main parts. The first part describes general aspects of 

the veto right and the presidential veto in particular. It provides an overview of various veto 

typologies such as an absolute veto, a suspensive veto, a pocket veto, an item veto etc. 

The second part follows the constitutional development of the presidential veto from 

its foundation in the first Czechoslovak Provisional Constitution of 1918 all the way to its 

existing form in the Constitution of the Czech Republic.   

The third part compares the theory against the practical usage of this power by 

individual Czechoslovak and Czech presidents. It also attempts to explains why Czechoslovak 

presidents (and Tomáš Garrigue Masaryk in particular) never had their veto overridden by 

Parliament, whereas Czech presidents (Václav Havel, Václav Klaus and Miloš Zeman) have 

almost always failed. In a political context and based on actual cases, it highlights the issues 

of the past and existing constitutional provisions.  

The last part offers suggestions – de constitutione ferenda – for a better functioning 

of the presidential veto as part of the system of checks and balances. It ends with a note that 

no change will be effective unless mutual respect and loyal cooperation between the Czech 

constitutional organs is established. 

The sources for this thesis were not just constitutional texts and commentaries but 

parliamentary stenographic records, the contemporary press and political biographies as 

well.   

                                                      
507 Article 52 and 62 Law No. 1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic 
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Přílohy 

 

A Srovnání prezidentských vet podle jednotlivých československých 

ústav a české ústavy 

 

Prozatímní ústava 1918  
(novela květen 1919) Ústavní listina 1920 

Ústava 9. 
května (1948) 

Ústava ČR 
(1992) 

zákony běžné běžné + ústavní běžné + ústavní běžné 

lhůta k vrácení 8 dní (14 dní) měsíc měsíc 15 dní 

kontrasignace ano ano ano ne 

k přehlasování 
prostá většina 1 komorového NS 
(nadpol. většina přítomných) 

běžné: nadpol. většina 
všech členů obou komor 
NS nebo 3/5 většina PS; 
ústavní: 3/5 většina všech 
členů obou komor NS  

běžné: nadpol. 
většina všech 
členů 1 
komorového 
NS; ústavní: 3/5 
všech členů NS 

nadpol. 
většina 
všech členů 
PS 

kapesní veto ne ne*  ne ano 

položkové veto 
(možnost přijetí s 
pozměňovacími 
návrhy) ne (ano) ano ano ne 

počet vrácených 
zákonů 7 6**   0**   92***     

počet přehlasovaní 0 0 0 
75*** (8x 
kap. veto) 

* S výjimkou dle čl. IV. Odst. 2 uvozovacího zákona k Ústavní listině 121/1920 Sb. 
V praxi RNS nestihlo projednat dva zákony.  

  ** Edvard Beneš ještě za účinnosti ústavní listiny z r. 1920, nicméně už poválečnému 
(jednokomorovému) Ústavodárnému národnímu shromáždění, vrátil dva zákony.   

 *** Stav k 
31.12.2016.    

     

B Seznam vet prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 

Pořadí Datum vrácení Datum přijetí Zákon Odůvodnění Výsledek 

První vláda Vlastimila Tusara ( 8. 7. 1919 - 25. 5. 1920) 
   

1. 3. ledna 1920 17. prosince 1919 

o závodních 
výborech a 
revírních 
radách při 
hornictví 

Příliš široké zmocnění 
nařizovací moci, které ji zákon 
poskytuje k úpravě 
spolurozhodování 
zaměstnanců při správě 
závodů, podílu na zisku a 
zastoupení ve správě závodů. 

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
pod č. 
144/1920 Sb.  
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2. 5. ledna 1920 17. prosince 1919 

jímž se 
ustanovují 
hornické 
rozhodčí 
soudy 

Kvůli úzké provázanosti se zák. 
o závodních výborech a 
revírních radách při hornictví. 

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
pod č. 
145/1920 Sb. 

3. 25. ledna 1920 13. ledna 1920 

o poměru 
pražských 
universit 

Nejasnosti ohledně platnosti 
dřívějšího universitní zákon a 
nesrovnalost se zemskými 
deskami. 

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
pod č. 
135/1920 Sb.  

4. 17. února 1920 30. ledna 1920 

jímž se 
upravuje 
přejímání 
vojenských 
gážistů 
bývalé rak. a 
uherské 
branné moci 
do branné 
moci RČS 

Pochybnosti ohledně 
ustanovení, že vojenské osoby, 
jež byly uznány vinnými činy 
proti zákonům anebo činy 
svědčícími o zvláštní zášti proti 
čs. národu, mají býti bez 
nároku na zaopatření 
propuštěny nejen z čs. služeb 
vojenských, nýbrž i z jiných čs. 
služeb veřejných, pakliže by 
zatím do takovýchto služeb 
byly přijaty.  

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
pod č. 
194/1920 Sb. 

5.  17. února 1920 30. ledna 1920 

o nabývání a 
pozbývání 
státního 
občanství a 
práva 
domovského 
v RČS Rozpor s mez. smlouvu.  

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
jako ústavní 
zákon č. 
236/1920 Sb.  

6. 22. března 1920 9. března 1920 

o zcizení 
státního 
majetku 
nemovitého Rozpor s mez. smlouvou. neprojednán* 

7. 28. dubna 1920  9. dubna 1920 
o státních 
tajemnících 

Zákon vrácen na podnět vlády. 
Prezident nepokládá za 
vhodné, aby instituce státních 
tajemníků byla obligatorní a 
slova vyměřující jejich 
působnost („vedou úřední 
věci“) pokládá za nejasná. neprojednán* 
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První vláda Jana Černého (15. 9. 1920 - 26. 9. 1921) 
   

8. 10. září 1921 12. srpna 1921 

jenž částečně 
mění zákon o 
osobních 
daních 
přímých 

Zákon vrácen, neboť upravuje 
stejnou látku jako jiné dva již 
přijaté zákony. Dále proto, že 
nemá platit na Slovensku a v 
Podkarpatské Rusi, čímž by 
došlo k porušení unifikace.  

Zákon nebyl 
přijat. 

9. 10. září 1921 12. srpna 1921 

o jmenování 
úředníků v 
kancelářské 
službě 

Zákaz používat kancelářských 
úředníků ke kancelářským 
pracím podřízenějšího druhu 
není praktický pro potřeby 
služby a ve svých důsledcích by 
zabránil kancelářským 
pomocným silám stát se 
úředníky.  

Zákon nebyl 
přijat. 

Vláda Edvarda Beneše (26.9.1921 - 7. 10. 1922) 
   

10. 17. března 1922 16. února 1922 

jímž se 
upravuje 
poměr čsl. 
státní správy 
k čsl. 
společnostem 
Labské a 
Dunajské 

Dává společnostem vyšší 
zastoupení ve výkonném 
výboru, než bylo 
zákonodárcem zamýšleno.  
 

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
jako 
188/1922 Sb. 

Třetí vláda Antonína Švehly (12. 10. 1926 - 1. 2. 1929) 
   

11. 20. prosince 1928 20. listopadu 1928 

o zákazu 
čepovati, 
podávati a 
prodávati 
nápoje 
alkoholické v 
den před 
volbou a v 
den volby do 
NS, obcí a 
zemských a 
okresních 
zastupitelstev 

Poměry od r. 1919, kdy byl 
zákaz uzákoněn, se nezměnily 
tak, aby při uvolnění zákazu 
nemohlo působit nepříznivě na 
výsledek voleb.  

Zákon nebyl 
přijat. 

      *6,7 – RNS nestačilo zákony ve funkčním období, které skončilo 15. dubna 1920, znovu projednat a ty tak 
nemohly být dle čl. IV. odst. 2 uvozovacího zákona k Ústavní listině znovu projednány (kapesní veto). 
 

Zpracováno dle: Sobota, E. – Vorel, J. – Křovák, R. – Schenk, A.: Československý prezident republiky, Orbis 1934. 
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C Seznam vet prezidenta Edvarda Beneše 

Pořadí 
Datum 
vrácení Datum přijetí Zákon Odůvodnění Výsledek 

První vláda Klementa Gottwalda ( 2. 7. 1946 - 25. 2. 1948) 
  

1. 
25. dubna 
1947 

28. března 
1947 

o postavení 
redaktorů a o 
Svazech novinářů  

Protiústavní zmocnění pověřenců k provádění 
zákonů.  

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
jako 101/1947 
Sb.  

2. 
4. června 
1947 

8. května 
1947 

jímž se mění 
ustanovení branného 
zákona o povolování 
sňatků osob 
podléhajících branné 
povinnosti a s tím 
souvisící ustanovení 
zákona o vyživovacím 
příspěvku  

Diskriminační vůči rodinným příslušníkům osob 
ze Slovenska, nastoupivších vojenskou službu.  

