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1. Úvod
„Že král nemůže jednat protiprávně, je nezbytný a fundamentální
princip […] ústavního práva. […]“1 – William Blackstone, mezi lety 1765 - 1769
„Imunita je podle mě zcela zbytečná a přežitá. […] Poslanci nejsou žádní nadlidi.
[…]“2 – Andrej Babiš na svém profilu na síti Facebook, 2017
Ač se oba výroky zdají zcela protichůdné a jejich autoři a okolnosti, za nichž byly
publikovány, by možná už nemohly být rozdílnější, jsou spojeny tím nejdůležitějším –
tématem ústavněprávně garantované imunity. Významní muži své země a doby se v nich
zamýšlí o institutu, známém ústavnímu právu celosvětově již po staletí. Ačkoliv první
z citátů se zabývá situací z hlediska nejvyššího představitele státu a druhý z hlediska
volených zástupců pro moc zákonodárnou, oba citáty v teorii hovoří o téměř stejné otázce.
O otázce, zdali ten, kdo zákony vytváří či chrání na té nejvyšší úrovni, je vůbec nadán
schopností je porušit, a pokud ano, za jakých okolností a zda je možné, účelné, takovou
osobu za toto porušení stíhat, případně jak zabránit zneužití takovéto výhody k účelům
narušení demokratických hodnot. O otázce, která dalece přesahuje často medializované,
společensky atraktivní řešení dopravních přestupků, páchaných typicky poslanci dolní
sněmovny Parlamentu3. O otázce, dotýkající se základních ústavněprávních principů,
s níž se musí vypořádat každý ústavodárce a která, jak ukazuje bohatá judikatura, vždy
přinese řadu dalších sporů a nejasností.
Od vydání Blackstonových Komentářů do pouhého vynálezu sociálních sítí uběhlo
více než dvě stě let. V politice i v právu po celém světě došlo v mezidobí k řadě
významných událostí, společenských převratů, revolucí a průlomů doktrín. Proměny
1

BY SIR WILLIAM BLACKSTONE, together with a copious analysis of the contents and notes with
references to English and American decisions and statutes to date a a full table of abbreviations ALSO.
Commentaries on the laws of England: in four books. 3rd ed., rev. Clark, N.J: Lawbook Exchange, 2003.
ISBN
1584773618,
Book
III.,
Chapter
Seventeenth,
převzato
z http://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk3ch17.asp [cit. 2018-03-24]., překlad autor
2
Poslanec Jiří Koubek výrok A. Babiše ze sociálních sítí citoval na schůzi, kde bylo projednáváno vydání
někdejšího ministra financí k trestnímu stíhání. Zdroj: Poslanecká Sněmovna České Republiky: Stenoprotokol
z 60. schůze PS dne 6. září 2017 [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-03-24]. Dostupné
z: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/060schuz/s060058.htm
3
srov. např. HOLINKOVÁ, Petra. Poslanec parkoval na zákazu stání. Odtažení považuje za nezákonné a
chce
si
stěžovat. IRozhlas.cz [online].
27.
ledna
2017
[cit.
2018-03-24].
Dostupné
z:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poslanec-parkoval-na-zakazu-stani-odtazeni-povazuje-zanezakonne-a-chce-si-stezovat_201701271520_pholinkova
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se pochopitelně nevyhnuly ani státovědě a ústavnímu právu, vždyť jen na našem území
platilo od roku 1848 více než deset ústav a nespočet novel a ústavních zákonů, nemluvě
o mezinárodních smlouvách.4 Řada z ústavami garantovaných institutů, např. volební
právo, se dočkala své modernizace a rozšíření. Až na drobnou zmínku o válečném stavu
již dávno zmizela (vyjma mnoha dalšího) Částka XV s názvem „O moci branné“, dědictví
po jedné z nejstarších platných říšských ústav, březnové Stadionově ústavě z roku 1949. 5
Oproti republikové Ústavě z roku 1920 už nemá prezident povinnost svolat obě sněmovny
dvakrát v jednom roce, a už vůbec nemusí jarní zasedání začít v březnu a podzimní
v říjnu.6 V současnosti platná ústava už neobsahuje větších zmínek ohledně podoby
hospodářství, neřkuli o jakémkoliv jeho plánování, tak, jak tomu bylo v Ústavě z roku
1968. 7
Jak bude probíráno v následujících kapitolách, i institut imunity prošel spolu
s celým právním řádem v průběhu let zásadními změnami. Byly to ale takové změny,
aby bylo celý institut možno pokládat za nadbytečný a překonaný? Již v následujících
podkapitolách se práce bude zabývat komplexností ústavou garantované imunity státních
funkcionářů jako celku a v hlavní části pak budou popsány jednotlivé případy, v nichž
je toto zvláštní postavení ústavou přiznáváno, jejich původ, historie a vývoj až do dnešní
podoby, včetně aktuálních případů, kdy k aplikaci příslušných ustanovení došlo. Vedle
imunity poslanecké a prezidentské se dále práce zaměří i na imunitu ústavních soudců
a imunitu dalších osob, např. Veřejného ochránce práv. Závěrem kapitoly bude zahrnuta
i úprava trestního stíhání soudců obecných soudů. Dále se práce zabývá reflexí
v dotčených řádech a zákonech. Na tomto místě je vhodné upozornit, že vzhledem
ke smyslu a povaze práce bude široké téma imunity pojato relativně obecně, aby mohla být
věnována pozornost nejvýznamnějším aspektům každého jednotlivého typu imunity zvlášť.
Nad to je třeba dodat, že úprava je velmi komplexní a její původ tradičně sahá
až do hluboké ústavní historie konkrétního státu, z rozsahových důvodů proto nebude
v rámci práce prováděna mezinárodní komparace a nahlédnutí do cizích právních předpisů
bude prováděno pouze sporadicky v rámci zmínky hodných zajímavostí. Rovněž z důvodu
4

Započítány pouze v platnost vstoupivší zákony se slovem „Ústava“ v názvu. Zdroj: MALÝ, Karel. Dějiny
českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-80-8721239-4.
5
Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948: Ústava Československé republiky, dále označováno
také jako Ústava 1948
6
Zákon č. 121/1920 Sb.ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky,
dále označováno jako Ústava 1920
7
Ústavní zákon č. 143/1968 ze dne 27. října 1968: o československé federaci, dále označováno také jako
Ústava 1968 nebo Ústava Československé federace, příp. federativní ústava
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národní specifikace nebylo možno využívat dostatečně přiléhavých zahraničních zdrojů,
nicméně v rámci domácího prostředí disponuje naše akademická obec širokou škálou
kvalitní odborné literatury, pro detailní rešerši na dané téma zcela dostačující. Nyní, pro
začátek, bude ovšem nutno institut představit, definovat a popsat a seznámit
se s nejmarkantnější problematikou a rozpory s institutem na obecné rovině souvisejícími.

1.1. Imunita jako pojem
Současná verze Ústavy se slovem imunita ani žádným slovem odvozeným nijak
nepracuje

(na

rozdíl

např.

od

své

předchůdkyně

z roku

1968,

která

sice

v článku 50 institut stejně jako ústava současná opisuje, nicméně v článku 97 bez dalšího
výkladu stanoví, že „Členové Ústavního soudu Československé socialistické republiky mají
imunitu

obdobně

jako

poslanci

Federálního

shromáždění“8).

Český

právní

řád se s výrazem imunita setkává převážně ve vztahu k imunitě diplomatické, z hlediska
platnosti mezi prvními například v Úmluvě o výsadách a imunitách OSN, zakotvené
do legislativy ČR vyhláškou ministerstva zahraničí, vydanou pod č. 52/1956 Sb.9,
v trestním řádu10, v zákoně o odpovědnosti za přestupky11, a dále pak v jednacích řádech
obou komor parlamentu, v označení „imunitního výboru.“12 Pro úplnost zde vhodno
doplnit, že samotné slovo imunita a výrazy jazykově i významově příbuzné se v naší
zákonné soustavě vyskytuje ještě např. v zákoně č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného
zdraví.13, vyhlášce o činnostech zdravotnických pracovníků č. 55/2011 Sb.14 a dalších
zákonech, vyhláškách a nařízeních z oblasti zdravotnického práva a práva sociálního
zabezpečení, vždy v medicínském smyslu slova – o těchto předpisech tato práce ovšem
pochopitelně nepojednává.

8

Op. cit. Ústavní zákon ze dne 27. října 1968 …
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb o přístupu Československé republiky k Úmluvě o
výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených
národů dne 13. února 1946.
10
Zákon č. 141/1961 Sb, o trestním řízení soudním (trestní řád), dále označováno jako trestní řád
11
Zákon č. 250/2016 Sb o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dále jen zákon o odpovědnosti za
přestupky
12
O jeho funkcích a pravomocech detailněji pojednává kapitola této práce 2.1.3 Provedení imunity a
disciplinárního řízení v jednacích řádech Parlamentu.
13
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
14
Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
9
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Imunita je podle slovníku spisovné češtiny vykládána odborně jako „odolnost“,
právně pak jako „vynětí osob n. majetku z moci obecně platných trestních a jiných
předpisů, z moci zákona; zvláštní právní ochrana členů zákonodárných sborů, trestní
nedotknutelnost“15. Svůj původ má z latinského immunitas, které je překládáno jako
osvobození od povinností, veřejných služeb nebo poplatků16, přičemž tento výklad plyne
mimo jiné z textů Marca Tullia Cicera.17 Brněnská učebnice dokonce slovo immunitas
překládá jako volnost, nebo výsadu.18 Jako o výsadě hovoří o pojmu immunitas
i Encyklopedie římského práva doc. Bartoška, která dále rozvádí, že tato výsada byla
přiznávána senátem individuálním osobám či celým obcím v období republiky, a císařem
v letech pozdějších.19 Za jednu z nejvýznamnějších definic, jež nám právní věda poskytuje,
můžeme

považovat

obecný

výklad

prof.

Weyra,

jenž

imunitu

popisuje

jako „positivně-právní předpis, podle kterého se osoba nebo mnohost osob vyjímá
z platnosti určitých norem“20. Imunita ovšem není jediným termínem, s nímž
se v souvislosti s institutem setkáváme.

1.1.1. Indemnita
Termín indemnita se neobjevuje v žádném zákoně ani v žádné důvodové zprávě.
Jazykový výklad se limituje na strohou parafrázi zákona, kdy pojem popisuje jako
beztrestnost poslance za způsob jeho hlasování, za jeho výroky v parlamentě.21 Teorií je
definována jako hmotněprávní neodpovědnost.22 Indemnita je považována za součást
imunity largo sensu, společně s procesní imunitou, tzv. imunitou v užším smyslu slova.23

15

KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-2,
[cit. 2018-03-24]., dostupné také z http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=imunita
16
KLOSOVÁ, Markéta: Vestibulum. Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Praha 2003,
[cit. 2018-03-24]., dostupné také z http://psalvet.sweb.cz/slovnik.html
17
Immūnĭtas. v LEWIS, Charleton T. a Charles SHORT. A Latin dictionary: founded on Andrews' edition
of Freund's Latin dictionary. Rev., enl., and in great part rewritten. Oxford: Clarendon Press, 1980.
ISBN
9780198642015.
[cit.
2018-03-24].,
Dostupné
také
z:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=immunitas dne 08. 11. 2017
18
ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 4., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
str. 345 ISBN 978-80-210-5254-3
19
BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2. přepacov. vyd., v nakl. Academia 1. vyd. Praha:
Academia [Praha], 1994. str. 251 ISBN 80-200-0243-X.
20
HÁCHA, Emil, Jiří HOETZEL, František WEYR a Karel LAŠTOVKA. Slovník veřejného práva
československého. Sv. II, [I-O]. Repr. pův. vyd. z r. 1932. Praha: Eurolex Bohemia, 2000..
str. 1-3 ISBN 80-902752-6-5.
21
op. cit. Kraus, Nový akademický slovník, …, Indemnita
22
BAHÝĽOVÁ, Lenka et al. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. 1533 s. str. 394 ISBN
978-80-7201-814-7.
23
KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2009. str. 279. ISBN 978-80-7380-140-3.
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Ústavní soud popisuje indemnitu jako beztrestnost a institut vysvětluje jako
opatření vylučující jakoukoliv možnost stíhání, a to v nejširším možném významu, tedy
jak trestní, tak správní, disciplinární, či jiný hypotetický postih, osoby za ústavou přesně
vymezené jednání. Takovéto konání, eventuálně nekonání, ze své podstaty nemůže
být trestným činem, případně správním či disciplinárním deliktem, a jednající osoba
se tedy nemůže stát jeho pachatelem.24 Jakékoliv zákonné ustanovení, které by takovýto
postih stanovilo, by pak bylo zjevně protiústavní. Zde je vhodné poznamenat, že pro účely
této práce, bude-li hovořeno o imunitě, bude míněna zpravidla imunita v širším slova
smyslu, tedy zahrnující jak indemnitu, tak imunitu procesní, nebude-li výslovně stanoveno
jinak.
1.1.2. Exempce
Exempce je rovněž pojmem teoretickým a jako exempci tento jev označuje
především právo trestní. V rámci nauky o působnosti trestního práva jako nepostradatelnou
součást působnosti osobní je zde exempce definována coby vynětí určitého okruhu
genericky určených osob z působnosti daného zákona. Takováto exempce se odvíjí
od osobního postavení pachatele (přesněji řečeno jednající osoby) a tvoří překážku, kvůli
níž je případné stíhání osoby, i kdyby byly splněny všechny zákonné podmínky,
vyloučeno.

