
Posudek na rigorózní práci Mgr. Martina Roztočila 

 „Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky 

historie, srovnání, současnost“ 
 

 

   Posuzovaná rigorózní práce na téma uvedené v záhlaví posudku, je kompletně 

přepracovanou rigorózní prací, kterou autor odevzdal v minulosti.  

   Posuzovaná rigorózní práce má 103 strany vlastního textu, k němuž jsou připojeny obsah, 

seznamy použité literatury, právních předpisů (jejich návrhů), judikatury a dalších zdrojů, 

resumé a abstrakt v českém a anglickém jazyce, jakož i několik dalších textových příloh.  

   Téma rigorózní práce, ač postavení Senátu bylo do Ústavy ČR včleněno již v roce 1992 a 

naplněno v roce 1996, považuji za stále aktuální z důvodu hledání optimalizace zvoleného 

bikamerálního modelu Parlamentu v ČR. O potřebě analyzovat smysl existence druhé komory 

parlamentu jednak svědčí fakt, že ani v rámci států EU není bikamerální uspořádání 

zákonodárného sboru pravidlem (u sousedních států s ČR je poměr jedno a dvou komorových 

parlamentů 2 : 2) a je tak možné srovnávat výhody i nevýhody obou modelů a jednak 20 let 

zkušeností s bikamerálním systémem v ČR opravňuje hodnotit efektivitu fungování tohoto 

systému a případně klást návrhy de constitutione ferenda.         

   Práce se, vedle úvodu a závěru, logicky člení do šesti částí, dále vnitřně strukturovaných. 

Tím vznikla přehledná studia na dané téma.  První část (str. 9 – 43) je nazvána „Historické 

postavení Senátu v ústavním systému I. Československé republiky“, fakticky obsahuje i 

obecné teoretické úvahy o bikameralismu na území dnešní ČR od roku 1848 a současné typy 

bikamerálního uspořádání parlamentů v některých evropských státech, Druhá část (str. 44 – 

54) je věnována československému ústavnímu systému v letech 1938 – 1992. Tyto dvě části 

je možné vnímat jako jakýsi „rozšířený úvod do vlastní problematiky“. Další části se autor již 

„drží“ vlastního tématu práce a popisuje v nich ústavní vymezení Senátu v Ústavě ČR (část 

třetí, str. 55 - 73), složení, pravomoc, působnost, jednací řád (část čtvrtá, str. 74 - 89), 

postavení Senátu de lege lata a de constitutione ferenda (část pátá, str. 90 - 99) a hodnocení 

činnosti Senátu (část šestá, str. 99 - 108).   

   V částech věnovaných Senátu Parlamentu ČR se autor zaměřil, byť s různou intenzitou, na 

všechny aspekty jeho působnosti z hlediska platné ústavní a zákonné úpravy. Práce obsahuje i 

odkazy na související judikaturu Ústavního soudu, vztahující se zejména k volbám do Senátu.   

   V části práce, jež obsahuje úvahy de constitutione ferenda, autor převzal diskutované 

jmenování členů Bankovní rady ČNB v součinnosti se Senátem, ale neuvádí argumenty proti 

tomuto návrhu. Rovněž neuvádí jiné aktuální možné úpravy ústavního textu ve vztahu 

k působnosti Senátu (reálné využití zákonných opatření Senátu podle čl. 33 Ústavy v roce 

2013 po rozpuštění Poslanecké sněmovny otevřelo celou řadu problémů ohledně zákonných 

opatření a jejich ratihabice). Naopak případná reforma Senátu, podle které by došlo 

k propojení senátorů a krajských zastupitelů, by si seriózně vyžádala hlubší argumentaci 

včetně argumentů proti modelu regionalizace Senátu. Je však nepochybně autorovou licencí 

pojetí práce a je třeba přihlédnout i k faktu, že Mgr. Roztočil se profesně nepohybuje v oblasti 

Parlamentu, resp. Senátu a nemůže tak bezprostředně vnímat ani teoretické diskuse ani 

praktické problémy bezprostředně se týkající postavení Senátu a naplňování jeho působnosti.       

   K některým pravomocem Senátu, zejm. v oblasti bezpečnosti státu, se však přesto mohl 

v práci vyjádřit podrobněji.  

 

     Předložená rigorózní práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu jak po 

stránce obsahové, stylistické tak i formální. Autor v ní prokázal schopnost sesbírat, utřídit a 

zpracovat podklady, zaujmout k nim, alespoň zčásti, vlastní postoj a zpracovat metodou 

vědecké práce zvolené téma. Přiměřený je seznam literatury i zákonů, resp. zdrojů, dostatečný 



je i poznámkový aparát. Práce je napsána s odpovídající kulturou jazyka a písemného projevu.  

Po stránce obsahové by jistě šla rozšířit, ale již odevzdaná a posuzovaná verze osvědčuje  

autorovu orientaci, potřebný přehled i „nadhled“ zvoleného tématu.. 

 

   Z výše uvedených důvodů proto rigorózní práci Mgr. Roztočila d o p o r u č u j i  

k obhajobě. 

 

   Při ústní obhajobě by autor mohl zaujmout stanovisko k zákonu o zásadách jednání a styku 

obou komor mezi sebou, jakož i navenek, který Ústava ČR předpokládá v čl. 10b odst. 3 a 

v čl. 40. 

 

 

 

V Praze dne 24. června 2017     JUDr. Jiří Hřebejk 

 

 

 

 