Přijat ve znění 
navrženém 
prezidentem 
jako 130/1947 
Sb.  
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D) Seznam vet prezidenta Václava Havla 

 

Poslanecká sněmovna PČR, 1. volební období 1992–1996 

 

Pořadí1  

Datum a 
prezidentovo 
odůvodnění 

vrácení 

Zákon 
schválený 

parlamentem 
dne 

Vrácený zákon 
Sněmovní 

tisk č.2  

Přehlasován 
sněmovnou3 Vyhlášen ve 

Sbírce 
zákonů 

A N Z 

První vláda Václava Klause (2. července 1992 – 4. července 1996) 

1. 

22. července 
1993 

Nesouhlas s 
vynětím 

zavazadel a 
osob poslanců 
z celní kontroly 

a prohlídky.  

7. července 
1993 

kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 
13/1993 Sb., celní 
zákon, ve znění 
zákona č. 35/1993 
Sb. 

383 a 400 

byl zamítnut 

– 
30 76 49 

2. 

21. prosince 
1994 

Zrušení 
osvobozeni 

charit a nadací 
od správních 

poplatků.  

7. prosince 
1994 

kterým se mění a 
doplňuje zákon 
ČNR č. 368/1992 
Sb., o správních 
poplatcích ve 
znění zákona č. 
72/1994 Sb. a 
zákona č. 85/1994 
Sb. 

1216 a 
1339 

27. prosince 
1994 

30. prosince 
1994 

273/1994 Sb.  121 10 61 

3. 

21. prosince 
1994 

Zákon 
ponechal vedle 
sebe dva různé 
právní režimy 
opravňující k 

8. prosince 
1994 

kterým se mění 
zákon ČNR č. 
360/1992 Sb., o 
výkonu povolání 
autorizovaných 
architektů a o 
výkonu povolání 
autorizovaných 

1299 a 
1346 

27. prosince 
1994 

30. prosince 
1994 

275/1994 Sb.  

Prezident 
podal20. ledna 

1995 návrh 
Ústavnímu 

soudu na zrušení 

150 14 21 

                                                           
1 Pořadí vet se nemusí shodovat s počtem vetovaných zákonů. V některých případech prezident vetoval současně 
dvojici zákonů, které byly předloženy projednávány ve vzájemné souvislosti jako celek (např. tzv. velký lustrační a 
malý lustrační zákon) Takové případy jsou započítány jako jedno veto. 
2 V prvním volebním období byl každý dokument označován vlastním číslem, i když náležel k témuž návrhu zákona. 
Od druhého volebního období (roku 1996) začaly být sněmovní tisky sdružovány podle návrhu zákona, k němuž 
přísluší, označovány jedním číslem a dále rozlišovány dodatečným číslem za lomítkem. 
3 Přehlasován sněmovnou: A – hlasující pro návrh, N – hlasující proti návrhu, Z – zdrželi se. Pro přehlasování 
suspenzivního veta prezidenta republiky je třeba minimálně 101 poslanců. 
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výkonu 
stejných 
činností.  

inženýrů a 
techniků činných 
ve výstavbě, ve 
znění zákona č. 
164/1993 Sb. 

sporné pasáže, 
ten mu však 

7. června 1995 
nevyhověl.  

4. 

1995 

Zákon měl 
závažné vady a 

byl 
nespravedlivý.  

20. dubna 
1995 

o ocenění 
některých 
účastníků 
národního boje za 
osvobození v 
souvislosti s 50. 
výročím ukončení 
2. světové války 

1475 a 
1637 

byl zamítnut 

– 
78 49 32 

5. 

1995 

Nesouhlas s 
okamžitou 
účinností 
povinnosti 

výrobců opatřit 
tabákové 
výrobky 

zdravotním 
poučením.  

19. dubna 
1995 

kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 
37/1989 Sb., o 
ochraně před 
alkoholismem a 
jinými 
toxikomaniemi, ve 
znění zákona č. 
425/1990 Sb. 

1449 a 
1631 

byl zamítnut 

– 
72 48 31 

6. 

6. října 1995 

Nesouhlas s 
prodlužováním 

platnosti 
lustračních 

zákonů 
namísto vzniku 
zákona nového 

a trvale 
platného.  

27. září 1995 

„Lustrační 
zákony“: 
kterým se mění 
zákon ČNR 
č.279/1992 Sb., o 
některých dalších 
předpokladech 
pro výkon 
některých funkcí 
obsazovaných 
ustanovením nebo 
jmenováním 
příslušníků Policie 
ČR a příslušníků 
Sboru nápravné 
výchovy ČR 

1865 a 
1918 

18. října 
1995 

13. listopadu 
1995 

256/1995 Sb.  127 45 7 

27. září 1995 

kterým se mění 
zákon č. 451/1991 
Sb., kterým se 
stanoví některé 
další předpoklady 
pro výkon 
některých funkcí 
ve státních 
orgánech a 
organizacích 
ČSFR, České 
republiky a 
Slovenské 
republiky, ve 
znění nálezu 
Ústavního soudu 

1864 a 
1917 

18. října 
1995 

13. listopadu 
1995 

254/1995 Sb.  128 45 9 
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ze dne 26.11. 
1992, 
vyhlášeného dne 
15.12.1992 v 
částce 116/1992 
Sb. 

 

Poslanecká sněmovna PČR, 2. volební období 1996–1998 
 

Pořadí  

Datum a 
prezidentovo 
odůvodnění 

vrácení 

Zákon 
schválený 

parlamentem 
dne 

Vrácený zákon 
Sněmovní 

tisk č.  

Přehlasován 
sněmovnou Vyhlášen ve 

Sbírce 
zákonů 

A N Z 

Druhá vláda Václava Klause (4. července 1996 – 2. ledna 1998) 

7. 

17. března 1997 

Nepřípustná 
zpětná účinnost 

zákona.  

22. ledna 
1997 

kterým se mění 
a doplňuje 
zákon 
č.138/1973 Sb., 
o vodách 
(vodní zákon), 
ve znění 
zákona ČNR č. 
425/1990 Sb., a 
zákona č. 
114/1995 Sb. 

34 

2. dubna 
1997 

sněmovnou 
zamítnut  

– 

34 83 28 

8. 

30. června 1997 

Nesouhlas s 
používáním živých 
zvířat při výcviku 

zvířat.  

12. června 
1997 

kterým se 
mění zákon 
ČNR 
č.246/1992 Sb., 
na ochranu 
zvířat proti 
týrání, ve znění 
pozdějších 
předpisů. 

99 

5. září 1997 
usnesením 
sněmovny 
přijat bez 
hlasování  

30. září 1997 
243/1997 Sb.  

Prezident podal 
téhož dne návrh 

Ústavnímu soudu 
na zrušení a ten 
mu 17. prosince 

1998 vyhověl 
svým nálezem 
č. 30/1998 Sb.  

97  77 9 

Vláda Josefa Tošovského (2. ledna 1998 – 22. července 1998) 

9. 

6. dubna 1998 

Obava z dopadu 
tvrdosti zákona na 

drobné 
konzumenty drog.  

18. března 
1998 

kterým se mění 
a doplňuje 
zákon č. 
140/1961 Sb., 
trestní zákon, 
ve znění 
pozdějších 
předpisů, a 
zákon České 
národní rady č. 
200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve 

179 

12. května 
1998 

29. května 
1998 

112/1998 Sb.  128 43 17 
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znění 
pozdějších 
předpisů 

Novela 
zpřísňovala 
jmenované 
zákony v 
oblasti drogové 
problematiky. 

10. 

25. května 1998 

Věcné chyby, 
zejména 

diskriminace, 
které se zákon 

dopustil 
vyloučením 

právnických osob 
se zahraniční 

majetkovou účastí 
a fyzických osob z 

organizování 
spotřebitelských 

soutěží.  

12. května 
1998 

kterým se mění 
a doplňuje 
zákon České 
národní rady č. 
202/1990 Sb., 
o loteriích a 
jiných 
podobných 
hrách, ve znění 
zákona č. 
70/1994 Sb., a 
o změně a 
doplnění 
dalších zákonů 

300 

18. června 
1998 

8. července 
1998 

149/1998 Sb.  133 33 25 

 

Poslanecká sněmovna PČR, 3. volební období 1998–2002 
 

Pořadí 

Datum a 
prezidentovo 
odůvodnění 

vrácení 

Zákon 
schválený 

parlamentem 
dne 

Vrácený zákon 
Sněmovní 

tisk č. 

Přehlasován 
sněmovnou Vyhlášen ve 

Sbírce 
zákonů 

A N Z 

Vláda Miloše Zemana (22. července 1998 – 15. července 2002) 

11. 