Exempci

rozděluje

na

exempci

hmotněprávní

neboli

beztrestnost

a exempci procesněprávní. První jmenovaná je ustanovená jako vždy trvalá, zatímco u
druhé je konstatován spíše dočasný charakter.25
Obdobně se k exempci staví i právo správní. Komentář doplňuje, že v případě
exempce hmotněprávní se osoba nedopouští přestupku, ačkoliv její jednání naplňuje
všechny jeho obligatorní znaky. Exempci procesněprávní popisuje jako stav, kdy ačkoliv
se osoba přestupku dopustí, je vyňata z kompetence orgánů příslušných k projednání věci,
a připouští variantu, za které je osoba z jejich příslušnosti vyňata na dobu neomezenou –
za takové situace pak nastávají účinky srovnatelné s exempcí hmotněprávní.26 To, jak se
trestní a správní řád s instituty imunity vyrovnává v platné právní úpravě, bude podrobněji
rozebráno v kapitole třetí této práce.
24

Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 3018/14, dostupné také z:
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/I._US_3018_14.pdf
25
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student.
846 s. str. 72 ISBN 978-80-7502-160-1
26
JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 5. vydání 2016. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-607-4.

5

1.2. Imunita v kontrastu s principem rovnosti
Je obecně známo, že i laické veřejnosti institut imunity evokuje určitou
nespravedlnost, jisté zvýhodnění konkrétní skupiny lidí. Princip rovnosti patří bezesporu
mezi nejdůležitější demokratické principy. Prostupuje v různých formách všemi
ústavněprávními

dokumenty,

zabývajícími

se

lidskými

právy,

včetně

těch nejvýznamnějších. Projevuje se například ve slavné frázi „All men are created equal
[…]“27, otevírající proslulý text Deklarace nezávislosti Spojených států, setkáváme
se s ním i v prohlášení, že „Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovní ve svých právech“,
uvozující soudobý dokument, Deklaraci práv člověka a občana, jež obsahoval základní
myšlenky Velké francouzské revoluce.28 Princip rovnosti nacházíme i v o dvě století
mladším dokumentu, jenž měl obnovit světový mír a zajistit spolupráci států – Chartě
OSN, zakládající listině nejvýznamnější mezinárodní organizace. Ve své preambuli hlásá
tento dokument odhodlání signatářů stvrdit svou víru v „rovná práva mužů i žen […]“29
a tuto ideu vyjadřuje i v prvním článku mladšího, o nic méně zásadního dokumentu,
ve Všeobecné deklaraci lidských práv.30 Evropská unie věnuje ve své Listině z roku 2012
rovnosti přímo celou Hlavu III.31
Ani česká právní úprava nezůstává se zakotvením principu rovnosti pozadu.
Preambule

Ústavy

České

republiky

popisuje

Českou

republiku

jako

„vlast

rovnoprávných“32, zatímco Listina principu přiznává čestnou pozici hned v první větě
prvního článku, kdy udává, že „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech“33.
K rovnosti v procesním postavení se vyjadřují oba dokumenty prakticky stejně, první
v článku 96 odst. 1, druhý jmenovaný pak v článku 37 odst. 4, který ve spojení s článkem
27

All Men are Created Equal. Library of Congress [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné
z:
https://www.loc.gov/exhibits/creating-the-united-states/interactives/declaration-ofindependence/equal/index.html
28
PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 2. dopl.
a podstatně rozš. vyd. Praha: Linde, 2002. Zákony - komentáře. str. 37 ISBN 80-7201-391-2.
29
OSN. Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora. 1945. Dostupné také
z:
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statutmezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
30
OSN. Všeobecná
deklarace
lidských
práv.
1948.
Dostupné
také
z: http://www.msmt.cz/modules/download/images/extensions/32/pdf.png
31
EVROPSKÁ UNIE. Listina základních práv a svobod Evropské unie. 2012. Dostupné také z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
32
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Ústava České republiky, dále jen jako Ústava.
33
USNESENÍ předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústa/vního pořádku České republiky. Ústavní
zákon č. 2/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD.
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36 odst. 1 cílí nejen na rovnost postavení v soudním řízení, ale, ve stanovených případech,
i na řízení před jinými orgány.34 Teorie poukazuje na fakt, že pojem rovnosti zde není užit
výlučně pro rovnost před zákonem, ale že vyjadřuje rovnost všech lidí v nejširším
smyslu

slova.

Ustanovení

pochopitelně

nepřikazuje

absolutní

rovnost

všem

jednotlivcům – je nutno ho chápat spíše tak, že zákonodárce je povinen ukládat všem
osobám výhody, úlevy, ovšem i povinnosti a sankce při splnění stejných podmínek.
Jak vyplývá z dalších ustanovení, je zcela nepřípustné subjekt privilegovat či negativně
diskriminovat například pro jeho pohlaví, původ, vyznání, či společenské postavení.
Jak bude rozebráno níže, důvodová zpráva Ústavy k ustanovení čl. 27, zakotvujícím
imunitu poslaneckou, jasně dodává, že nemá za žádných okolností působit jako výsada
konkrétních osob, nýbrž má sloužit k ochraně Parlamentu jako instituce a celku35,
nicméně v praktickém využití působí k vytváření zvláštního režimu pro individuální osoby,
což může působit jako jejich zvýhodňování. Nijak dále se k imunitě, neřkuli jejímu vztahu
k principu rovnosti, důvodová zpráva již nevyjadřuje.36 Komentář sám ovšem připouští,
že imunita v příslušných článcích tvoří z plné rovnosti před zákonem ústavní výjimku.37
Pravidlo nulla regula sine exceptione se tedy prokazatelně nevyhýbá ani ústavnímu právu.
Následující část práce se zaměří na zakotvení těchto jednotlivých výjimek v platném
ústavním pořádku ČR, prozkoumá jejich původ, vývoj, a přiblíží jejich aplikační praxi.
Pokusí se nastínit význam institutu v rámci ochrany demokratického právního státu
a posoudit, zdali je imunita skutečně takovou výhodou, za jakou je širokou veřejností
považována, a zdali je ze svých poživatelů skutečně schopna vytvořit jakési nadlidi,
či jestli slouží jako jeden z nástrojů k zachování ústavněprávních hodnot.

34

Zákon č. 500/2004 Sb, správní řád, dále jen jako správní řád

Sněmovní tisk č. 152 z volebního období ČNR 1992 – 1992 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z:
http://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_01.htm
35

36
37

Tamtéž
Op. cit. Pavlíček, Komentář…Díl II. str. 149
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2. Druhy imunity
S institutem imunity se v českém právu nesetkáme na jednom místě. Ústavodárce
její požívání přiznává zástupcům všech tří větví státní moci, představitelům moci výkonné,
zákonodárné a soudní (zvláštní kategorii Veřejného ochránce práv, a jeho imunitě,
jenž není vymezena ústavním zákonem, ale pouze zvláštním předpisem, bude věnována
kapitola navazující na pasáž rozebírající imunity zakotvené Ústavou, stejně jako dalším
osobám, jimž právo přiznává určitou sadu výhod, nebo alespoň určuje jistý zvláštní postup
v případě řízení vedeného proti nim). Systematicky je imunita upravena v příslušných
hlavách Ústavy – imunita poslanců a senátorů tedy v hlavě druhé, věnované moci
zákonodárné, imunita přiřčená prezidentu republiky je zakotvena ve stejnojmenné sekci
hlavy třetí a nepřípustnost stíhání soudců Ústavního soudu nalezneme v hlavě čtvrté,
upravující moc soudní, konkrétně v jejích článcích věnovaných Ústavnímu soudu
jako instituci.

2.1 Imunita členů parlamentu
Jak udává článek 15 a článek 16 Ústavy, český parlament sestává ze dvou komor,
a to sice z Poslanecké sněmovny, čítající 200 volených zástupců, nazývaných poslanci,
a ze Senátu, jež tvoří 81 osob s šestiletým volebním obdobím, označovaných jako
senátoři. Přestože v průběhu let se obě komory dočkaly značných změn ve svých právních
vymezeních, oba dva instituty po celou dobu svého historického vývoje sledovaly osud
jeden druhého a jejich úpravy si navzájem odpovídaly, a ačkoliv je institut tradičně
označován za imunitu poslaneckou – např. současný článek 27, institut zakotvující
v platné Ústavě, se, i když komentáře jej nadepisují jako Poslanecká imunita38, v celém
svém rozsahu týká imunit jak poslanců, tak senátorů - zpravidla zahrnuje úpravu imunity
obou dvou skupin volených zástupců. Proto, bude-li pro účely této práce hovořeno
o imunitě poslanecké, pojem míní i imunitu senátorskou, nestanoví-li příslušná kapitola
něco jiného.

38

SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova
edice komentované zákony. str. 302 ISBN 978-80-7400-590-9.
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2.1.1. Historický vývoj institutu
Zatímco s pojmem imunity se setkáváme jako s druhem jisté výsady již v právu
římském, potažmo pak v právu kanonickém, institut poslanecké imunity má své kořeny
v právu anglickém parlamentním.39 Zde má dlouholetou tradici již ze svých
ústavněprávních počátků. Vychází z jednoho z nejvýznamnějších (i přes svou nesourodost
a neuspořádanost) dokumentů britského ústavního práva, slavné listiny Magna charta
libertatum. Mimo řady principů práva majetkového, rodinného, dědického, trestního
i správního (například ve věci organizace lesů), zakotvovala tato listina řadu státotvorných
a ústavněprávních prvků. Pojednávala o povinnostech panovníka, omezovala jeho
suverenitu, upravovala státní soudnictví, zakotvovala princip nulla poena sine procesus
criminalis a ukládala králi povinnost pravidelného svolávání rady se zástupci tehdejších
stavů. Přijetí a následné odvolání dokumentu vyústilo v občanskou válku, jež vedla
ke znovupřijetí dokumentu králem Eduardem I. a následném stvrzení parlamentem v roce
1341. Potvrzená verze dokumentu obsahovala ustanovení na ochranu jeho představitelů
a ustanovila zásadu, kdy k odsouzení lorda byla příslušná pouze sněmovna, které byl
členem.40 Panovník s rozsahem pravomocí nesouhlasil a parlamentem schválený dokument
téhož roku zrušil, britské ústavní právo mělo před sebou ještě dlouhou řadou změn
a převratů - základy parlamentní imunity v ústavním právu ale můžeme od této doby
bezrozporně považovat za položené.
2.1.1.1.
právu

Počátky úpravy poslanecké imunity v našem ústavním

Na našem území se právo imunit vyvinulo prostřednictvím obyčeje na základě
glejtů, uzákoněno bylo prvně v roce 1563.41 Poslanecká imunita nebyla přehlédnuta
ani při bouřlivém vývoji ústavního práva v českých zemích, který se odehrál v polovině
devatenáctého století. Přímo na úpravu imunity cílí například Stadionova ústava, přijata
dne 4. března 1849. Tato vkládala moc zákonodárnou do rukou císaře ve spolupráci
s říšským a zemským sněmem, v závislosti na tom, zdali se jednalo o věci celého císařství,
či pouze jedné z jeho individuálních zemí. Příslušníci obou komor říšského sněmu, textem
39

