
Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce je zaměřena na institut imunity v českém právním řádu. 

Zaobírá se zejména legislativním vývojem institutu imunity a současnou právní úpravou, 

pozornost je věnována ale i judikatuře. Cílem této práce je představit sporné otázky, které 

v souvislosti s užitím imunity vznikají a podat analýzu řešení, které poskytly české soudy. 

 Práce je členěna na úvod, čtyři kapitoly a závěr. První kapitola je teoretická a snaží 

se definovat institut imunity tak, jak je chápán teorií. Zároveň je v této kapitole představen 

původ institutu imunity a její rozlišení. 

 Těžištěm práce je druhá kapitola, která se podrobně zaměřuje na parlamentní 

imunitu, a je rozdělena do pěti podkapitol. Podkapitola 2.1. se zabývá legislativním 

vývojem pojetí parlamentní imunity jako celku a uvádí všechny legislativní návrhy, které 

měly za cíl upravit, zejména pak zúžit, parlamentní imunitu. V podkapitole 2.2. je 

rozebráno nové pojetí indemnity, a to konkrétně pojmu postih, hlasování, orgán 

Poslanecké sněmovny nebo Senátu a projev, tak, jak judikovaly české soudy. Podkapitola 

2.3. je věnována přestupkové imunitě poslanců a senátorů a disciplinárnímu řízení 

komory. Interpretace trestněprávní imunity, a dílčí otázky s tímto související, jako je 

trestní stíhání poslance nebo senátora, proces vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání, 

zadržení in flagranti delicto (při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté) či 

výkon mandátu ve vazbě, je obsahem podkapitoly 2.4. Poslední podkapitola 2.5. je 

věnována právu poslance nebo senátora odepřít svědectví o skutečnostech, které se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu. 

 Třetí kapitola této práce pojednává o úpravě imunity prezidenta republiky, o jejím 

legislativním vývoji a procesní imunitě prezidenta republiky. V této kapitole je věnována 

pozornost i vývoji právní úpravy velezrady a řízení o ústavní žalobě. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá imunitou soudců Ústavního soudu, a to jejich procesní, 

přestupkovou a materiální imunitou.  

 Poslední částí této diplomové práce je závěr, který obsahuje závěrečné úvahy a 

celou práci uzavírá. 