2. června 1999 

Nerovnost mezi 
různými 

skupinami 
oprávněných 

osob. Vydávání 
podílu v plné výši 

zákon nahradil 
vypořádáváním 

nároku. 

19. května 
1999 

kterým se mění 
zákon č. 42/1992 
Sb., o úpravě 
majetkových 
vztahů a 
vypořádání 
majetkových 
nároků v 
družstvech, ve 
znění pozdějších 
předpisů, zákon 
č. 586/1992 Sb., 
o daních z 
příjmů, ve znění 
pozdějších 

62 

29. června 
1999 

15. července 
1999 

144/1999 Sb. 103 85 4 
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předpisů, a 
zákon č. 
569/1991 Sb., o 
Pozemkovém 
fondu České 
republiky, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

12. 

16. srpna 1999 

Existence 
odlišných 

pravidel pro 
členy vlády, 

parlamentu a 
zastupitele při 
pozastavení 

výkonu 
advokacie. 

29. července 
1999 

kterým se 
mění zákon 
č.85/1996 Sb., o 
advokacii a 
zákon 
č.140/1961 Sb., 
trestní zákon, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

134 

14. září 1999 

20. září 1999 
210/1999 Sb. 173 14 4 

13. 

3. února 2000 

Řada nedostatků 
a chyb zákona, 

jako způsob 
určení maximální 
výše poplatku za 
odvoz odpadu, 

výběr osoby 
oprávněné 
nakládat s 

komunálním 
odpadem na 

území obce atp. 

18. ledna 
2000 

kterým se 
mění zákon č. 
125/1997 Sb., o 
odpadech, ve 
znění zákona č. 
167/1998 Sb. 

229 

22. února 
2000 

29. února 2000 
37/2000 Sb. 

116 36 25 

14. 

26. června 2000 

Odmítnutí změn 
volebních 

zákonů, totiž 
zvýšení počtu 

volebních krajů, 
nového způsobu 
přepočtu hlasů 
na mandáty, 

pravidla o 
příspěvcích za 
hlasy a další. 

7. července 
2000 

kterým se 
mění zákon č. 
247/1995 Sb., o 
volbách do 
Parlamentu 
České republiky 
a o změně a 
doplnění 
některých 
dalších zákonů, 
ve znění zákona 
č. 212/1996 Sb. 
a nálezu 
Ústavního soudu 
uveřejněného 
pod č. 243/1999 
Sb., zákon č. 
99/1963 Sb., 
občanský soudní 
řád, ve znění 
pozdějších 
předpisů, a 
zákon č. 2/1969 
Sb., o zřízení 

585 

10. července 
2000 

14. července 
2000 

204/2000 Sb.  

Prezident 
podal15. července 

2000 návrh 
Ústavnímu soudu 
na zrušení sporné 

pasáže a ten 
mu 24. ledna 2001 

vyhověl svým 
nálezem 

č. 64/2001 Sb.  

124 4 1 
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ministerstev a 
jiných ústředních 
orgánů státní 
správy České 
republiky, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

15. 

11. července 
2000 

Nevýhodnost 
změn dotací za 
hlas pro malé 

strany. 

7. července 
2000 

kterým se 
mění zákon č. 
424/1991 Sb., o 
sdružování v 
politických 
stranách a v 
politických 
hnutích, ve znění 
pozdějších 
předpisů, zákon 
č. 586/1992 Sb., 
o daních z 
příjmů, ve znění 
pozdějších 
předpisů, 
a zákon č. 
357/1992 Sb., o 
dani dědické, 
dani darovací a 
dani z převodu 
nemovitostí, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

513 

14. září 2000 

27. září 2000 
340/2000 Sb.  

Prezident 
podal2. listopadu 

2000 návrh 
Ústavnímu soudu 
na zrušení sporné 

pasáže a ten 
mu 27. února 2001 

vyhověl svým 
nálezem 

č. 278/2001 Sb.  

149 30 6 

16. 

30. října 2000 

Zákon omezuje 
samostatnost 

České národní 
banky (ČNB), 
definuje hlavní 

cíl ČNB jinak než 
ústava, zavádí 

jmenování členů 
rady ČNB jinak 
než je v ústavě.  

27. října 2000 

kterým se mění 
zákon č. 6/1993 
Sb., o České 
národní bance, 
ve znění 
pozdějších 
předpisů, a 
zákon č. 
166/1993 Sb., 
o Nejvyšším 
kontrolním 
úřadu, ve znění 
pozdějších 
předpisů 

537 

 7. prosince 
2000 22. prosince 

2000 
442/2000 Sb. 

Prezident podal 
téhož dne návrh 

Ústavnímu soudu 
na zrušení sporné 

pasáže a ten 
mu 20. června 

2001 z větší části 
vyhověl svým 

nálezem 
č. 278/2001 Sb. 

122 46 1 

17. 

16. listopadu 
2000 

Opětný 
nesouhlas se 

zákonem, který 
měl již být dávno 

nahrazen 
zákonem o státní 

službě. 

25. října 2000 

„Lustrační 
zákony“: 
kterým se mění 
zákon č. 
451/1991 Sb., 
kterým se 
stanoví některé 
další 
předpoklady pro 
výkon některých 
funkcí ve 
státních 
orgánech a 

596 

28. listopadu 
2000 

13. prosince 
2000 

422/2000 Sb.  115 71 9 
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organizacích 
České a 
Slovenské 
Federativní 
Republiky, 
České republiky 
a Slovenské 
republiky, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

25. října 2000 

kterým se mění 
zákon č. 
279/1992 Sb., o 
některých 
dalších 
předpokladech 
pro výkon 
některých funkcí 
obsazovaných 
ustanovením 
nebo 
jmenováním 
příslušníků 
Policie České 
republiky a 
příslušníků 
Sboru nápravné 
výchovy České 
republiky, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

597 

28. listopadu 
2000 

13. prosince 
2000 

424/2000 Sb.  109 73 12 

18. 

13. dubna 2001 

Řešení 
příspěvků 
politickým 
stranám v 

nesouvisejícím 
zákoně o státním 

dluhopisovém 
programu… 

4. dubna 
2001 

o státním 
dluhopisovém 
programu na 
úhradu závazků 
plynoucích ze 
Smlouvy mezi 
vládou České 
republiky, vládou 
Slovenské 
republiky a 
vládou Spolkové 
republiky 
Německo o 
ukončení 
vzájemného 
zúčtovacího 
styku v 
převoditelných 
rublech a 
vypořádání 
vzájemných 
závazků a 
pohledávek, 
které vznikly jako 
saldo v 
převoditelných 

674 

15. května 
2001 

22. května 
2001 

170/2001 Sb.  160 3 19 
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rublech ve 
prospěch 
Spolkové 
republiky 
Německo, o 
změně zákona č. 
407/2000 Sb., o 
státním 
dluhopisovém 
programu na 
částečnou 
náhradu škody 
zemědělským 
subjektům 
postiženým 
suchem v roce 
2000, a o změně 
zákona č. 
424/1991 Sb., o 
sdružování v 
politických 
stranách a v 
politických 
hnutích, ve znění 
pozdějších 
předpisů 

19. 

13. dubna 2001 

Nevhodnost 
speciálního 

jednorázového 
zákona, navíc 

vstupujícího do 
existujících 

správních řízení.  

4. dubna 
2001 

o dálničním 
obchvatu Plzně 

758 

15. května 
2001 

22. května 
2001 

168/2001 Sb.  145 13 20 

20. 

7. června 2001 

Nesouhlas s 
různými body 
zákona, např. 
prodloužením 

licencí, 
způsobem 
přidělování 

licencí, poplatky 
za licence a 

jiným.  

17. května 
2001 

o provozování 
rozhlasového a 
televizního 
vysílání a o 
změně dalších 
zákonů 

717 

26. června 
2001 

4. července 
2001 

231/2001 Sb.  135 36 5 

21. 

6. prosince 2001 

Podle prezidenta 
zákon církvím 

znemožnil 
samostatně 

zřizovat zařízení 
sociálních služeb 
a zdravotnická.  

27. listopadu 
2001 

o svobodě 
náboženského 
vyznání a 
postavení církví 
a náboženských 
společností a o 
změně některých 
zákonů (zákon o 
církvích a 

919 

18. prosince 
2001 

7. ledna 2002 
3/2002 Sb. 

121 48 10 
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náboženských 
společnostech) 

22. 

21. února 2002 

Obava z 
možného 

zneužití institutu 
„smluvní rodiny“.  