Op. cit. Hácha, Slovník veřejného práva… str. 1 - 3
KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. 2. vyd. Praha: Leges, 2011.
Student. str. 44 – 46. ISBN 978-80-87212-87-5.
41
PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl 1, Právo ústavní. 2. opr. vyd. Praha: nákladem Jednoty
právnické, 1901. str. 105
40
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zákona nazýváni „oudové“, nemohli být stíháni pro své projevy uvnitř sněmu a zatčeni,
případně stíháni, mohli být pouze se souhlasem komory, jejímž byli členy. Jedinou
podmínkou užití tohoto ustanovení pak bylo, aby komora byla v danou dobu svolána.42
S poslaneckou imunitou již dříve počítala např. dubnová ústava nebo Kroměřížský návrh.43
Úpravou imunit po přijetí tzv. Prosincové ústavy z roku 1867, reflektující ústavněpolitické rozhodnutí o rakousko-uherském vyrovnání se podrobně zabývá Josef Pražák ve
své čtyřdílné publikaci vydané mezi lety 1896 – 1903 v edici Rakouské právo veřejné.
Poslancům zemských sněmů i říšské rady, následnickému orgánu Říšského sněmu, stejně
tak jako delegátům, nově vzniklé dvoukomorové instituci zástupců vysílaných z Rakouska
i Uherskabyla soudobou právní úpravou přiznávána jak imunita v užším slova smyslu, tedy
procesní, tak hmotněprávní indemnita. Imunita poslance zemského, člena zemského
sněmu, stála v cestě zatčení či jinému postihu za všechny činy spáchané v souvislosti
s úřední mocí a rovněž byla překážkou pro trestní stíhání či jakékoliv jiné procesní úkony,
jež by mohly vyústit v uvalení vazby na osobu poslance, a to dokud s tím sněmovna nedala
souhlas – ten musela udělovat i ohledně pokračování ve vazebním stíhání v případech,
kdy byl poslanec zadržen přímo při páchání trestné činnosti.44 Původně, a to již od roku
1861, byla právní úprava společná jak pro poslance sněmu, tak pro členy Říšské rady.
Úprava imunity členů Říšské rady byla v roce 1867 novelizována a přesunuta do zákona
č. 141, vydaného téhož roku, zatímco úprava imunit poslanců zemských zůstala v platnosti
v originálním znění z Únorové ústavy. Autor upozorňuje, že institut imunity nerozlišuje
mezi poslanci, kteří své mandáty získávají volbami, a členy, kteří svou funkci obdrželi na
základě dědičného titulu. Indemnita byla přiznávána pouze pro projevy učiněné
ve Sněmovně při jejím zasedání a při jednání ve výborech a komisích – dle autorova
mínění už ovšem neplatí pro proslovy poslance v poslaneckých klubech, neřkuli na schůzi
voličské či jiné schůzi poslanců, jež nebyla pořádána orgány k tomu určenými. Za sporné
pak bylo považováno jednání poslance na zasedání, neměl-li uděleno slovo či snažil-li
se jednání rušit – takovéto počínání ovšem autor považuje za soukromoprávní, jelikož
nespadá do výkonu poslancova mandátu. Imunita procesní, nazývaná zde imunitou
pro činy neúřední, má funkci obrany proti účelovému zatčení. Poslanec byl vyloučen
z trestního stíhání a jakéhokoliv řízení, v němž se povoluje vazba (z tehdejšího práva

42

Ústava
ze
dne
4.
března
1849
Rakouské
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/stadion.htm
43
Op. cit. Sládeček, Komentář,…, str. 306
44
Op. cit. Pražák, Rakouské právo ústavní. Díl 1. … str. 114
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říše

(Stadionova),

Dostupné

z:

např. i řízení finanční), a contrario se ustanovení tedy nevztahovalo na vyšetřování
například pro přestupek policejní, a to sice s argumentací, že takovéto stíhání nemůže
omezit účast poslance při výkonu své funkce. Z pasáže „po čas, po který jsou poslanci“
je zřejmé, že se jednalo o imunitu časově omezenou, a to pouze na dobu zasedání. Předpis
dále například neudával žádné podmínky, za nichž můžou ostatní poslanci vydání svého
kolegy odmítnout.45
Po příchodu nového století zasáhly ústavní zřízení v Českých zemích nevyhnutelné
změny. Po vyhlášení války a odchodu T. G. Masaryka do zahraničí došlo k vytvoření
Českého národního komitétu, jenž se záhy přejmenoval na Českou národní radu, –
po přistoupení Rastislava Štefánika pak na radu Československou. Uvnitř státu mezitím
vznikl Národní výbor, mající za cíl sjednotit spolu s Českým svazem poslaneckým
stanoviska většiny českých poslanců a politických stran pro budoucí jednotný postup
v Říšské radě. Po překonání panslavistických tendencí vedených K. Kramářem, jenž
za hlavu říše navrhoval ruského cara, a vypořádání se s Manifestem českých spisovatelů,
vyzývajícím k radikalizaci české politiky, došlo k vytvoření šesti návrhů poválečného
znění ústavy z per předních odborníků své doby - profesorů Karla Kadlece, Františka
Weyra, s velkou pravděpodobností i Jiřího Hoetzela, Bohumila Baxy - následovaných
politikem Josefem Fořtem. Prvnímu jednání tohoto „výboru“ byl přítomen i profesor Josef
Pekař. Návrhy, dokončené až v říjnu 1917, ovšem ještě stále počítaly se setrváním
Československa ve státním útvaru Rakouska-Uherska, ať už v různých formách zapojení,
vždy při markantním zvýšení úrovně autonomie oproti předválečnému stavu. V Českých
zemích ovšem došlo k překotnému zradikalizování a další významný dokument, nazvaný
podle data vyhlášení 6. 1. 1918 Tříkrálovou deklarací, již počítal se sdružením Čechů
a Slováků v samostatném státě. K vyhlášení tohoto státního útvaru došlo téhož roku dne
28. října. 46
Národní výbor se stal zákonodárným sborem vzniknuvšího Československa. Jelikož
bylo odborníky konstatováno, že veškeré doposud navrhované normy jsou zcela
nedostačující, ještě téhož dne schválilo toto těleso krátký dokument, obecně označovaný
za recepční normu. Tento velmi narychlo navržený zákon udával úřadům pokračovat
ve své dosavadní činnosti pouze s tím rozdílem, že s okamžitou platností podléhají
45

PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl 1, Právo ústavní. 2. dopl. vyd. Praha: Nákladem Jednoty
právnické, 1902. 249 s. 193
46
SCHELLE, Karel. Dějiny ústavního práva. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
str. 83 – 97 ISBN 978-80-7478-998-4.
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působnosti Národního výboru, a všem občanům přikazoval řídit se doposud účinnými
zákony. Vydání takového dokumentu bylo zcela pochopitelné – v opačném případě hrozilo
totiž vypuknutí neudržitelného stavu právní anarchie.47 Ještě před schválením dokumentu
s názvem Prozatímní ústava, jenž měl položit základy demokratického zřízení v nově
zrozeném státním útvaru a Národní výbor rozšířit na 256 členů48 do zákonodárného sboru
s názvem Národní shromáždění, byl přijat zákon č. 35/1918 Sb.

49

, který pojednával

o osobní nedotknutelnosti členů tohoto orgánu. S okamžitou účinností ustanovoval
absolutní nestíhatelnost členů tohoto sboru pro hlasování a pro výroky učiněné
ve Sněmovně či v komisích určil výlučnou příslušnost disciplinárnímu řízení Národního
shromáždění. Dále vložil do rukou zákonodárného sboru pravomoc rozhodovat o trestním
stíhání člena – v případě nesouhlasu pak takové bylo vyloučeno navždy. Stejně tak bylo
výlučnou pravomocí tohoto orgánu rozhodnout o vazbě při činu přistiženého zástupce.
Zákon stanovil pro toto rozhodnutí lhůtu čtrnácti dnů od zatčení osoby, nejpozději ovšem
ode dne, kdy bylo zahájeno nové zasedání Národního shromáždění. V posledním
ustanovení pak zákon umožňoval členovi Národního shromáždění zachovat mlčenlivost
a odepřít svědectví ohledně informací, jež mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem jeho
mandátu. Samotný ústavní zákon se dále ohledně imunity členů Národního shromáždění
nevyjadřoval, projevy ve sněmovně ovšem důkladněji upravoval zákon o jednacím řádu
Národního shromáždění, č. 36/1918 Sb. Zatímco sankcí za odklon od diskutovaného
tématu byla podle § 45 tohoto zákona pouze odnětí slova, řečnění proti dobrým mravům
či spáchání trestného činu v rámci projevu už mohlo vést mimo přerušení i k volání
k odpovědnosti, jak určuje § 46. V § 47, týkajícím se urážky v průběhu jednání, už byla
přípustným trestem důtka pro pachatele, podle § 48 jednacího řádu bylo možno poslance,
jenž by znemožnil pokračování v jednání, vyloučit ze Sněmovny až na dobu jednoho
měsíce, ve spojení se ztrátou finančních náhrad, jež poslancům náleží. Ohledně imunitních
výborů a jednání v nich jednací řád mlčí.50
Zákon o osobní nedotknutelnosti byl formálně ponechán v platnosti až do června
roku 194851, nicméně v únoru 1920 byla pod č. 121/1920 Sb. přijata nová ústava, která
imunitu členů Národního shromáždění, nyní složeném z Poslanecké sněmovny
47

Tamtéž, str. 121 – 128
Zákon č. 37/1918 Sb. ze dne 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě, dále také Ústava 1918 nebo
Prozatímní ústava
49
Zákon č. 35/1918 Sb.ze dne 9. listopadu 1918 o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního
shromáždění.
50
Zákon č. 36/1918 Sb. ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění
51
Op. cit. Česko, Zákon ze dne 9. listopadu o osobní nedotknutelnosti …
48
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a Senátu, upravovala sama. Činila tak v odstavcích § 23 – § 26 hlavy druhé. Oproti
předchozí úpravě zdůraznila, že stíhání člena za hlasování je vyloučeno i ve sněmovních
výborech. Připomněla také, že sněmovny musí přivolit ke stíhání člena nejen za činy,
ale také za opomenutí (ačkoliv tak možná činí mírně nadbytečně, jelikož například trestní
zákoník v době vydání této ústavy účinný připouštěl spáchání trestného činu opomenutím
se vší samozřejmostí52). V druhém odstavci § 24 ovšem Ústava z roku 1920 vyloučila
z režimu procesní imunity stíhání člena Národního shromáždění ve věcech týkajících se
odpovědnosti z funkce odpovědného redaktora. V případě zatčení při činu rozšířil předpis
orgány povinné k ohlášení takového úkonu příslušné komoře, z uzavřeného výčtu
„bezpečnostní úřad nebo soud“ na „soud či jiný příslušný úřad“. Upravil také situaci, kdy
k zatčení a umístění do vazby dojde v době, kdy sněmovna nezasedá. Pro tyto případy
svěřila Ústava z roku 1920 rozhodování o vazbě do rukou 24 člennému stálému výboru,
jehož vznik popsal v § 54. O souhlasu s další vazbou však musela následně rozhodnout
sněmovna. Čtrnáctidenní lhůta byla ve všech případech ponechána. Detailněji bylo
rozpracováno i právo odepřít výpověď ve věcech s mandátem spojených, kdy předpis
zdůrazňuje, že toto právo náleží i poslancům, jenž už poslanci nejsou, činí ho ovšem
neuplatnitelným v případě, kdy došlo ke svádění člena ke zneužití mandátu.53 Jednací
řád Poslanecké sněmovny Národního shromáždění, jenž byl novelizován předpisem
325/1920 Sb., opět podrobněji rozebíral různé prohřešky, jichž se mohl poslanec v rámci
svého jednání ve Sněmovně dopustit. Oproti svému předchůdci rozšiřuje trest ve formě
ztráty náhrad i na případy kárného postihu a podrobněji rozpracoval postup při jeho vedení.
Vyšetřovací pravomoci v tomto řízení svěřil řád do rukou imunitního výboru.
2.1.1.2. Imunita v době poválečné
Naposledy užila Poslanecká sněmovna Národního shromáždění svého práva
jednoho se svých členů nevydat dne 15. listopadu 1937.54 Poslance Illinga vyžadoval
ke stíhání vydat tehdejší Krajský soud v Mostě pro jednání v rozporu se zákonem
na ochranu republiky, kdy měl veřejným srovnáním „poměrů našich s poměry v Německu“
naplnit skutkovou podstatu § 14 č. 1. zákona č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, tedy
52
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54
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se dopustit přečinu rušení obecného míru.55 Poslanec Illing vydán nebyl, jelikož sněmovna
na návrh imunitního výboru neshledala jeho výroky natolik závažnými, aby naplnily
skutkovou podstatu tohoto přečinu. Když o více než rok později sněmovna zasedla
ke schválení státního rozpočtu, bylo to její zasedání poslední – v březnu byla formálně
rozpuštěna vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. Jelikož doposud platná Ústava byla
v rozporu s říšskými zájmy, z pohledu Říše pochopitelně zanikla.56 Ohledně faktické
kontinuity vznikla a vede se řada sporů, nicméně o tomto tématu práce nepojednává –
z pohledu úpravy imunity je nutno pouze konstatovat, že v období nesvobody neexistoval
v českých zemích orgán či jeho členové, k jejichž ochraně by takovéto ustanovení mohlo
sloužit.
Takovýto orgán se zrodil až po porážce Německa, a to sice na základě dekretu
prezidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, zařazeným pod č. 47/1945 Sb.57 Orgán
s názvem Prozatímní Národní shromáždění byl tvořen jednou komorou o 300 poslancích
a volby do něj upravovala vládní vyhláška. Příslušely mu přiměřeně pravomoci Národního
shromáždění tak, jak je udávala Ústava z roku 1920 – tedy včetně vydávání poslanců
k trestnímu stíhání. Tento krátkou dobu existující sbor se s tímto úkonem musel vypořádat
již na své 7. schůzi dne 14. 11. 1945, Tehdy byl imunitní výbor pověřen projednáním
žádosti okresního soudu ve Spišskej Sobote ve věci přestupku poslance Jeleňa,58
jenž se měl dopustit urážky, tak jak byla popsána v § 1 zákona na ochranu cti. 59 O osudu
Oskára Jeleňa bylo rozhodnuto až 16. 1. 1946 na schůzi s pořadovým číslem 22,
kdy sněmovna bez rozpravy rozhodla, opět na návrh imunitního výboru, o nevydání
poslance ke stíhání pro tento přestupek. I nástupnický orgán zákonodárného sboru podléhal
působnosti doposud platné ústavní listiny, jak Prozatímní Národní shromáždění ustanovilo
v článku 11 ústavního zákona č. 65/1946 Sb., o Ústavodárném národním shromáždění.
I do jeho jednání, jimž bylo dáno za cíl směřovat k vytvoření nové Ústavy, pronikly
rozpravy o přivolení ke stíhání členů sněmovny. Stalo se tak konkrétně v případě poslance
Kaďůrka, jenž se měl dopustit prohřešku proti stejnému zákonu jako Oskár Jeleň,

