
Posudek oponenta na rigorózní práci Mgr. Martina Roztočila 
 „Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky 

historie, srovnání, současnost“ 
 
 

Rigorózní práce má 104 stran vlastního textu, k němuž jsou připojeny přehled obsahu, 
seznamy použité literatury, právních předpisů či jejich návrhů, judikatury a dalších zdrojů, 
resumé a abstrakt v českém a anglickém jazyce, jakož i několik textových příloh. Odkazy na 
použitou literaturu a jiné prameny jsou uváděny průběžně v poznámkách pod čarou. 
 
Práce se člení šest částí, z nichž první dvě jsou věnovány postavení druhé komory parlamentu 
v historické retrospektivě ústavního vývoje na našem území od r. 1848, jakož i popisu jejího 
zakotvení v některých evropských státech, další tři analýze postavení Senátu v České 
republice de constitutione a de lege lata a závěrečná šestá část pak hodnocení jeho činnosti. 
 
Do první části, nazvané „Historické postavení senátu v ústavním systému 1. československé 
republiky“, jsou poněkud neorganicky včleněny též kapitoly „Některé typy dvoukomorových 
parlamentů v evropských zemích“ (I.3.) a „Počátky bikameralismu v českých zemích“ (I.4.), 
jejichž obsah materii této části, vymezenou jejím názvem, zjevně překračuje.  
 
V částech zaměřených na působnost a pravomoci Senátu Parlamentu České republiky se práce 
zaobírá všemi podstatnými aspekty jeho fungování z hlediska platné ústavní a zákonné 
úpravy. Autor v nich současně odkazuje i na relevantní judikaturu Ústavního soudu, týkající 
se zejména voleb do Senátu (s. 67 n.). Vzhledem k tomu, že práce byla odevzdána v říjnu 
2016, mohla být v jejím obsahu zohledněna též již tehdy platná novela zákona o sdružování v 
politických stranách a v politických hnutích, provedená zákonem č. 302/2016 Sb., jíž Senát 
získal pravomoc navrhovat kandidáta na předsedu a volit kandidáty ke jmenování členem 
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 
 
Podstatnějším nedostatkem je ovšem pouhá okrajová zmínka o pravomocech Senátu v oblasti 
zajišťování bezpečnosti státu, když úpravě obsažené v čl. 43 Ústavy je věnován jen jeden 
odstavec na s. 61 a ústavnímu zákonu o bezpečnosti České republiky jen jedna věta na s. 84.  
 
V části páté, v níž se popisují návrhy změn Ústavy, autor práce nezaujímá vlastní stanovisko 
k návrhu, jenž je součástí vládní předlohy novely Ústavy z roku 2015 (sněmovní tisk 506), 
podle nějž má být podmíněno jmenování členů Bankovní rady České národní banky jejich 
schválení Senátem (s. 95 n.). Šlo by přitom o novou významnou ústavní pravomoc Senátu 
posilující jeho postavení, a to na úkor dosud výlučné kreační pravomoci prezidenta republiky. 
Bylo by přinejmenším vhodné zmínit zde nejen jiné – možná vhodnější – úpravy (jmenování 
členů Bankovní rady ČNB v režimu čl. 63 odst. 1 Ústavy, tedy se spolupodpisem předsedy 
vlády, nebo jejich jmenování se souhlasem Poslanecké sněmovny), ale také konfrontovat 
uvedený návrh s jím zmiňovanou kritikou obdobně upraveného způsobu ustanovování soudců 
Ústavního soudu do jejich funkcí (s. 65, 66). 
 
Jestliže se práce zmiňuje též o vládou navrhovaném zavedení tzv. klouzavého mandátu 
poslance a autor k tomu uvádí, že „výkon funkce senátora a člena vlády se nejeví jako 
problematický“ (s. 96), pak by se přece jen měl alespoň zmínit i poslanecký návrh novely 
Ústavy z roku 2015 (sněmovní tisk 420), který kromě tzv. klouzavého mandátu poslance 
navrhuje rovněž zakotvení neslučitelnosti funkce senátora s výkonem funkce člena vlády. 
 



Některá tvrzení nejsou v práci argumentačně podložena, např. že „posláním Senátu je vždycky 
posuzovat návrhy zákonů, které se přímo nebo nepřímo týkají lidských práv“ (s. 107 n.). 
 
Některé pojmy jsou v práci užity nesprávně, např. když se v ní píše o „mandátu“ soudce 
Ústavního soudu (s. 62, 66) nebo o „ústavním systému“ namísto „ústavním pořádku“ (s. 55). 
 
V závěru práce její autor uvádí, že „d říve či později by mělo dojít k reformě Senátu“ a 
navrhuje, aby senátoři byli „ex constitutione nebo ex lege členem krajského zastupitelstva nad 
rámec jeho volených členů“ , popř. zavedení nepřímé volby senátorů na dobu čtyř let „z řad 
krajských radních a to příslušnými zastupitelstvy krajů“  s tím, že „funkce senátora by byla 
čestná a neplacená“ (s. 107). Jestliže však variantu zrušení Senátu hodnotí skepticky jako 
„složitý a komplikovaný proces s nutností přijetí rozsáhlých ústavních změn“ , pak by se jím 
navrhované podoby „regionalizace Senátu“ bez širších změn Ústavy rovněž neobešly.  
 
 
Závěr:  Rigorózní práce splňuje formální požadavky kladené na práce tohoto druhu. Po 
stránce svého obsahu zadané téma v zásadě vyčerpává, přičemž prokazuje autorovu schopnost 
samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky. 

 
  Rigorózní práci proto d o p o r u č u j i   k obhajobě. 

 
 
 
 
V Praze dne 24. března 2017     JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
 
 
 
 