5. února 2002 

o výkonu ústavní 
výchovy nebo 
ochranné 
výchovy ve 
školských 
zařízeních a o 
preventivně 
výchovné péči ve 
školských 
zařízeních 
(zákon o ústavní 
výchově) a o 
změně dalších 
zákonů 

837 

12. března 
2002 

29. března 
2002 

109/2002 Sb.  112 54 15 

23. 

28. března 2002 

Stát by neměl 
vyplácet z 

rozpočtu dávky 
za 

zaměstnavatele. 

14. března 
2002 

o přechodném 
financování 
některých 
sociálně 
zdravotních 
dávek horníků 

946 

9. dubna 
2002 

16. dubna 
2002 

154/2002 Sb.  107 53 13 

24. 

23. dubna 2002 

Nesouhlas s 
neúčastí Senátu 
ve volbě rady ČT 

a ČRo, se 
schvalováním 
Kodexu ČT v 
poslanecké 
sněmovně 

9. dubna 
2002 

kterým se 
mění zákon č. 
484/1991 Sb., o 
Českém 
rozhlasu, ve 
znění pozdějších 
předpisů, a o 
změně dalších 
zákonů 

976 

9. května 
2002 

22. května 
2002 

192/2002 Sb.  132 35 18 

 

Poslanecká sněmovna PČR, 4. volební období 2002–2006 
 

Pořadí 
Datum a prezidentovo 
odůvodnění vrácení 

Zákon 
schválený 

parlamentem 
dne 

Vrácený 
zákon 

Sněmovní 
tisk č. 

Přehlasován 
sněmovnou Vyhlášen 

ve 
Sbírce 
zákonů 

A N Z 

Vláda Vladimíra Špidly (15. července 2002 – 4. srpna 2004) 

25.                
        27. června 2002    

Překotná novelizace 
přinášející právní nejistotu a 

13. června 2002 
o změně zák. 

v oblasti 
živnost. 

podnikání 

978 

Nehlasováno – 
Sněmovně 
skončilo 
volební období 
již 20. června a 

– 
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zhoršení kvality služeb a 
ochrany spotřebitelů 

(živnostenský 
zákon) 

nemohla se 
tedy o zákonu 
znovu usnést. 

(absolutní veto) 

 

 

 

E) Seznam vet prezidenta Václava Klause  

 

Poslanecká sněmovna PČR, 4. volební období 2002–2006 
 

Pořadí  

Datum a 
prezidentovo 
odůvodnění 

vrácení 

Zákon 
schválený 
parlamente

m dne 

Vrácený zákon 
Sněmov
ní tisk č. 

Přehlasován 
sněmovnou  Vyhlášen 

ve Sbírce 
zákonů 

A N Z 

Vláda Vladimíra Špidly (15. července 2002 – 4. srpna 2004) 

1. 

13. května 2003 

Jednoúčelový 
zákon zavádějící 

nestandardní 
pravidla pro 

vybrané subjekty 
a posilující 
byrokracii.  

18. dubna 
2003 

o podmínkách 
provozování zoologick
ých zahrad a o změně 
některých zákonů 
(zákon o zoologických 
zahradách) 

Zákon zakotvoval 
pravidla povolovacího 
systému zoologických 
zahrad. 

62 

28. května 
2003 

9. června 
2003 

162/2003 
Sb.  

 

135 42 6  

2. 

18. července 
2003 

Negativní dopad 
na podnikatelské 

prostředí a 
důkladnější 
posouzení 

zákona 
sněmovnou.  

4. července 
2003 

kterým se mění zákon 
č. 588/1992 Sb., 
o dani z přidané 
hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
zákon č. 337/1992 
Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela v rámci 
harmonizace s 
legislativou Evropské 
unie upravila (zvýšila) 
sazby spotřební daně 

205 

23. září 2003 

30. září 
2003 

322/2003 
Sb.  

 

101 98 0  

https://cs.wikipedia.org/wiki/2002
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
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u tabákových výrobků 
a lihu a zpřesnila 
definici předmětu 
daně. 

3. 

26. listopadu 
2003 

Dílčí navýšení 
příjmů v systému 

zdravotního 
pojištění na úkor 
podnikatelů bez 

komplexního 
řešení 

financování 
zdravotnictví.  

8. listopadu 
2003 

kterým se mění zákon 
č. 592/1992 Sb., o 
pojistném na 
všeobecné zdravotní 
pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 
zákon č. 551/1991 
Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně 
České republiky, ve 
znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 
48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a 
doplnění některých 
souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů 

Novela u osob 
samostatně výdělečně 
činných zvýšila 
vyměřovací základ pro 
odvod z pojistného a 
minimální vyměřovací 
základ odvodila od 
průměrné místo od 
minimální mzdy. 

399 

11. prosince 
2003 

22. prosinc
e 2003 

455/2003 
Sb.  

 

102 55 36  

4. 

27. listopadu 
2003 

Nerovnost 
OSVČ vůči 

zaměstnancům 
při výplatě 
sociálních 

dávek.  

6. listopadu 
2003 

kterým se mění zákon 
č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální 
podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
některé další zákony. 

Hlavní změnou návrhu 
byl přesun výkonu 
státní sociální podpory 
v prvním stupni na 
úřady práce místo 
obecních úřadů obcí 
s rozšířenou 
působností, dále 
zrušení příspěvku na 
dopravu školáků, 
poskytování 
rodičovského 
příspěvku bez ohledu 
na výši příjmu 
rodičů, osobám 
samostatně výdělečně 
činným zaváděl 

397 

11. prosince 
2003 

22. prosinc
e 2003 

453/2003 
Sb.  

 

101 92 2  
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započítávání nejméně 
50 % průměrné mzdy 
do rozhodného příjmu 
pro účely státní 
sociální podpory. 

5. 

12. ledna 2004 

Narušení 
rovnováhy mezi 
složkami státní 

moci v 
neprospěch moci 

zákonodárné, 
otevírání 

právního řádu 
zásahům cizích 

autorit.  

15. prosince 
2003 

kterým se mění zákon 
č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Novela se týkala 
přístupu k Ústavnímu 
soudu a možnosti 
nápravy těch 
rozhodnutí Ústavního 
soudu, které Evropský 
soud pro lidská práva 
shledal jako odporující 
Evropské úmluvě o 
lidských právech. 

284 

10. února 
2004 

19. února 
2004 

83/2004 
Sb.  

 

101 84 11  

6. 

29. ledna 2004 

Požadavky na 
kvalifikaci 

zemědělského 
podnikatele.  

14. ledna 
2004 

kterým se mění zákon 
č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 

Změna řešila evidenci 
zemědělských 
podnikatelů, kterou 
měly vést krajské 
úřady místo obecních 
úřadů, a kvalifikační 
požadavky na 
zemědělské 
podnikatele. 

350 

10. února 
2004 

19. února 
2004 

85/2004 
Sb.  

 

133 55 8  

7. 

11. března 2004 

Zákon neprošel 
standardním 

připomínkovým 
řízením, 

nesouhlasil s 
ním Senát, není 

zaručena 
anonymita 
registrů.  

20. února 
2004 

kterým se mění zákon 
č. 20/1966 Sb., o péči 
o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela zakotvovala 
pravidla poskytování 
osobních údajů 
zdravotnickými 
zařízeními Národnímu 
zdravotnímu 
informačnímu 
systému. Data byla 
dosud sbírána na 
základě opatření 
č. 18/2002. 

419 

24. března 
2004 

9. dubna 
2004 

156/2004 
Sb.  

 

124 48 1  

8. 

9. dubna 2004 

Některá opatření 
prezident 

1. dubna 
2004 

o dani z přidané 
hodnoty 

496 

22. dubna 
2004 

23. dubna 
2004 

235/2004 
Sb.  

 

101 83 0  
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považoval za 
sporná s 

negativními 
důsledky pro 

podniky a 
občany.  

Změny zahrnovaly 
řadu úprav 
souvisejících se 
vstupem do Evropské 
unie, celkově 
vedoucích ke zvýšení 
příjmu z daně, 
nejvýznamnější bylo 
rozšíření okruhu zboží 
a služeb zdaňovaných 
základní sazbou daně. 

1. dubna 
2004 

zákon, kterým se v 
souvislosti s přijetím 
zákona o dani 
z přidané hodnoty 
mění některé zákony 
a přijímají některá 
další opatření a mění 
zákon č. 353/2003 
Sb., o spotřebních 
daních, ve znění 
zákona č. 479/2003 
Sb., a zákon č. 
338/1992 Sb., o dani z 
nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů 

497 

22. dubna 
2004 

23. dubna 
2004 

237/2004 
Sb.  

 

131 51 2  

Vláda Stanislava Grosse (4. srpna 2004 – 25. dubna 2005) 

9. 