55
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tentokráte pomluvy podle § 2 – stejně jako jeho předchůdce vydán ke stíhání nebyl.60
O poznání pozoruhodnější je případ slovenských poslanců Kempného a Bugára, 61 o jejichž
vydání požádal Krajský soud v Bratislavě, před nímž měli být stíháni pro zločin přípravy
úkladů o republiku, § 2 zákona Snemu Slovenskej republiky č. 320/1940 Zb., o trestných
činoch proti štátu62 Ohledně tohoto vydání proběhla bouřlivá debata, kdy komunističtí
poslanci (v té době ovládající imunitní výbor63) hlasovali pro vydání obou aktérů,
označujíce své demokratické oponenty za útočníky proti bezpečnosti republiky. Z dnešního
pohledu je již zřejmé, že se jednalo o obvinění vykonstruovaná a složená z nesouvisejících
teorií, sloužících k účelovému odstranění nepohodlné opozice – významných členů
Demokratické strany, jež se na Slovensku v dané době těšila značné popularitě. Institut
imunity, mající sloužit právě k předcházení obdobného jednání, v případě těchto dvou
stranických

funkcionářů

ovšem

kriticky

selhal.

Oba

poslanci

ke stíhání vydáni byli a spolu s další skupinou podezřelých byli po březnu 1948 skutečně
odsouzeni a zcela zdiskreditováni. Některými autory je Ján Kempný, právník a katolík,
jemuž byl uložen trest šesti let odnětí svobody a pěti let odnětí občanských práv, dodnes
považován za jednu z prvních obětí komunistického režimu.64
Ústavodárné shromáždění schválilo novou ústavu dne 9. května – datum pak dalo
dokumentu i jeho budoucí označení. Její text byl silně ovlivněn socialistickou ideologií,
preambule hovořila o buržoazii, odvěkých nepřátelích a zdůrazňovala lidovou demokracii.
Ústava obsahovala širokou škálu občanských práv a upravovala Národní shromáždění
jako jednokomorový vrcholný orgán zákonodárné moci. I jeho členům byla přiznána
imunita v širším slova smyslu. V § 44 byla zakotvena úplná indemnita pro hlasování
ve sněmovně a k odpovědnosti za výroky pronesené mohlo poslance pohnat opět pouze
Národní shromáždění samotné. Ke stíhání poslance bylo nutné udělit souhlas sněmovny
60
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a vyslovila-li komora nesouhlas, stíhání osoby pro daný skutek bylo vyloučeno navždy.
Opět se objevuje ustanovení o odpovědném redaktorovi, tentokrát pod titulem zástupce
listu, a zdůraznění, že na odpovědnost poslance z postu tohoto funkcionáře se procesní
imunita nevztahuje. V případě zatčení při činu samém zůstává povinnost soudu či jiného
příslušného úřadu toto bezodkladně oznámit a zachována byla i čtrnáctidenní lhůta
pro rozhodnutí o pokračování o vazbě. Pro dobu, kdy sněmovna nezasedala, byla
pravomoc místo výboru svěřena samotnému předsednictvu. Ustanovení ohledně
poslanecké mlčenlivosti zůstala prakticky nezměněna. Ani novela jednacího řádu nezůstala
s úpravou projevů poslanců ve sněmovně pozadu. Dávala předsedovi sněmovny do rukou
možnost odejmout řečníkovi slovo, vyloučit jej v případě urážky či opakovaně nevhodného
chování z jednání až na tři další schůze. Proti tomuto založilo stejné ustanovení možnost
opravného prostředku – odvolání k užšímu předsednictvu Národního shromáždění.
Předseda naopak již neměl povinnost toto vyloučení okamžitě předložit k souhlasu
sněmovně jako celku.65 K vydávání ke stíhání se orgán dostal již 2. února 1949 v rámci
kuriózního případu, kdy rozhodoval o lehce úsměvném dopravním deliktu poslance Vasila
Kapišovského, kdy tento měl v okrese Kapušany v rychlosti 50 km/h srazit do silnice
vstoupivší krávu a způsobit tím jejímu majiteli škodu 14.000 Kčs. Jemu samotnému
vznikla na vozidle škoda dvojnásobná. Není nutno dodávat, že ke stíhání poslanec
Kapišovský sněmovnou vydán nebyl.66
Doba samotná se ovšem nijak pozitivně nevyvíjela. Ústava se stala pouze
formálním dokumentem, a zatímco vznikající Organizace spojených národů prosazovala
nejvyšší ochranu lidských práv, aby bylo zamezeno opakování katastrofických důsledků
2. světové války, v našich zemích tato práva postupně ztrácela na významu. Když byla
v roce

1960

schválena

Ústava

československé

socialistické

republiky,

státní

moc byla svěřena do rukou pracujícího lidu a coby vedoucí síla ustanovena Komunistická
strana Československa, označená za předvoj dělnické třídy. Národní shromáždění bylo
označeno za nejvyšší orgán státní moci a za zastupitelský orgán pracující třídy. Poslanci
měli povinnost být ve stálém kontaktu se svými voliči a spolupracovat s národními výbory
svého obvodu. Úprava imunity byla „odbyta“ pouze jedinou větou v článku 58,
který stanovil prostým konstatováním, že bez souhlasu Národního shromáždění nemůže
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být poslanec stíhán trestně ani kárně, což platilo i pro vzetí poslance do vazby. 67
Odpovědnost za hlasování či projevy byla zcela přehlédnuta, stejně jako jakákoliv úprava
práva odepřít výpověď. Ani jednací řád nebyl ohledně omezení projevů při schůzích
o moc sdílnější a předsedovi svěřil jen právo povolat řečníka k pořádku, vzdálí-li se jeho
projev od diskutované záležitosti či naruší-li svým jednáním pravidla či vážnost schůze.68
V případech skončení zasedání či uplynutí volebního období připadalo rozhodnutí o stíhání
poslance Předsednictvu Národního shromáždění, které rozhodovalo opatřením, jenž ovšem
muselo předložit ke schválení v nejbližším zasedání sněmovny. Tak tomu bylo učiněno
kupříkladu v případě poslance Stanislava Kettnera. Ten byl obviněn z ublížení na zdraví,
když coby předseda JZD Kněževes havaroval vlivem únavy s nákladním vozem a zavinil
tak zranění dalších dvou osob. Předsednictvo souhlas nevydalo a Národní shromáždění
se na své desáté schůzi s jeho výrokem ztotožnilo.69
V opačném verdiktu se Národní shromáždění ztotožnilo i s opatřením, jímž dalo
Předsednictvo v době mezi zasedáními souhlas ke stíhání někdejšího ministra vnitra
Rudolfa Baráka. Rudolf Barák čelil obvinění generální prokuratury ze zneužití ministerské
funkce, nezákonného hospodaření se státními prostředky a několika dalších trestných činů.
Voliči jeho obvodu jej v rámci veřejných schůzí na základě zákona č. 37/1960 Sb. odvolali
z funkce pro údajné zklamání jejich důvěry.70 Ve skutečnosti k odvolání ministra Rudolfa
Baráka vedly zejména spory s tehdejším prezidentem Antonínem Novotným. Dle verze
hlavy státu se Barákovo chování, spočívající zejména v předsouvání zájmů vlastních před
zájmy státu i vnitřní zájmy strany, stalo neúnosným a z hlediska stability režimu nebylo
možno takovou osobu na takto významném postu ponechat. Barák oproti tomu tvrdil,
že jeho pozitivní vztahy s moskevským ústředím měly ohrožovat postavení Novotného
v jeho funkci, dále měl údajně držet kompromitující materiály proti vysoce postaveným
stranickým funkcionářům. Ani jednu z verzí není dnes možno s jistotou potvrdit
ani vyvrátit. Jistým zůstává, že Rudolfu Barákovi byl po politickém pádu A. Novotného
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rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 7. května 1968 výkon trestu přerušen a prokuratura
byla pověřena novým prošetřením celé záležitosti.71 72
Ve stejné době je Jan Šejna, politicky aktivní vojenský hodnostář a poslanec
Národního shromáždění, stíhán pro spáchání nedovolených finančních machinací
při prodeji osiva, dále např. z nelegálního obchodu s automobily či podvodů v převodech
nemovitostí, a poté, co jeho přátelé ztrácí vliv v nejvyšších stranických kruzích, prchá
do USA. Zde se pak dává do služeb CIA, kde podává více i méně pravdivé informace
o poměrech v SSSR.73 Jelikož tehdejší ústava o zániku mandátu jakoukoliv formou
rozhodnutí nepojednává, Národní shromáždění nevidí žádný způsob, jak emigranta Šejnu
mandátu zbavit, než vydáním tzv. lex Šejna, zvláštního zákonného opatření Předsednictva
Národního shromáždění, ve znění jediného odstavce, jenž ustanovil, že poslanec, který
před trestním stíháním, k němuž byl vydán, uprchne do ciziny, bez dalšího svoji funkci
ztrácí.74
2.1.1.3.