23. srpna 2004 

Nedodržení 
zásady, že 

„občan nemůže 
být nucen k 

opuštění své 
vlasti“.  

29. červenc
e 2004 

kterým se mění zákon 
č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
zákon č. 119/2002 
Sb., o střelných 
zbraních a střelivu a o 
změně zákona č. 
156/2000 Sb., o 
ověřování střelných 
zbraní, střeliva a 
pyrotechnických 
předmětů a o změně 
zákona č. 288/1995 
Sb., o střelných 
zbraních a střelivu 
(zákon o střelných 
zbraních), ve znění 
zákona č. 13/1998 
Sb., a zákona č. 
368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 
455/1991 Sb., o 
živnostenském 
podnikání 
(živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších 

514 

24. září 2004 

22. října 
2004 

537/2004 
Sb.  

 

105 80 8  

https://cs.wikipedia.org/wiki/4._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
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předpisů, (zákon o 
zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů 

Změny zaváděly 
možnost předání 
občana České 
republiky jinému státu 
Evropské unie na 
základě evropského 
zatýkacího rozkazu, 
vymezovaly skutkové 
podstaty teroristického 
útoku, obchodování 
s lidmi, účasti na 
zločinném spolčení a 
některé další. 

10. 

23. srpna 2004 

Nedodržení 
zásady, že 

„občan nemůže 
být nucen k 

opuštění své 
vlasti“.  

29. červenc
e 2004 

kterým se mění zákon 
č. 141/1961 Sb., o 
trestním řízení 
soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších 
předpisů, a některé 
další zákony 

Změny souvisely se 
zavedením 
evropského 
zatýkacího rozkazu. 

533 

24. září 2004 

22. října 
2004 

539/2004 
Sb.  

 

101 85 8  

11. 

9. února 2005 

Nepřiměřená 
regulace 

lidských aktivit a 
připojení 

nesouvisející 
části týkající se 

právní formy 
nemocnic.  

21. ledna 
2005 

o hodnocení hluku v 
životním prostředí a o 
změně zákona č. 
250/2000 Sb., o 
rozpočtových 
pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

639 

22. února 
2005 byl 
zamítnut 

– 

 

100 56 8  

12. 

10. února 2005 

Spor mezi 
sněmovnou a 

senátem 
ohledně platnosti 

zákona. 

24. listopad
u 2004 

kterým se mění zákon 
č. 238/1992 Sb., o 
některých opatřeních 
souvisejících s 
ochranou veřejného 
zájmu a o 
neslučitelnosti 
některých funkcí 
(zákon o střetu zájmů) 

Novela měla upravit 
střet zájmů členů 
zastupitelstev krajů, 
zastupitelstva 
hlavního města Prahy 
a zastupitelstev měst 
s rozšířenou 
působností. 

550 

22. února 
2005 

28. února 
2005 

96/2005 
Sb.  

 

112 2 6  
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Vláda Jiřího Paroubka (25. dubna 2005 – 4. září 2006) 

13. 

18. května 2005 

Závaznost 
kolektivních 
smluv i pro 

podniky, které se 
neúčastnily 

vyjednávání.  

3. května 
2005 

kterým se mění zákon 
č. 2/1991 Sb., 
o kolektivním 
vyjednávání, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela opět zaváděla 
ustanovení o 
rozšiřování závaznosti 
kolektivních smluv 
vyššího stupně na 
další zaměstnavatele 
zrušené Ústavním 
soudem. 

721 

14. června 
2005 

29. června 
2005 

255/2005 
Sb.  

 

104 66 10  

14. 

19. května 2005 

Z pracovně 
právního vztahu 

zákon činí 
veřejnou 
instituci.  

3. května 
2005 

o inspekci práce 685 

14. června 
2005 

29. června 
2005 

251/2005 
Sb.  

 

112 49 17  

3. května 
2005 

kterým se mění 
některé zákony v 
souvislosti s přijetím 
zákona o inspekci 
práce 

686 

14. června 
2005 

29. června 
2005 

253/2005 
Sb.  

 

112 45 21  

15. 

12. září 2005 

Zákaz převést 
zdravotnické 
zařízení do 

formy obchodní 
společnosti do 
přijetí zákona o 

veřejných 
neziskových 

ústavních 
zdravotnických 

zařízeních.  

19. srpna 
2005 

kterým se mění zákon 
č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých 
souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů, a některé 
další zákony 

Smyslem novely bylo 
převzetí směrnic 
Evropské unie 
v oblastech 
kosmetických 
prostředků, výrobků 
přicházejících do 
přímého styku 
s potravinami a 
pokrmy, ochrany 
zdraví při práci, 
úprava podmínek 
uznávání odborné 
způsobilosti občanů 
států Evropské unie a 
zpřesnění stávajících 
povinností osob a 
oprávnění správních 
úřadů na úseku 
ochrany veřejného 
zdraví. 

824 

23. září 2005 

27. září 
2005 

392/2005 
Sb.  

 

107 51 8  

https://cs.wikipedia.org/wiki/25._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
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16. 

15. září 2005 

Opuštění 
zásady, že 

každý pachatel 
má být potrestán 

a neshoda 
sněmovny a 

senátu.  

19. srpna 
2005 

kterým se mění zákon 
č. 141/1961 Sb., o 
trestním řízení 
soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 
140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela zaváděla 
institut korunního 
svědka. 

802 

12. října 2005 
byl zamítnut 

– 

 

73 77 35  

17. 

6. října 2005 

Zákon ztěžuje a 
komplikuje 
podnikání v 
zemědělství.  

21. září 
2005 

kterým se mění zákon 
č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 

Novela doplňovala a 
zpřesňovala 
ustanovení o evidenci 
zemědělských 
podnikatelů a půdy a o 
působnosti Státního 
zemědělského 
intervenčního fondu. 

846 

21. října 2005 

10. listopa
du 2005 

441/2005 
Sb.  

 

124 54 0  

18. 

16. února 2006 

Zákon 
registrované 

partnerství svými 
atributy staví na 
roveň manželství 

a nad jiné 
mezilidské 
partnerské 

vztahy.  

26. ledna 
2006 

o registrovaném 
partnerství a o změně 
některých 
souvisejících zákonů 

969 

15. března 
2006 

3. dubna 
2006 

115/2006 
Sb.  

 

101 57 19  

19. 

31. března 2006 

Platba 
nemocenské 

zaměstnavatele
m.  

14. března 
2006 

o nemocenském 
pojištění 

1005 

19. a 25. dub
na 2006 

12. května 
2006 

187/2006 
Sb.  

 

103 55 16  

14. března 
2006 

kterým se mění 
některé zákony v 
souvislosti s přijetím 
zákona o 
nemocenském 
pojištění 

1006 

25. dubna 
2006 12. května 

2006 
189/2006 

Sb.  

 

102 41 32  

20. 

5. dubna 2006 

Nesouhlas se 
snahou 

regulovat téměř 
každou lidskou 

činnost.  

14. března 
2006 

kterým se mění zákon 
č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském 
podnikání 
(živnostenský zákon), 

906 

25. dubna 
2006 

12. května 
2006 

191/2006 
Sb.  

 

115 42 18  
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ve znění pozdějších 
předpisů 

Novela zpřísňovala 
podmínky provozování 
lyžařských vleků. 

21. 

12. dubna 2006 

Široké formulace 
zákona mohou 

podle prezidenta 
vést k ohrožení 

vlastnických 
práv.  

14. března 
2006 

o odnětí nebo 
omezení vlastnického 
práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon 
o vyvlastnění) 

1015 

25. dubna 
2006 

11. května 
2006 

184/2006 
Sb.  

 

116 53 8  

22. 

2. května 2006 

Jednoúčelový 
zákon operující 

nejasnými 
pojmy, minimální 

efekt zákona.  

12. dubna 
2006 

o omezení provozu 
zastaváren a 
některých jiných 
provozoven v noční 
době 

1025 

23. května 
2006 

31. května 
2006 

247/2006 
Sb.  

 

116 19 31  

23. 

5. května 2006 

Zákon 
zvýhodňuje 

veřejná 
nezisková 

ústavní 
zdravotnická 
zařízení, tedy 

opustil principy 
úcty k 

soukromému 
vlastnictví, k 

pluralitě 
vlastnických 

vztahů.  

21. dubna 
2006 

o veřejných 
neziskových ústavních 
zdravotnických 
zařízeních a o změně 
některých zákonů 

810 

23. května 
2006 

31. května 
2006 

245/2006 
Sb.  

 

110 58 5  

24. 

11. května 2006 

Nedostatečně 
liberální, složitá 

a místy 
jednostranně 
zvýhodňující 

norma.  

21. dubna 
2006 

zákoník práce 1153 

23. května 
2006 

7. června 
2006 

262/2006 
Sb. 