Ústavní úprava poslanecké imunity v době federace

Ústavněprávní úprava ve výše popsaném znění „vydržela“ pouhých osm let.
V roce 1968 byl totiž schválen ústavní zákon o československé federaci, jenž
na následujících 25 let utvořil z doposud jednotného státu federaci dvou formálně
rovnoprávných, relativně autonomních celků, a byť byl původní předpis ponechán
v platnosti, lex posterior zrušil či změnil značnou řadu jeho ustanovení. Státní moc patřila
sice stále lidu pracujícímu, ale počet orgánů, jejichž prostřednictvím tak lid měl činit,
se vedle Slovenské rozrostl ještě o Českou národní radu. Ústava rozdělovala působnost
mezi federaci a jednotlivé republiky a Federální shromáždění, nástupnický orgán
Národního shromáždění, na dvě rovnoprávné sněmovny, Sněmovnu lidu a Sněmovnu
národů. Úpravě imunit se Ústava z roku 1968 věnovala bohatěji než její předchůdkyně
a prakticky zopakovala úpravu roku 1948. K výrokům, jejichž stíhání bylo hmotněprávně
71
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vyloučeno a svěřeno opět výlučně do pravomocí disciplinárních, přibyly výslovně uvedené
výroky v jednání předsednictva. Byla vypuštěna čtrnáctidenní lhůta k souhlasu s vazbou
poslance přistiženého při činu a rozhodovací pravomoc o ponechání ve vazbě byla svěřena
opět do rukou předsednictva samotného, které mělo povinnost takový návrh ihned
projednat.. Zmizelo rovněž vynětí odpovědnosti v postavení odpovědného redaktora
publikací. Poslanci národních rad se těšili obdobným privilegiím jako jejich federální
kolegové.75
Tři zastupitelské orgány s sebou nutně nesly i uzákonění třech jednacích řádů.
Federální shromáždění upravovalo své záležitosti zákonem č. 56/1969 Sb. s dovětkem,
že každé sněmovně náleží právo upravit své vnitřní poměry autonomně. Pro Slovenskou
národní radu platil zákon 204/1968 Sb., pro Českou pak předpis č. 1/1969 Sb. Poslancům
Federálního

shromáždění

hrozilo

napomenutí

předsedy,

odchýlili-li

by se od probíraných témat, a v případě urážky poslance, ústavního činitele či orgánu
samotného mohl pak být ten, jenž se urážky dopustil, na návrh uraženého či výboru
postaven před disciplinární řízení. Odstavec 88 jednacího řádu České národní rady
prakticky parafrázoval ústavní znění a přidával členům orgánu právo promluvit
si s kterýmkoliv členem předsednictva v případě, že byl vzat do vazby, a to bez přítomnosti
třetích osob. Takové právo je srovnatelné s ustanovením již v této době platného trestního
řádu, kdy bylo přiznáno obviněnému a jeho obhájci.76 Jednací řád Slovenské národní rady
se rovněž nikterak neodchyluje od ústavní úpravy. Z rozdílů v obou řádech můžeme
v ohledu k imunitám vyzdvihnout například ustanovení určující, že o vydání poslance
ke stíhání Slovenská národní rada rozhoduje tajně za pomoci hlasovacích lístků –
pro Českou národní radu v jednacím řádu takovéto ustanovení neplatilo.77
Ústava z roku 1960 se za dobu své platnosti dočkala devatenácti78 novelizací –
nejvýznamnější z nich pochopitelně v roce 1989, kdy již 29. listopadu přijalo Federální
shromáždění

ústavní

zákon

č.

135/1989

Sb.,

jenž

zrušil

její

článek

4

a tím definitivně vymazal vedoucí úlohu KSČ ve státě i z legislativy. Z hlediska organizace
státního zřízení ovšem byla zachována kontinuita jak obou komor Federálního
shromáždění, tak České a Slovenské národní rady. Na základě novelizovaných volebních
75
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z:

zákonů, např. podle nového zákona o volbách do Federálního shromáždění (47/1990 Sb.),
pak proběhly první svobodné, rovné volby bez hrozeb politických persekucí. S téměř
padesátiprocentní převahou (tuto hranici překonalo jen ve Sněmovně lidu Federálního
shromáždění) zvítězilo politické hnutí Občanské fórum79. Došlo i na změny v jednacích
řádech – nelze opominout novely Jednacího řádu Federálního shromáždění, č. 31/1989 Sb.
a později č. 56/1991 Sb. Druhý ze zmíněných zákonů například zrušil možnost zahájení
disciplinárního řízení pro urážku z iniciativy mandátového výboru. Rovněž vyslovil
zvláštní ochranu nad budovou Federálního shromáždění a jakýmikoliv prostory,
kde by zasedání probíhalo, a podmínil činnost orgánů činných v trestním řízení v těchto
místech písemným souhlasem předsednictva. Výslovně požaduje vymezení skutku a právní
kvalifikaci v žádosti o vydání poslance a naopak explicitně zakazuje zneužití postavení
poslance např. při podnikatelské činnosti.
Situace ve federaci se postupem času však stala neudržitelnou a po třech letech
došlo k dalšímu definitivnímu rozhodnutí – bylo přistoupeno k vytvoření dvou
samostatných, rovnoprávných, unitárních států, České a Slovenské republiky. Pro zcela
nový suverénní útvar bylo zapotřebí dát vzniknout i novému základnímu zákonu – Ústavě
s příznačným zařazením na č. 1/1993 Sb.

2.1.2. Současná úprava poslanecké imunity
Aktuálně je to právě ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který
imunitu zakotvuje ve svých článcích. Ačkoliv ustanovení zcela změnila strukturu,
materiálně se od úpravy platné do 1. 1. 1993 příliš nelišila. Příslušnost disciplinárního
výboru pro případné nevhodné výroky poslance či senátora se rozšířila na veškeré projevy
těchto osob, a dále těmto orgánům nový koncept přiřkl projednání přestupků – ovšem
pouze pokud zvláštní zákon neustanoví jinak. Souhlas s vazbou poslance již nepřipadal do
rukou celého předsednictva, nýbrž osobě předsedy osobně. Vládní návrh byl předložený
na čl. 15280 a na čl. 15481 k němu vydaly své stanovisko výbory České národní rady.
Schválen byl 16. prosince 1992 na její 10. schůzi. Prezentoval jej tehdejší předseda vlády
a pozdější prezident Václav Klaus. Byla navržena řada pozměňovacích návrhů,
79
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diskutovány byly např. způsoby voleb do jednotlivých komor, úpravy samosprávných
celků a proběhly i návrhy na změny názvu Parlamentu ČR na tradiční označení názvem
Národní shromáždění. K úpravě imunity parlamentních činitelů daly najevo výbory České
národní rady, mimo drobnou změnu struktury článku 27 a podřazení poslanců i senátorů
pod stejný odstavec, i vůli vyloučit trestní stíhání poslance a senátora, nebyl-li dán souhlas
k zadržení, a to navždy. Toto pak se zákonem skutečně vstoupilo v platnost. V rámci
rozpravy na schůzi, jež si za jeden z cílů dala projednání tohoto návrhu, se k věcem
imunity vyjadřoval poslanec Jaroslav Novák. Ten se dožadoval absolutní imunity pro
slovní a písemné projevy poslanců, na rozdíl od návrhu, jenž případné provinění touto
cestou spáchané přiřkl do jurisdikce disciplinární komise příslušné komory. Rovněž
požadoval pro poslance absolutní vyloučení stíhání pro spáchané přestupky, zatímco návrh
zákona toto svěřil opět do příslušnosti disciplinárního řízení, a to pouze, nemělo-li
být zvláštním zákonem stanoveno jinak. Proti tomuto návrhu se vyjádřilo 19 poslanců,
57 sice svůj souhlas vyslovilo, to se ovšem ani zdaleka neblížilo požadované většině.82
Ani jedna z těchto připomínek se tak do schváleného znění zákona ve finále nepromítla.
Finální podoba zákona se pak od návrhu ČNR odlišuje pouze v opravě chybějící čárky
v odstavci 2 a poněkud kuriózní změně vidu slovesa „páchat“ v posledním odstavci –
z původního přistižení při „páchání“ se stalo přistižení při „spáchání“, naznačující svým
dokonavým tvarem požadavek spíše situace dokonaného trestného činu, nikoliv pouze
trestné činy ve stadiích přípravy či pokusu.

83 84

V širším kontextu ovšem i tak

pochopitelně zahrnuje ostatní vývojová stádia trestného činu, jelikož jak v době schválení
účinný trestní zákon 140/1961 Sb. v § 7 a 8, tak později současný trestní zákoník 40/2009
Sb. v § 20 a § 21 pokus trestného činu a v uvedených případech také přípravu trestného
činu považují za trestné a trestají sazbou dokonaného trestného činu. 85 Sluší se zmínit i
ústavní návrh skupiny poslanců České socialistické strany a jejích frakcí, který pro
Parlament používal výše zmíněné tradiční označení Národního shromáždění, v úpravě

82

Poslanecká Sněmovna České Republiky: Stenoprotokol z 10. schůze ČNR 1992-1992 dne 16. prosince 1992
[online].
Praha
[cit.
2018-03-24].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010002.htm
83
Ústava České republiky. In: Sbírka zákonů. Praha, 1993, ročník 1993, částka 1, číslo 1. Dostupné také
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427
84
Oficiální znění na webu Poslanecké sněmovny ovšem rovněž uvádí slovo „páchání“, otázkou tedy je, zdali
se jedná o záměr či tiskovou chybu Sbírky zákonů.
85
Trestní zákon č. 160/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, a Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009
trestní zákoník, dále jen jako trestní zákoník

21

imunit oproti vládnímu návrhu rovněž požadoval vyloučení trestního stíhání navždy, jinak
ale do institutu nevnášel žádnou převratnou změnu.86
Důvodová zpráva se k ustanovení vyjadřuje poměrně stroze. Připomíná, že institut
měl původní účel ochrany zákonodárného sboru proti svévoli panovníka a upozorňuje,
že má sloužit k ochraně Parlamentu jako celku, nikoliv jen jeho členů, nicméně že právě
prostřednictvím této individuální ochrany je možno tento záměr realizovat. Rovněž
zdůrazňuje, že se v žádném případě nejedná o beztrestnost či neodpovědnost poslanců
v rámci určité osobní výsady. Pojem „projevy“ rozšiřuje i o gesta, písemná podání, návrhy
a jiné projevy vůle.87 Dále vyzdvihuje skutečnost, že příslušnost projednání přestupků
spáchaných parlamentními činiteli bude omezena v rámci lex specialis – jako příklad dává
stavební řád či daňové předpisy, při jejichž porušení pokládá sankci uvalenou na osobu
poslance či senátora zcela za vhodnou. Odstavec čtyři pak zpráva prakticky opakuje.
O mnoho sdílnější je důvodová zpráva týkající se změny rozsahu trvání poslanecké
imunity v případě, kdy komora souhlas se stíháním neudělí. Až do 1. 6. 2013 totiž zůstala
v platnosti ustanovení vzniklá z podnětu výborů ČNR o permanentním vyloučení trestního
stíhání. Proběhlo několik návrhů na změnu tohoto ustanovení – úspěšným byl až návrh
skupiny poslanců, předložený dne 13. 6. 2012. Dosavadní úpravu pokládá za chybu
zákonodárce a konstatuje, že se zcela vymyká evropské ústavněprávní praxi. Připouští
historickou opodstatněnost předcházení případným persekucím, nicméně tuto obavu
považuje za překonanou. Namítá, že doživotním vyloučení trestního stíhání prakticky
moc zákonodárná zasahuje do činnosti moci soudní. Návrh zahrnuje obdobnou úpravu
i pro korespondující ustanovení o imunitě soudců Ústavního soudu, o čemž bude
pojednáno dále v kapitole 2.3.1. Pro formu pak navrhovatelé dodávají, že návrh nemá
konkrétní dopad na státní rozpočet a nenachází se s nejmenším rozporem s ústavními
zásadami a mezinárodními smlouvami.88 Pozměňovací návrhy se týkaly pouze účinnosti
zákona, jenž byl schválen v Poslanecké sněmovně dne 13. 2. 2013, Senátem 20. 3.,
prezidentem signován 4. 4. a premiérem kontrasignován 22. 4. téhož roku. V platnost vešel
o dva dny později v částce Sbírky zákonů č. 46 jako ústavní zákon č. 98/2013 Sb.89
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2.1.3. Provedení imunity a disciplinárního řízení v jednacích řádech
Parlamentu
Realizaci výkonu ústavou garantované demokracie zajišťují, mimo jiné, jednací
řády Poslanecké sněmovny a Senátu, do právního řádu ČR zakotvené jako zákon
č. 90/1995 Sb.90 a zákon č. 107/ 1999 Sb.91
Z hlediska poslanecké imunity je významný odstavec 1 § 12 zákona o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, který se však vůbec netýká jednání ve sněmovně – toto
ustanovení udává povinnost orgánu činného v trestním řízení popsat v žádosti o vydání
poslance či k oznámení o jeho zadržení skutek, pro který je žádost podávána,
a předpokládanou právní kvalifikaci. Odstavec 2 pak udává předsedovi Sněmovny
povinnost neprodleně rozhodnout o propuštění či setrvání konkrétní osoby ve vazbě a toto
neprodleně oznámit dožadujícímu orgánu. V § 45 zakotvuje Mandátový a imunitní výbor,
kterému předseda tuto žádost oznamuje. Zákon výboru dává za úkol mj. zjistit ve vždy
neveřejných zasedáních, zdali jsou dány všechny podmínky pro trestní stíhání žádaného
poslance, provést nutná šetření a dát eventuálnímu obviněnému možnost se k věci vyjádřit.
Výbor je následně povinen vypracovat zprávu a návrh na rozhodnutí pro předložení
Sněmovně. Rovněž tomuto orgánu přísluší vést disciplinární řízení a v takovém
rozhodovat. V § 13 pak zákon podrobněji rozebírá tato disciplinární řízení, k nimž může
dojít, jestliže poslanec svým projevem spáchá čin jinak trestný, urazí jiného člena orgánu
či další osobu, s jejíž přítomností při zasedání Ústava počítá, případně proti tomu, jenž se
dopustí přestupku a požádá Sněmovnu o jeho projednání. Může uložit sankci omluvy či
povinnost pokuty ve výši, jakou umožňuje zvláštní zákon, podle něhož byl přestupek
spáchán.92 Odvolací orgán v tomto případě tvoří samotná Sněmovna. Dále pak řád
upravuje možná pořádková opatření, kde může za sankci pro poslance, jenž by se
projevoval nepřístojně, sloužit i vykázání z jednacího sálu, nejpozději na dobu jednoho
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dne.93 Článek 20 pak dodává, že těmto pořádkovým pravidlům podléhají i všechny ostatní
osoby účastny na jednání, a to včetně přítomné veřejnosti.
Zákon o jednacím řádu Senátu č. 107/1999 Sb. se od svého protějšku v mnohém
neliší. K disciplinárnímu řízení doplňuje výboru pravomoc zveřejnit rozhodnutí,
neuposlechne-li senátor nařízení a neomluví se, a Kanceláři Senátu srazit nesplacenou
pokutu dotyčné osobě z platu. Výslovně pak stanoví, že o každém skutku, pro který chce
orgán činný v trestním řízení senátora stíhat, musí výbor podat návrh a Senát rozhodnout
zvlášť.
2.1.4. Vybrané otázky institutu poslanecké imunity
Ačkoliv oba dva předpisy vhodně doplňují ústavní znění úprav a řadu z ustanovení
značně přibližují aplikační praxi, v platném právu stále zůstává řada nevyjasněných
aspektů.
a)

Rozsah imunity za hlasování

První sporný bod poslanecké imunity vyvstává již v prvním odstavci článku 27
Ústavy. Předpis nejvyšší právní síly zde stanoví, že poslance nebo senátora nelze
za hlasování ve Sněmovně či Senátu, případně jejich orgánech, nikterak postihnout.94
Jedná se o indemnitu, neboli imunitu hmotněprávní, případně hmotněprávní exempci.
Zákon a ani důvodová zpráva se k rozsahu odpovědnosti za hlasování nikterak nevyjadřují.
Nabízí se proto varianta užšího a varianta širšího výkladu. Restriktivnější koncepce,
zastávaná Jindřiškou Syllovou, za autorský kolektiv Sládečka, a řadou dalších autorů,
pod

pojem

„postihnout“

řadí

stíhání

veřejnoprávního

charakteru,

tedy

vedle

trestněprávního stíhání ještě postihy správněprávní, případně další. Teorie se opírá mj.
o skutečnost, že rozhodnutí ve věci soukromoprávní nelze chápat jako „postih“,
pod nepostižitelnost za hlasování jej tedy není možno podřadit.95 Extenzivnější výklad,
prosazovaný mj. autorským týmem Pavlíčka a Hřebejka, se přiklání k širšímu pojetí slova
„sankce“ a spatřuje v pojmu jakoukoliv újmu způsobenou rozhodnutím státního orgánu,
tedy i ve věcech občanskoprávních. Jako možnou sankci připouští pouze formu trestu,
93

V tomto je mnohem benevolentnější než jeho předchůdce, který dovoloval předsednictvu vyloučení
provinilce až na dobu jednoho měsíce.
94
Není vyloučeno stíhání podle mezinárodního práva, viz RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky:
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters
Kluwer. Kodex. str. 294. ISBN 978-80-7478-809-3.
95
Op. cit. Sládeček, Komentář… str. 310, dále např. Bahýľová
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o níž rozhodne instituce od státu zcela odlišná, tedy např. církev, nebo dotčená politická
strana.96 V rámci nejvíce extenzivního výkladu, při odvolání se na volnost mandátu,
zastává část předních odborníků názor, že na potrestání neloajálního člena nemá nárok
ani politická strana.

97

Převážná většina autorů se ovšem shoduje na tom, že absolutní

exempce pro hlasování neplatí pro hlasování v poslaneckých klubech. Obecná shoda
panuje i ohledně skutečnosti, že indemnita hlasování se týká i hlasování na jednáních
a společných schůzích Parlamentu.
b)

Imunita projevů poslanců a senátorů

O tom, že označení „projev“ se vztahuje nejen na poslancovy výroky, ale i na další
možné způsoby jednání, se spory vyskytují spíše výjimečně.98 Opět se jedná o exempci
hmotněprávní a pachatel se může dopustit toliko kvazi-deliktu, k jehož následnému
projednání je příslušná pouze komora sama v rámci výše popsaného disciplinárního řízení.
Ústava výslovně stanoví, že osobu nelze „trestně stíhat“. Existují zde proto opět
dva výklady – Petr Mlsna, za autorský kolektiv Pavla Rychetského se ztotožňuje
se Syllovou a za pomoci argumentu a maiore ad minus autoři vykládají ustanovení nikoliv
doslovně, ale extenzivněji, a to tak, aby se vztahovala i na projevem spáchané přestupky.99
Kolektiv Pavlíčka tento výklad odmítá a přisuzuje zvláštní režim pouze případně
spáchaným trestným činům. Autoři dále upozorňují na skutečnost, že ochrana
se poslancům a senátorům přiznává pouze pro činy, jimiž vykonávají svá Ústavou
přiznávaná práva – nikoliv tedy např. na fyzické napadení jiné osoby, přítomné při jednání
parlamentní komory. Obecně se ovšem dá říci, že ohledně toho, jaká jednání poslance
či senátora, učiněná při zasedání příslušné komory, do pojmu projev spadají, je již dlouho
více méně zřejmým.
Méně vyjasněnou otázkou je, kde všude jsou poslancovy projevy chráněny. Zákon
hovoří o projevech v Poslanecké sněmovně/Senátu či v jejich orgánech. Akademická obec
se převážně shoduje na skutečnosti, že nezáleží, jestli je jednáno v Thunovském, příp.
Valdštejnském paláci, nebo v jiných prostorách. Ačkoliv ze současného znění byla
vypuštěna slova „při výkonu mandátu“, Syllová, ale i další autoři, se domnívají,
96

PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 1, Ústavní
systém. 2. dopl. a podstatně rozš. vyd. Praha: Linde, 1998. 772 s. str. 150. ISBN 80-7201-110-3.
97
Op. cit. Klíma, Komentář, str. 281
98
Odlišně od ostatních autorů pojímá pojem projevu např. Kratochvíl s extrémně extenzivním výkladem.
srov. VLADIMÍR, Kratochvíl. Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním
procesu. Právní rozhledy. 2013, 2013(19), 655.
99
Op. cit Rychetský, Komentář, str. 296 , shodně Klíma
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že extenzivní výklad, umožňující ochranu i výroků s mandátem zcela nesouvisejících,
by nebyl správný a nesloužil by účelu institutu.100 Až do roku 2013 převažoval názor,
že poslanecké, příp. senátorské kluby, jakožto volná uskupení konkrétních osob na základě
jejich stranických preferencí, nejsou podle Ústavy ani podle žádného z jednacích řádů
považovány

za

orgány

Parlamentu,

o imunitě na projevy při jejich jednání nevztahují

a
101

proto

se

ustanovení

. Odlišně od této doktríny rozhodl

až Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Tcu 135/2012102.
Jedenáctý senát zde pod vedením předsedy JUDr. Karla Hasche souhlasil s navrhovatelem,
politikem a podnikatelem Vítem Bártou, obviněným ze skutku, v němž Okresní státní
zastupitelství pro Prahu 5 spatřovalo podplácení, a prohlásil, že imunita pro poslancovy
projevy se vztahuje i na jednání v poslaneckých klubech. Svou argumentaci opřel
o historický výklad, kdy stranické kluby tradičně mezi orgány Parlamentu patřily,
o skutečnost, že zákonodárce neudává taxativní výčet těchto orgánů a o fakt,
že i v poslaneckých klubech dochází k určitému projevování poslaneckého mandátu. Mlsna
se proti tomuto závěru ostře vymezuje, oproti tomu Syllová extenzivní výklad vítá. Kladně
rozhodnutí Nejvyššího soudu hodnotí i Jan Kudrna, když ve svém článku s titulem
K rozšíření rozsahu poslanecké imunity dodává, že institut imunity je složen z řady dílčích
složek a jeho primárním cílem je, aby nebylo bráněno svobodné, demokratické diskuzi
na parlamentní půdě.103
c)

Přestupková imunita104

Odlišné názory vyvolává odstavec 3 článku 27, umožňující poslanci či senátorovi,
obviněnému ze spáchání přestupku, aby přestupek, jehož se dopustil, projednala komora,
jejímž je členem, nikoliv věcně a místně příslušný správní orgán. Jednací řády pak stanoví,
že dotyčná osoba musí o projednání takovéto věci požádat. Některými autory je tento druh
procesní exempce nazýván činy neúředními105 a za důvod vzniku tohoto ustanovení,
v důvodové zprávě nezmíněný, se s přihlédnutím k tomu, že ústavní zákon byl schválen
v době krátce porevoluční, považuje určitá nedůvěra k systému veřejné správy a především
sboru policie, která by se coby instrument exekutivy mohla dopouštět šikanózního jednání
100

Op. cit. Sládeček, Komentář, str. 311
Tamtéž, shodně Rychetský, odlišně např. Bahýľová
102
USNESENÍ Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Tcu 135/2012. In: . Dostupné také
z: http://kraken.slv.cz/11Tcu135/2012
103
KUDRNA, J., K rozšíření rozsahu poslanecké imunity. Právní rozhledy. 2013, 2013(4), 131.
104
Jelikož značná část úpravy přestupkové imunity poslanců a senátorů vychází z přestupkového práva,
konkrétní předpisy budou detailněji rozebrány v kapitole 3.2 Imunita v řízeních správních této práce.
105
Srov. např. Pavlíček, Komentář, Díl I. …
101
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vůči voleným zástupcům.106 Legitimitu umožnění takovéto volby práva je pohledem
dnešní doby možno snadno zpochybnit. Možnost výběru orgánu, příslušnému k projednání
přestupku, nemá příliš jasnou spojitost s ochranou Parlamentu jako celku a může se zdát
spíše jako osobní výsada jeho členů. Problém nastává i v samotném posouzení přestupku,
jelikož je zde porušeno hned několik základních procesních zásad. Mandátový a imunitní
výbor, jenž je k projednání přestupku příslušný, je orgánem předně politickým a neexistuje
záruka, že jeho členové budou schopni věc správně materiálně posoudit podle platného
práva. Rovněž je z tohoto patrné, že dochází k újmě i zásada nestrannosti a nezaujatosti.107
Ačkoliv je zachována zásada dvojinstančnosti a poslanec, jenž je výborem shledán
vinným, se může do patnácti dnů odvolat ke Sněmovně jako celku, toto rozhodnutí není,
na rozdíl od ostatních správních aktů, přezkoumatelné v rámci správního soudnictví.
Většina autorů se ovšem shoduje, že tato procesní imunita dopadá pouze na přestupky,
nikoliv na ostatní správní delikty.108
2.1.5. Odpovědnost parlamentních činitelů v judikatuře