 

107 65 7  

21. dubna 
2006 

kterým se mění 
některé zákony v 
souvislosti s přijetím 
zákoníku práce 

1154 

23. května 
2006 

7. června 
2006 

264/2006 
Sb.  

 

108 61 12  

25. 

12. května 2006 

Zvýhodnění 
podnikání v 

jednom oboru 
(filmovém), 

vysoké navýšení 
prostředků fondu 

a současně 

25. dubna 
2006 

kterým se mění zákon 
č. 241/1992 Sb., 
o Státním fondu 
České republiky pro 
podporu a rozvoj 
české kinematografie, 
ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 
586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve 

854 

23. května 
2006 byl 
zamítnut 

– 

 

95 31 10  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99ejn%C3%A9_neziskov%C3%A9_%C3%BAstavn%C3%AD_zdravotnick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99ejn%C3%A9_neziskov%C3%A9_%C3%BAstavn%C3%AD_zdravotnick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99ejn%C3%A9_neziskov%C3%A9_%C3%BAstavn%C3%AD_zdravotnick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99ejn%C3%A9_neziskov%C3%A9_%C3%BAstavn%C3%AD_zdravotnick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
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uvolnění pravidel 
čerpání.  

znění pozdějších 
předpisů 

Novela rozšiřovala 
placení poplatku 
vybíraného na 
podporu filmové 
tvorby i na 
provozovatele 
prodejen a půjčoven 
nosičů, jakož i 
provozovatele 
televizního vysílání. 

26. 

6. června 2006 

Faktický zákaz 
souběhu funkcí 

starosty/hejtman
a s funkcí 

poslance/senátor
a, a člena rady 
kraje s funkcí 
starosty/člena 

rady obce.  

23. května 
2006 

kterým se mění zákon 
č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní 
zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 
zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a 
zákon č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela bránila 
personálnímu 
propojení kontrolních 
a finančních výborů 
obcí a krajů s radami 
obcí a krajů. 

972 neprojednán –  

27. 

7. června 2006 

Nové 
administrativní 

zásahy do 
fungování trhu.  

23. května 
2006 

o ochraně 
hospodářské 
soutěže a o změně 
některých zákonů 
(zákon o ochraně 
hospodářské 
soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů 

1214 neprojednán –  

28. 

8. června 2006 

Úprava snižuje 
odpovědnost 

rodičů za jejich 
závazky a 

přenáší je na 
daňové 

poplatníky, 
přičemž 

neodstraňuje 
příčiny 

problémů.  

23. května 
2006 

o náhradním výživném 
a o změně některých 
souvisejících zákonů 
(zákon o 
náhradním výživném) 

964 neprojednán –  

29. 9. června 2006 
23. května 

2006 
kterým se mění zákon 
č. 20/1966 Sb., o péči 

1045 neprojednán –  
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Centralizace 
rozhodovacích 
pravomocí na 
ministerstvo 

zdravotnictví, 
posílení moci 

lékařské komory.  

o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 

Cílem novely bylo 
zpřístupnění 
zdravotnické 
dokumentace 
pacientům, o nichž je 
vedena, a osobám 
blízkým zemřelému 
pacientovi dávala 
právo na informace o 
jeho zdravotním stavu 
a příčinách jeho úmrtí. 
Připojeny novely 
dalších zákonů, 
včetně úpravy pravidel 
uzavírání smluv s 
pojišťovnami a 
dohadovacího řízení. 

 

Poslanecká sněmovna PČR, 5. volební období 2006–2010 
 

Pořadí 

Datum a 
prezidentovo 
odůvodnění 

vrácení 

Zákon 
schválený 

parlamentem 
dne 

Vrácený zákon 
Sněmovní 

tisk č. 

Přehlasován 
sněmovnou  Vyhlášen 

ve Sbírce 
zákonů 

A N Z 

První vláda Mirka Topolánka (4. září 2006 – 9. ledna 2007) 

Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon. 

Druhá vláda Mirka Topolánka (9. ledna 2007 – 8. května 2009) 

30. 

26. února 2008 

Opačný názor 
sněmovny a 

senátu, protesty 
občanů proti 

umožnění 
kontaktního 
norování.  

5. února 2008 

kterým se 
mění zákon č. 
246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/2004 
Sb., o správních 
poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 
a zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně 

184 

11. března 
2008 byl 
zamítnut 

– 

 

86 39 49  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Mirka_Topol%C3%A1nka
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Mirka_Topol%C3%A1nka
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
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přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Novela přinesla řadu 
menších změn, jako 
zavedení sankce 
propadnutí zvířete, 
zvýšení nároků na 
zařízení pro 
hendikepovaná 
zvířata, povinnost 
čipovat exotická 
zvířata, převzetí 
evropské směrnice o 
dopravě zvířat a 
další. 

31. 

9. května 2008 

Nesystémová a 
nedomyšlená 

novela narušující 
soukromí 

bezúhonných 
občanů.  

22. dubna 
2008 

kterým se mění 
zákon č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů 

Novela upřesňovala 
za jaké období mají 
povinní podávat 
přiznání, 
usnadňovala přístup 
do registru přiznání, 
řešila zveřejňování 
údajů z přiznání a 
rozšiřovala okruh 
povinných osob. 

171 

10. června 
2008 

20. června 
2008 

216/2008 
Sb.  

 

138 6 48  

32. 

16. května 2008 

Zbytečný, 
kontraproduktivní 

a nekvalitní 
zákon.  

24. dubna 
2008 

o rovném zacházení 
a o právních 
prostředcích ochrany 
před diskriminací a o 
změně některých 
zákonů 
(antidiskriminační 
zákon) 

253 

3. června 
2008 

29. června 
2008 

198/2008 
Sb.  

 

94 89 7  

33. 

11. srpna 2008 

Zákon neúměrně 
zatěžuje 

podnikání a 
dosavadní 

funkční úpravu 
nahrazuje 

centralistickou 
evropskou 
„chemickou 
politikou“.  

18. července 
2008 

kterým se 
mění zákon č. 
356/2003 Sb., o 
chemických látkách 
a chemických 
přípravcích a o 
změně některých 
zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela zaváděla 
„novou evropskou 
chemickou politiku 
REACH“, především 
registraci uživatelů 
chemických látek a 
upravovala 

444 

23. září 2008 

7. října 2008 
371/2008 

Sb.  

 

133 12 48  
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povolování pro užití 
nebezpečných látek. 

Vláda Jana Fischera (8. května 2009 – 13. července 2010) 

34. 

9. července 2009 

Nesystémový, 
diskriminační 
(šrotovné) a 

nepromyšlený 
zákon.  

17. června 
2009 

o podpoře 
hospodářského růstu 
a sociální stability 

Zákon obsahoval 
změny daní k větší 
progresivitě, opatření 
v sociální sféře ve 
prospěch 
zaměstnanců, tzv. 
„šrotovné“ a jiné. 

743 

9. září 2009 

24. září 
2009 

326/2009 
Sb.  

 

101 4 5  

35. 

25. září 2009 

Nevhodný 
způsob regulace, 

vymyká se 
legislativním 
zvyklostem a 

hrozí negativní 
dopad na 

spotřebitele.  

9. září 2009 

o významné tržní 
síle při prodeji 
zemědělských a 
potravinářských 
produktů a jejím 
zneužití 

431 

3. listopadu 
2009. 

13. listopadu 
2009 

395/2009 
Sb.  

 

106 63 10  

36. 

27. října 2009 

Novela je proti 
zájmům většiny 

občanů a 
nepřispěje ke 
zvýšení kvality 

ochrany 
životního 
prostředí. 

8. října 2009 

kterým se mění 
zákon č. 100/2001 
Sb., o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí a o změně 
některých 
souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela se týkala 
zajištění přístupu k 
právní ochraně všem 
subjektům z řad 
„dotčené veřejnosti“. 

901 

1. prosince 
2009 

11. prosince 
2009 

436/2009 
Sb.  

 

117 24 35  

37. 

15. prosince 
2009 

Novela zavádí 
nepřijatelnou 
nárokovou 

položku státního 
rozpočtu.  

1. prosince 
2009 

kterým se mění 
zákon č. 211/2000 
Sb. o Státním fondu 
rozvoje bydlení a o 
změně zákona č. 
171/1991 Sb. o 
působnosti orgánů 
České republiky ve 
věcech převodů 
majetku státu na jiné 
osoby a Fondu 
národního majetku 
České republiky, ve 

842 

9. března 
2010 

24. března 
2010 

71/2010 Sb.  