Sporné otázky ohledně institutu parlamentní imunity se dostaly i před nejvyšší
soudní instance, tedy před Nejvyšší soud a před Ústavní soud. Již v roce 1931 stanul
Nejvyšší soud Československé republiky před otázkou, zdali trvá imunita poslance
pro trestné činy, jichž se měl dopustit v době trvání mandátu, i poté, co byla sněmovna
rozpuštěna. Soud tuto obhajobu tehdy zamítl pro přímý rozpor s článkem 24 Ústavy z roku
1920, který dle názoru tehdejšího Nejvyššího soudu předpokládal průběh zasedání
Národního shromáždění a členství konkrétní osoby v něm.109 Současná judikatura není
v porovnání s jinými právními otázkami početná, nicméně o to významnější pro chápání
principu imunity tyto soudní výroky jsou.110
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KYSELA, J., Doteky, imunity, prozařování. K působení ústavního pořádku na trestní právo. Státní
zastupitelství: profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky. 2014, č. 3, s. 57
107
KUDRNA, J. Parlamentní imunita – česká ústavní teorie a praxe. In Pocta Otovi Novotnému k 80.
narozeninám. Praha: Aspi, 2008, s. 130.
108
Toto se ovšem s novelou zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky stalo obsoletním, jelikož
pojem správního deliktu byl pod pojem přestupek sjednocen. Zdroj: Komentář: Sládeček, Komentář, str. 314,
shodně např. Bahýľová
109
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech trestních. Rozhodnutí Nejvyššího
soudu Československé republiky ze dne 14.02.1931 sp. zn. Zm II 216/30, dostupné také
z http://science.law.muni.cz/knihy/vazny/Vazny_Trest/RNS_trest_sv13.pdf
110
Mezi významné milníky soudních rozhodnutí ve vztahu k poslanecké imunitě patří pochopitelně
i usnesení NS ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Tcu 135/2012 ve věci podnikatele a poslance V. Bárty, o kterém
bylo již pojednáváno v předchozí kapitole.
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a)

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 07. 1996, sp. zn. Tcnu 10/96
Prvním a i v současnosti velmi aktuálním rozhodnutím bylo Usnesení Nejvyššího

soudu z 18. července 1996. Obvodní soud pro Prahu 10 se zde obrátil na svůj nejvyšší
nadřízený orgán, aby posoudil, zdali poslanec Jan Vik, jenž se měl dopustit trestného činu
šíření poplašné zprávy podle § 199 odst. 1 trestního zákona, tím, že údajně
dal vytisknout letáky s nepravdivým vládním prohlášením, byl osobou vyňatou
z pravomoci orgánů činných v trestním řízení či nikoliv. K pochybnosti došlo
tak, že 25. 7. 1995 byl udělen Poslaneckou sněmovnou souhlas k trestnímu stíhání jeho
osoby pro tento skutek – a to jako historicky prvnímu poslanci ČR111 - , nicméně
ve volbách, konaných dříve, než bylo ve věci pravomocně rozhodnuto, , byl obviněný Jan
Vik znovu zvolen členem Parlamentu. Soud se přiklonil k sémantickému výkladu Ústavy
a vyložil znovuzvolení jako novou překážku trestního stíhání, což odůvodnil tím, že dle
dikce zákona může souhlas se stíháním udělit pouze komora, jímž je poslanec aktuálně
členem, a její postavení pokaždé vyplývá z nových skutečností. Připodobnil toto pak
situaci, kdy by se osoba již trestně stíhaná poslancem stala poprvé – zde o vzniku překážky
už nejsou nejmenší pochybnosti. Předsedovi senátu Obvodního soudu pro Prahu 10 bylo
dáno za úkol požádat Poslaneckou Sněmovnu o vydání souhlasu s trestním stíháním svého
člena.112 113
b)

Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2012 sp. zn. I. ÚS 2632/12,
Pl. ÚS 21/12 z 16. 10. 2012 a III. ÚS 1288/13 z 25. 7. 2013

Trojice usnesení Ústavního soudu jsou známá též pod populárním názvem
Rath I, II a III a nesou tento název podle příjmení svého hlavního aktéra, obviněného
poslance MUDr. Davida Ratha, jenž byl zadržen podle článku 27 odstavce 5 Ústavy bezprostředně po spáchání trestného činu. Obviněný v pozici stěžovatele se zde domáhal

111

DOLEJŠÍ, Milan. Mandát za mřížemi. Poslanci vydávají kolegy ochotněji než kdysi. ČT24 - Česká
televize[online].
24.
1.
2018
[cit.
2018-03-26].
Dostupné
z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2370748-mandat-za-mrizemi-poslanci-vydavaji-kolegyochotneji-nez-kdysi
112
USNESENÍ Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 1996. sp. zn. Tcnu 10/96. [cit. 2018-03-26]. Dostupné také
z: http://codexisuno.cz/59c#!20
113
Poslance Jana Vika toto soudní rozhodnutí ochránilo před eventuálním odsouzením. Podruhé už totiž nově
zvolenou Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání vydán nebyl. Zdroj: ČTK. Zbaveni imunity. Podívejte
se na partu 15 poslanců, které sněmovna vydala policii [online]. 2011 [cit. 2018-03-26]. Dostupné
z: https://domaci.ihned.cz/politika/c1-52710910-zbaveni-imunity-podivejte-se-na-partu-15-poslancu-kteresnemovna-vydala-policii
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uznání nepřípustnosti své vazby, jelikož k ní byl dán souhlas pouze předsedkyní
Poslanecké sněmovny a orgán jako celek rozhodoval až s odstupem tří týdnů. Ústavní soud
se s touto obhajobou neztotožnil a zkonstatoval, že při vyvedení situace ad absurdum
by při takovéto argumentaci souhlas předsedy parlamentní komory s pokračováním vazby,
uvalené na zadrženého poslance, pozbýval smyslu. Stížnost byla v plném rozsahu
zamítnuta.114

V rámci

druhého

podání

se

stejný

stěžovatel

domáhal

uznání,

že nepřivolením účasti osoby obhájce při jeho projevu v Poslanecké sněmovně mu bylo
upřeno jeho ústavní právo na právní pomoc. Ústavní soud se opět odkázal na doktrinální
stanovisko, že imunita má v první řadě sloužit Parlamentu jako celku a nikoliv osobám,
jež ho tvoří. Upozornil na to, že poslanec vykonává mandát osobně a vystoupení v době,
kdy je rozhodováno o jeho vydání, lze pod tento výkon subsumovat – svědčí tak pouze
osobě poslance, nikoliv dalším osobám, a to ani na základě obecného práva na právní
pomoc, jenž cílí dle mínění Ústavního soudu především na udělování právních
rad. Stížnost byla pro zjevnou neopodstatněnost odmítnuta.

115

Třetí stížností protestoval

poslanec Rath proti usnesení Vrchního státního zastupitelství, jež mu neumožnilo účastnit
se jednání Poslanecké sněmovny v době, kdy byl vazebně stíhán. Ústavní soud
zde připomněl, že byl-li poslanec zbaven své imunity a komorou, jíž je členem, k trestnímu
stíhání pravomocně vydán, může vůči němu být použito všech prostředků, které umožňuje
trestní řád, a to i formou vazby, není-li přípustné náhradní zajišťovací opatření.116
c)

Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2015, sp. zn. Pl. ÚS 17/14

V případě

senátora

MUDr.

Drymla

se

zabýval

Ústavní

soud

otázkou

přezkoumatelnosti usnesení Senátu soudní mocí. MUDr. Dryml se v pozici ředitele
nemocnice Vrchlabí dopustil přestupku proti občanskému soužití, když po slovní potyčce,
týkající se přistání vrtulníku letecké záchranné služby v areálu nemocnice, sdělil lékaři
jemenského původu, aby „se vrátil/táhl, odkud přišel.“117 Když Okresní státní
zastupitelství

v Trutnově

předalo

věc

k projednání

Městskému

úřadu

Vrchlabí

s odůvodněním, že se jedná o přestupek, požádal senátor Dryml o projednání záležitosti
komoru, jíž byl členem, podle článku 27 odst. 3 Ústavy. K tomu skutečně došlo
114

Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2012 sp. zn. I. ÚS 2632/12. 2012. [cit. 2018-03-26]. Dostupné
také z: http://kraken.slv.cz/I.US2632/12
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USNESENÍ Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2012 sp. zn. Pl.ÚS 21/12 [cit. 2018-03-26] Dostupné také
z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-21-12
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USNESENÍ Ústavního soudu ze dne 25. července 2013, sp. zn. III. ÚS 1288/13. [cit. 2018-03-26]
Dostupné také z: http://kraken.slv.cz/III.US1288/13
117
Z usnesení nevyplývá, kterou verzi slovního spojení senátor Dryml použil, můžeme pouze dovodit,
že svědecké výpovědi se v této části odlišovaly.
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a usnesením mandátního a imunitního výboru byla senátorovi uložena pokuta 20.000,- Kč.
Doktor Dryml proti tomuto usnesení řádně podal odvolání a námitku podjatosti vůči dvěma
členům výboru, která byla ovšem záhy zamítnuta jako neopodstatněná. Odvoláním
se projednávalo na 21. schůzi Senátu a usnesení výboru bylo potvrzeno převážnou většinou
přítomných, proti usnesení se vyjádřili pouze dva senátoři. Jelikož byl přesvědčen,
že mu tímto usnesením byla porušena jeho práva na spravedlivý proces, podal senátor
k Ústavnímu soudu stížnost, kterou se domáhal zrušení tohoto výroku.
Ústavní soud stížnost odmítl, a to hned z několika důvodů – zejména ovšem proto,
že neshledal svou příslušnost k projednání věci. Judikoval, že Parlament v usnesení tohoto
typu vystupuje jako autonomní orgán, nikoliv jako „orgán veřejné moci“, na jejichž
pochybení a svévoli cílí právo na podání ústavní stížnosti. Připomenul imperativ dělby
moci a na základě zásady zdrženlivosti sám sebe vyloučil z možnosti rozhodnout
o platnosti tohoto usnesení Senátu. K základním právům stěžovatele se vyjádřil
konstatováním, že senátor musel dobře vědět, jakým způsobem bude komora
při projednání přestupku postupovat a jaké následky mu hrozí, a i přesto svobodně zvolil
tento způsob rozhodnutí, čímž se připravil vlastní volbou práva o možnost soudního
přezkumu, na nějž by měl nárok při standartním řízení o přestupku.118
d)

Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 3018/14119

Judikát, jímž rozhodl Ústavní soud o stížnosti poslance Otto Chaloupky,
byl přelomový ze dvou důvodů – zaprvé projednal aspekty poslanecké imunity,
resp. indemnity z hlediska moderních technologií, konkrétněji ve vztahu k sociálním sítím,
a zadruhé významně ovlivnil velmi ožehavou politickou kauzu. Stížností napadal poslanec
usnesení Nejvyššího soudu, jímž bylo rozhodnuto, že na jeho veřejný příspěvek na sociální
síti Facebook, v němž Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 spatřovalo naplnění
skutkové podstaty přečinu podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich
práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
se nevztahuje poslanecká imunita podle odstavce 2 článku 27 Ústavy. Obviněný poslanec
uvedl na svou obranu, že komentář, v němž projevil své značné antipatie k osobám
romského etnika, byl zveřejněn z půdy Thunovského paláce. Spatřoval v něm tedy projev