 

119 35 31  

https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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znění pozdějších 
předpisů 

Novela zajišťovala 
Státnímu fondu 
rozvoje bydlení 
dotace ze státního 
rozpočtu ve výši jeho 
schválených výdajů. 

38. 

16. prosince 
2009 

Zákon se týká 
jednotlivosti, je 

retroaktivní, 
zákonodárná 

moc nepřípustně 
omezila práva 
moci výkonné.  

1. prosince 
2009 

o vlastnictví letiště 
Praha – Ruzyně 

Zákon stanovil, že 
ruzyňské letiště musí 
zůstat ve vlastnictví 
státu. 

738 

9. března 
2010 

24. března 
2010 

69/2010 Sb.  

 

101 62 22  

39. 

19. března 2010 

Nesouhlas vlády 
a senátu, tak 

závažný zákon 
by neměl být 

protlačen silou 
na konci 

volebního 
období.  

9. března 
2010 

o 
krajském referendu a 
o změně některých 
zákonů 

737 

13. dubna 
2010 

29. dubna 
2010 

118/2010 
Sb.  

 

104 70 17  

40. 

23. března 2010 

Změna zdanění 
benefitů prošla 
sněmovnou i 

senátem 
jednohlasně a 

není důvod ji po 
dvou měsících 
zvrátit. Navíc 

zdanění dle ceny 
obvyklé platilo i v 

letech 1992–
2004.  

9. března 
2010 

kterým se mění 
zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela se týkala 
zdanění 
zaměstnaneckých 
benefitů – umožnila, 
aby při dodání 
zboží/služby 
zaměstnancům 
plátce daně při 
stanovení základu 
daně nemusel 
používat cenu 
obvyklou. 

1059 

13. dubna 
2010 

29. dubna 
2010 

120/2010 
Sb.  

 

106 67 17  

41. 

14. dubna 2010 

Přejímání 
evropských 
směrnic bez 

diskuze, 
rozšíření trhu s 
povolenkami do 

další oblasti, 

24. března 
2010 

kterým se mění 
zákon č. 695/2004 
Sb., o podmínkách 
obchodování 
s povolenkami na 
emise skleníkových 
plynů a o změně 
některých zákonů, 
ve znění pozdějších 

1021 

18. května 
2010 

31. května 
2010 

164/2010 
Sb.  

 

154 16 22  
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směrnice sama 
ještě není 
dotvořena.  

předpisů, a zákon č. 
86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o 
změně některých 
dalších zákonů 
(zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela přidávala do 
zákona úpravu 
podmínek 
obchodování 
s povolenkami na 
emise skleníkových 
plynů vzniklých 
v oblasti letecké 
dopravy. 

42. 

29. dubna 2010 

Snížení 
příspěvku na rok 

2010 bylo 
jednorázové 

opatření a i tak je 
podpora v 

mateřství na 
vysoké úrovni. 

Dopad novely (2 
mld. Kč) povede 

ke zvýšení 
deficitu rozpočtu.  

13. dubna 
2010 

kterým se mění 
zákon č. 187/2006 
Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 
a zákon č. 362/2009, 
kterým se mění 
některé zákony v 
souvislosti s 
návrhem zákona 
o státním rozpočtu 
České republiky na 
rok 2010 

Navrhovatelé novely 
chtěli ponechat výši 
příspěvku v 
mateřství v roce 
2010 na úrovni roku 
2009. 

939 

18. května 
2010 

31. května 
2010 

166/2010 
Sb.  

 

111 51 32  

43. 

12. května 2010 

Boj proti emisím 
skleníkových 

plynů je 
diskutabilní, 
sporné jsou i 

dopady 
přimíchávání 
biosložek do 

pohonných hmot.  

28. dubna 
2010 

kterým se mění 
zákon č. 86/2002 
Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně 
některých dalších 
zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Novela zvyšovala 
minimální obsah 
biopaliv v benzinu a 
naftě. 

967 

27. května 
2010 

31. května 
2010 

172/2010 
Sb.  

 

125 22 13  

44. 

1. června 2010 

Nadbytečná 
regulace, je 
nepřijatelné 

18. května 
2010 

o zahrádkářské 
činnosti a úpravě 
některých podmínek 
jejího provozování 

791 neprojednán –  
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považovat 
zahrádkaření za 

naplňování 
veřejně 

prospěšného 
zájmu.  

(zahrádkářský 
zákon) 

45. 

3. června 2010 

Účinnost zákona 
je vázána na 

přijetí eura, které 
nastane 

neznámo kdy; 
nevhodný 

způsob 
projednání v 

senátu; hlavní cíl 
ČNB v zákoně je 

v rozporu s 
hlavním cílem 
ČNB v ústavě.  

18. května 
2010 

o České národní 
bance 

800 neprojednán –  

46. 

9. června 2010 

Novela zužuje 
okruh příjemců 
výnosů z loterií, 

znemožňuje 
podporu veřejně 

prospěšných 
akcí spojených s 
reprezentací ČR 

v zahraničí, 
přináší 

nebezpečí 
korupce v 

souvislosti s 
právem obcí na 
regulaci pomocí 

obecních 
vyhlášek, a další.  

20. května 
2010 

kterým se mění 
zákon č. 202/1990 
Sb., o loteriích a 
jiných podobných 
hrách, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela řešila 
transparentnost 
rozdělování výnosů 
loterií a vliv obcí na 
povolování 
sázkových her. 

971 neprojednán –  

 

Poslanecká sněmovna PČR, 6. volební období 2010–2013 
 

Pořadí

  

Datum a 

prezidentovo 

odůvodnění 

vrácení 

Zákon 

schválený 

parlamente

m dne 

Vrácený zákon 

Sněm 

tisk č

. 

Přehlasová

n 

sněmovnou Vyhlášen 

ve Sbírce 

zákonů 

A N Z 
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Vláda Petra Nečase (13. července 2010 – 10. července 2013) 

47. 

23. února 2011 

Změnou 
uspořádání 

úřadů by 
reformy sociální 

politiky měly 
končit, ne 

začínat. Zákon 
vede k posílení 
byrokratizace, 
byl odmítnut 

senátem, 
obsahuje řadu 

chyb.  

9. února 

2011 

o Úřadu práce České 

republiky a o změně 

souvisejících zákonů 

131 

15. března 

2011 

25. března 

2011 

73/2011 Sb.  

 

107 68 5  

48. 

23. června 

2011 

Zákon jako 
poslanecká 

iniciativa 
neprošel 

standardním 
legislativním 
procesem, 

zvyšuje míru 
regulace 

podnikání aniž 
pomůže 

životnímu 
prostředí. 

Nesouhlasil 
senát ani vláda.  

7. června 

2011 

kterým se mění zákon č. 

86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší a o změně 

některých dalších 

zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve 

znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 

13/1997 Sb. o 

pozemních 

komunikacích (silniční 

zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Novela umožnila 
zohlednit místní kvalitu 
ovzduší při povolování 
jednotlivých zdrojů 
znečišťování, umožnila 
v obcích vyhlásit 
„nízkoemisní zóny“ a 
zavedla osvobození 
dálnic a obchvatů od 
poplatků při smogových 
situacích. 

90[ 

6. září 2011 

4. října 2011 

288/2011 

Sb.  

 

110 26 34  

49. 

18. listopadu 

2011 

Zákon popírá 
vazbu mezi 

pachatelem a 
trestem a 

princip 
individuální 

trestní 
odpovědnosti, 

27. října 2011 

o trestní odpovědnosti 

právnických osob a 

řízení proti nim 

285 

6. prosince 

2011 

22. prosince 

2011 

418/2011 

Sb.  

 

120 30 16  

27. října 2011 

o změně některých 

zákonů v souvislosti s 

přijetím zákona o trestní 

odpovědnosti 

286 

6. prosince 

2011 
22. prosince 

2011 

420/2011 

Sb.  

 

123 27 18  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Klause#cite_note-198
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je nekvalitně 
zpracován.  

právnických osob a 

řízení proti nim 

50. 

14. března 

2012 

Rozšiřuje okruh 
podporovaných 
zdrojů energie, i 

když je jejich 
podpora už 
neúnosně 
vysoká. V 
důsledku 

přepracování 
senátem je 
nekvalitní.  

31. ledna 

2012 

o podporovaných 

zdrojích energie a o 

změně některých zákonů 

369 

9. května 

2012 

30. května 

2012 

165/2012 

Sb.  

 

145 8 21  

51. 

19. června 

2012 

Populistická, 
nedomyšlená a 

snadno 
zneužitelná 

norma 
odmítnutá 

vládou, 
senátem i 

ombudsmanem
.  

5. června 

2012 

kterým se mění zákon č. 

200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění 

pozdějších 

předpisů, zákon č. 

40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění 

zákona č. 306/2009 Sb., 

a některé další zákony 

Novela zaváděla novou 
sankci „zákaz pobytu“ a 
jednotnou úpravu 
nočního klidu. 

431 

19. prosince 

2012 

31. prosince 

2012 

494/2012 

Sb.  

 

101 78 4  

52. 

9. srpna 2012 

Nesouhlas se 
samotnou 

směrnicí EU, ze 
které zákon 

vychází. Růst 
administrativní 

náročnosti 
staveb a 

rekonstrukcí, 
ignorování 
místních 

podmínek a 
způsobu 

užívání budov.  

19. července 

2012 

kterým se mění zákon č. 

406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve 

znění pozdějších 

předpisů 

Návrh přinesl povinnost 
zpracovat průkaz 
energetické náročnosti 
budovy a zavedl 
jednotné označení 
spotřeby energií budovy. 

622 

19. září 2012 

3. října 2012 

318/2012 

Sb.  

 

105 43 40  

53. 

12. září 2012 

Obava z 
nemístného 

tlaku úředníků 
na rodiče, z 

profesionalizac
e pěstounské 

5. září 2012 

kterým se mění zákon č. 

359/1999 Sb., 

o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

564 

7. listopadu 

2012 27. listopad

u 2012 

401/2012 

Sb.  

 

104 61 29  
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péče a 
pěstounské 

péče na dobu 
určitou, z rušení 

kojeneckých 
ústavů.  

Cílem novely byl 
především posun 
systému péče o 
ohrožené děti od ústavní 
péče k péči 
v (náhradním) rodinném 
prostředí. 

54. 

17. září 2012 

Nepřiměřené 
posílení 

pravomoci 
ředitelů věznic 

v procesu 
podmínečného 

propuštění. 
Nelogický 
paragraf o 
odebrání 

řidičského 
oprávnění 
neplatičům 
výživného. 

6. září 2012 

kterým se mění zákon č. 

40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

některé další zákony 

Novela usnadňovala 
podmíněné propuštění 
vězňů, přičemž 
zvyšovala práva ředitelů 
věznic v procesu 
podmínečného 
propuštění. 

584 

7. listopadu 

2012 

23. listopad

u 2012 

390/2012 

Sb.  

 

103 89 1  

55. 

24. září 2012 

Neexistence 
konsensu na 
důchodové 

reformě a rizika 
spuštění 

„druhého pilíře“ 
v době finanční 

krize.  

6. září 2012 
o pojistném 

na důchodové spoření 
692 

7. listopadu 

2012 

27. listopad

u 2012 

397/2012 

Sb.  

 

102 89 2  

6. září 2012 

o změně zákonů v 

souvislosti s přijetím 

zákona o pojistném na 

důchodové spoření 

693 

7. listopadu 

2012 

27. listopad

u 2012 

399/2012 

Sb.  

 

102 90 2  

56. 

12. listopadu 

2012 

Nesystémová 
podpora 

privilegující 
jedno 

průmyslové 
odvětví.  

26. října 2012 

o audiovizuálních dílech 

a 

podpoře kinematografie 

a o změně některých 

zákonů (zákon o 

audiovizi) 

620 

18. prosince 

2012 

31. prosince 

2012 

496/2012 

Sb.  

 

141 1 9  

57. 

19. listopadu 

2012 

Zrušení institutu 
vyvlastnění.  

25. října 2012 

kterým se mění zákon č. 

44/1988 Sb., o ochraně 

a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších 

předpisů 

Novela rušila právo veta 
státu na využití 
výhradních ložisek 
nerostů a rušila možnost 
vyvlastnění nebo 

731 

19. prosince 

2012 

31. prosince 

2012 

498/2012 

Sb.  

 

120 31 42  
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omezení vlastnických 
práv majitelů nemovitostí 
dotčených využíváním 
těchto ložisek. 

 

F) Seznam vet prezidenta Miloše Zemana 
 

Poslanecká sněmovna PČR, 6. volební období 2010–2013 
 

Pořadí   

Datum a 
prezidentovo 
odůvodnění 

vrácení 

Zákon 
schválený 

parlamentem 
dne 

Vrácený zákon 
Sněmovní 

tisk č. 

Přehlasován 
sněmovnou Vyhlášen 

ve Sbírce 
zákonů 

A N Z 

Vláda Petra Nečase (13. července 2010 – 10. července 2013) 

1. 

2. května 2013 

Senát 
PČR obdržel a 
schválil vinou 
legislativního 

odboru 
Poslanecké 
sněmovny 

chybnou verzi 
zákona, která 
obsahovala i 
sněmovnou 
zamítnutý 

pozměňovací 
návrh. Byl tím 

porušen Jednací 
řád Poslanecké 

sněmovny.  

27. dubna 
2013 

kterým se mění 
zákon č. 
185/2001 Sb., 
o odpadech a o 
změně některých 
dalších zákonů, 
ve znění 
pozdějších 
předpisů, zákon 
č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném 
registru 
znečišťování 
životního 
prostředí a 
integrovaném 
systému plnění 
ohlašovacích 
povinností v 
oblasti životního 
prostředí a o 
změně některých 
zákonů, ve znění 
pozdějších 
předpisů, a 
zákon č. 56/2001 
Sb., o 
podmínkách 
provozu vozidel 
na pozemních 
komunikacích, 
ve znění 

730 

14. května 2013 
byl 

zamítnut, vláda 
předložila nový 

návrh, 
sněmovna jej 
projednala ve 
zrychleném 

režimu 
(sněmovní tisk 

č. 998, senát se 
jím nezabýval a 
21. června byl 

vyhlášen pod č. 
169/2013 Sb.  

– 

 

1 103 51  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Petra_Ne%C4%8Dase
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
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pozdějších 
předpisů 

Vláda Jiřího Rusnoka (13. července 2013 – 29. ledna 2014) 

Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon. 

 

Poslanecká sněmovna PČR, 7. volební období 2013– 
 

Pořadí
  

Datum a prezidentovo 
odůvodnění vrácení 

Zákon 
schválený 
parlamente

m dne 

Vrácený 
zákon 

Sněmovn
í tisk č. 

Přehlasová
n 

sněmovnou Vyhlášen 
ve Sbírce 
zákonů 

A N Z 

Vláda Bohuslava Sobotky (od 29. ledna 2014) 

2. 

8. října 2014 

Prezident odkázal na 
svůj projev ve 

sněmovně, v němž 
mimo jiné odmítl tzv. 
politické náměstky. 

Vyjádřil i ústavněprávní 
pochybnosti 

k nestandardní 
proceduře jeho 
projednávání. 

1. října 2014 
o státní 
službě 

71 

24. října 
2014 

6. listopadu 
2014 

234/2014 
Sb.  

Prezident podal 
7. listopadu 
2014 návrh 
Ústavnímu 
soudu na 
zrušení 

zákona, ten 
však 30. června 
2015 zrušil jen 

jedno jeho 
ustanovení, 
jinak návrh 

zamítl.  

 

123 12 31  

3. 

8. října 2014 

Zákon by dle prezidenta 
znamenal faktickou 

likvidaci „lesních školek“. 
Navíc je 

nepřípustně retroaktivní 
– obsahuje ustanovení, 
dle kterého by nabýval 

účinnosti ještě před 
vyhlášením ve Sbírce 

zákonů.  

23. září 2014 

o 
poskytování 
služby péče 
o dítě v 
dětské 
skupině a o 
změně 
souvisejícíc
h zákonů 

82 

4. listopadu 
2014,  
vládní 
koalice 

přislíbila 
rychlou 

novelu, která 
by řešila 

výtku 
ohledně 
„lesních 
školek“.  

14. listopad
u 2014 

247/2014 
Sb.  

 

101 55 11  

4. 

4. května 2016 

Prezident přejal 
argumentaci Svazu měst 

a obcí, odmítl změnu 
spádových obvodů 

20. dubna 
2016 

kterým se 
mění zákon 
č. 561/2004 
Sb., o 
předškolním
, základním, 

611 

24. května 
2016 8. června 

2016 
178/2016 

Sb.  

 

106 64 6  

https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
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mateřských škol a 
přijímání už 2letých dětí 

do nich.  

středním, 
vyšším 
odborném a 
jiném 
vzdělávání 
(školský 
zákon) 

O novele zákona o střetu zájmů (lex Babiš) a novele zákona o dani z přidané hodnoty, které prezident 
Zeman vrátil v prosinci 2016, bude Poslanecká sněmovna teprve hlasovat. 

 

 

 

Seznamy převzaty z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Havla  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Klause 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_Milo%C5%A1e_Zemana 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Havla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_V%C3%A1clava_Klause
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_Milo%C5%A1e_Zemana