118
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poslance učiněný v Poslanecké sněmovně, a tudíž byl přesvědčen o svém vynětí
z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nejvyšší soud sice uznal za projev i projev
písemný, upozornil ovšem na podmínku souvislosti projevu s výkonem mandátu poslance.
Ústavní soud toto odůvodnění dále rozvedl, když se rozhodl zabývat jak formou projevu
poslance, tak jeho obsahem. Za projev stanovil sdělení informace či názoru a dospěl
k závěru, že chráněn je jakýkoliv projev, bez ohledu na jeho obsah. Dále rozhodl,
že k projevu musí dojít v jednom z chráněných fór, výše zmiňovanou otázkou
poslaneckých klubů se ale Ústavní soud explicitně odmítl zabývat. Ztotožnil se s výše
uváděnými autory odborné literatury v názoru, že imunita se nevztahuje na projevy
učiněné např. v restauraci, na chodbách a při soukromých rozhovorech. Rovněž si povšiml
absence sousloví „při výkonu mandátu“, nicméně judikoval, že z ustanovení ani tak nelze
dovozovat, že by mělo mířit na kategoricky jakýkoliv poslancův projev. Opět zdůraznil,
že imunita má sloužit předně Parlamentu jako celku, a tedy především pro projevy mířící
dovnitř sněmovny, zatímco využití sociální sítě má efekt výhradně navenek, stejně jako
například rozhovor pro celostátní televizi, byť by byl učiněn v průběhu jednání.
Za rozhodné proto určil nikoliv médium, ale účel takového projevu. Argumentem
ad absurdum rovnou vyloučil i přesah imunity např. na spáchaný násilný trestný
čin. U stěžovatele se tedy jednalo o písemný projev názoru, nicméně nebyl proveden
v rámci jednání Parlamentu a nesměřovat do jeho řad, nýbrž mířil k široké veřejnosti.
Ústavní stížnost tak byla zamítnuta120 a stěžovatel byl později odsouzen soudem prvního
stupně k podmíněnému půlročnímu trestu se zkušební dobou jednoho roku.121
Významný přesah mělo toto rozhodnutí i do další významné kauzy, jež o necelé
dva toky dříve otřásla českou politickou scénou. Ex-poslanci Petr Tluchoř, Marek Šnajdr
a Ivan Fuchsa byli obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku,
kdy údajně měli přijít k významným výhodám výměnou za vzdání se svého poslaneckého
mandátu. K jejich návrhu na vynětí tohoto jednání z pravomoci orgánů činných v trestním
řízení s odvoláním se na poslaneckou imunitu rozhodl dne 16. 7. 2013 ve věci
sp. zn. 3 Tcu 76/2013 a sp. zn. 3 Tcu 77/2013 s téměř identickým odůvodněním Nejvyšší
soud souhlasně a dal za pravdu obviněným ex-poslancům. Judikoval, že projev učiněný
120
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poslancem není možno posuzovat coby typový znak trestného činu, a byť jednání označil
za nekorektní a neetické, neshledal v něm známky trestnosti.122 Ústavní soud se ve shora
uvedeném rozhodnutí proti tomuto rozhodnutí výslovně vymezil a rozhodl, že vzdání
se mandátu poslance nemůže objektivně naplnit kritérium vyjádření postoje či názoru,
i kdyby tomu tak bylo po subjektivní stránce, a konstatoval, že skutkové podstaty trestných
činů nemajíza cíl omezovat svobodu projevu, nýbrž bránit zcela jiné chráněné zájmy,
a uvedené jednání tedy nemohlo být kryto poslaneckou imunitou. V této době už ovšem
byly všechny dosavadní rozsudky pravomocné a Vrchní státní zástupce už nenašel cestu,
jak případ tří takzvaných trafikantů znovu otevřít. Nezměnitelná už byla i dohoda
o ukončení sporu a povinnost státu vyplatit trojici poslanců odškodnění v celkové výši cca
1 800 000 Kč.123 Někteří autoři v reakci na celou kauzu navrhují změnu ústavního
předpisu, kdy by odstavec 2 udával, že imunita pro jednání na parlamentní půdě kryje
pouze případně naplněný přečin, nikoliv zločin.124

2.2

Imunita prezidenta

Ochrana nejvyššího představitele moci ve státě, tradičně panovníka, se v historii
typicky odvozovala od jeho božského původu. Jen těžko si lze představit,
že by si kdo ve starověké či středověké silně nábožensky založené společnosti dovolil
zástupce všemohoucí entity jakkoliv zpochybňovat, či po právu ohrožovat jeho pozici.
Tento princip byl prolomen pouze výjimečně a zpravidla s sebou nesl zásadní státoprávní
změny – konce dynastií, pády monarchistických režimů apod. Jeden z nejstarších případů
novověku se udál v roce 1649 v soudním řízení s anglickým králem Karlem I.,
obžalovaným z velezrady spatřované ve vedení války proti vlastnímu obyvatelstvu. Soudce
Bradshaw v závěrečné řeči prohlásil, že král je subjektem práva, zejména proto, že právo
pochází od Parlamentu. Velezradou měl Karel I. ztratit veškeré nároky na ochranu,
122
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vyplývající z mocenské aliance panovníka a zákonodárných sborů.125 Když se o více
než 200 let později měnily poměry na opačné straně oceánu, funkce nejvyššího
představitele moci již byla ovšem vystavena podle zcela rozdílné koncepce.
Termín prezident, odvozený z latinského praesident, průběhová deklinace slovesa
praesidere, tedy předsedat určitému celku, byl v historii využíván jako označení vysoké
mocenské či obchodní funkce. Plného politicky-právního významu nabyl až s Ústavou
Spojených států amerických, kdy bylo nutné pojmenovat funkci hlavy státu, a navzdory
jistým tendencím byl titul krále vzhledem k dlouhodobým bojům s britskou monarchií
nepřijatelný. Zvoleno bylo proto označení prezident a generál George Washington
se dne 30. 4. 1789 stal prvním prezidentem v historii nově vzniklých USA126, i v historii
celého světa127. Vlna reforem státních zřízení zasáhla i Evropu a se vznikem nových funkcí
bylo třeba se vypořádat i s ochranou osob tyto funkce vykonávající, ovšem
se zásadním rozdílem - nyní tato ochrana neměla být představitelům přiřčena Bohem
či jinou náboženskou entitou za pomoci církve a zapsána v náboženských textech. Měla
být dána prezidentovi jeho lidem prostřednictvím ústavy a zachovávána v právu. Když
jedna z revolučních vln, rozběhnuvší se po 1. světové válce, zasáhla české země, bylo
třeba, aby se i s tímto konceptem československý zákonodárce vypořádal.
Aby bylo možno koncepci institutu v našem právu správně pojmout, je třeba
zdůraznit, že odpovědnost hlavy státu, nesporný předpoklad pro praktickou funkci imunity,
prostupuje

českým

ústavním

vývojem

v několika

formách.

Tato

odpovědnost

se v základních znacích shoduje s obecnou právní odpovědností a dá se říci, že jednotlivé
varianty se vzájemně prolínají a doplňují. Na prvním místě třeba zdůraznit odpovědnost
ústavněprávní, založenou na existenci ústavněprávního deliktu – v našem právu velezrady.
Jedná se o zvláštní úpravu sloužící k ochraně ústavních zájmů a cílí na jediný, specificky
určený subjekt. Jako druhá forma, jež se s první nevylučuje, se vymezuje odpovědnost
ústavněpolitická. Pro její vznik není nutné naplnění znaků deliktu a neprojeví se v rámci
trestního ani zvláštního řízení, nýbrž pouze na politické platformě. Jako třetí a prizmatem
125
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imunity nejvýznamnější instrument pak přistupuje klasický právní institut, odpovědnost
trestněprávní.

128 129

Úpravy jednotlivé formy odpovědnosti a případná imunita vůči jejím

důsledkům prostupovaly a prostupují český právní řád souběžně či výlučně v řadě
provedení.

2.2.1. Historický vývoj institutu v právu ČR
První náznaky právní úpravy odpovědnosti hlavy státu můžeme spatřovat
již v Konfederaci stavů Koruny české z roku 1619, která zakotvovala právo stavů na odpor,
a to i proti panovníkovi. S nástupem absolutismu ovšem tyto tendence zcela vymizely
a objevily se až v druhé polovině 19. století, v zákoně č. 101/1867 ř. z., o odpovědnosti
ministrů království a zemí v radě říšské zastoupených, a po ratifikaci Prosincové ústavy,
konkrétně v zákoně č. 145/1867 ř. z., o užívání moci vládní a výkonné, který prohlašoval
panovníka za posvátného, nedotknutelného a neodpovědného.130
Zásadní ústavněprávní změny nastaly po 1. světové válce, když se z českých
a slovenských zemí, vymaněných z rakouské nadvlády, stal nový státní útvar
Československé republiky. První základní zákon tohoto celku, Prozatímní ústava z roku
1918, vyhlášená jako zákon 37/1918 Sb., zakotvila funkci prezidenta republiky, osoby
volené Národním shromážděním, s postavením hlavy nově vzniklého státu. Jelikož
se již z názvu jednalo o dokument provizorní, institut imunity se v něm nedočkal širšího
rozpracování. Úprava nenavazovala na žádný ze zákonů kdy platných na našem území.
Základní inspirací byla Ústava 3. republiky a několik obyčejových zákonů francouzského
práva.131 Prozatímní dokument k trestněprávní imunitě článkem 9 stručně konstatoval,
že prezident republiky nemůže být trestně stíhán.132 Jelikož nebylo řečeno jinak, můžeme
dospět k závěru, že imunita se vztahovala pouze na dobu výkonu funkce. S existencí
ústavního deliktu, a tedy i ústavněprávní odpovědností, autoři Prozatímní ústavy
nepočítali. Z poslední věty článku 10, která k veškerým aktům prezidenta republiky
vyžadovala kontrasignaci odpovědného člena vlády, vyplývalo, že ústavně-politickou
128
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odpovědnost za akty nejvyššího představitele moci výkonné nesla tato osoba a potažmo
vláda, jejímž byla členem.133 Té totiž podle § 16 mohla být vyslovena nedůvěra Národním
shromážděním.
Ústava z roku 1920 tento princip zachovala a ani ona nevytvořila možnost
odpovědnosti za ústavněprávní delikt. V rámci odpovědnosti trestněprávní ovšem nová
úprava připustila trestní stíhání hlavy státu pro velezradu.134 K tomuto ustanovení
byl v roce 1934 schválen prováděcí zákon č. 36/1934 Sb., o trestním stíhání presidenta
republiky a členů vlády.135 Zákon byl vydán v reakci na zvýšenou pravomoc vlády,
jež jí byla svěřena předpisem 95/1933 Sb.136 Ten umožňoval vládě činit významné zásahy
do hospodářství za účelem zmírňování dopadů celosvětové hospodářské krize formou
nařízení kontrasignovaných prezidentem. Zákon o trestním stíhání presidenta a členů vlády
připouštěl spáchání velezrady prezidentem republiky. Jediným trestem za tento delikt byla
ztráta úřadu a znemožnění jeho znovunabytí.137 K návrhu na obžalobu presidenta byla
podle § 6 příslušná Poslanecká sněmovna a bylo nutné, aby jej odsouhlasilo alespoň 120
poslanců. Návrh měl být v případě schválení svěřen volenému devítičlennému žalobnímu
výboru, jenž měl prošetřit skutkový stav. Jeho povinností bylo i umožnit dotyčné osobě
nahlédnutí do spisu. S podáním vyhotovené obžaloby pak musely souhlasit alespoň
dvě třetiny poslanců za minimální dvoutřetinové účasti. Následující řízení se vedlo před
Senátem. Jeho soudnímu výboru příslušelo přezkoumání obžaloby. Obžalovaný si mohl
zvolit obhájce, nikoliv však toho, kdo byl zároveň členem Senátu. Hlavní přelíčení mělo
být konáno veřejně a zásadně ústně. K uznání viny byla nutná třípětinová většina všech
senátorů a návrh trestu pak příslušel opět soudnímu výboru. V případě odsuzujícího
rozsudku zákon dokonce připouštěl možnost opravného prostředku v podobě obnovy
řízení.138
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K takovému procesu ovšem nikdy nedošlo a v následujících několika desetiletích
nesvobody ani dojít nemělo. Svět byl nejprve ochromen válkou a české země byly
podrobeny mnichovskému diktátu. Poté, po porážce Německa a únorovém převratu, byla
na našem území schválena Ústava 9. května, která zákon o trestním stíhání presidenta
zrušila. Stejně jako její předchůdkyně nezavedla ústavněprávní delikt a prezidenta
ponechala ústavněpoliticky neodpovědného – bylo výslovně dáno, že veškerou
odpovědnost za jeho projevy související s prezidentským úřadem nesla vláda. Opět bylo
připuštěno trestní stíhání pro velezradu. Mimo jiné vzhledem k obratu ke konceptu jediné
parlamentní komory mělo být v takovémto případě žalobcem i soudcem Národní
shromáždění. Jako jediný trest ústavněprávního charakteru připouštěla Ústava ztrátu
prezidentského úřadu a schopnost jej nabýt znovu. V rámci dalšího provedení
pak odkazovala na zvláštní zákon.139 K právnímu obratu došlo až Ústavou Československé
socialistické republiky. Ta učinila prezidenta z výkonu své funkce ústavněpoliticky
odpovědného Národnímu shromáždění a pasáž o trestněprávní odpovědnosti vypustila
zcela – prezident republiky tedy nebyl chráněn žádnými zvláštními omezeními
v souvislosti s trestním řízením a jakýkoliv náznak vzniku ústavněprávního deliktu či trestu
z platného práva vymizel. O poznání sdílnější byla rozsáhlá novelizace, provedená
ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Ta prezidenta učinila
odpovědného Federálnímu shromáždění, nezakotvila ovšem žádnou formu realizace tohoto
vztahu. V čl. 65 jednoznačně určila, že prezidenta republiky není možné soudně stíhat
pro jednání spojené s výkonem jeho funkce. Z logického výkladu tedy můžeme dovozovat,
že by prezidenta bylo možno stíhat pro jakýkoliv čin nesouvisející s výkonem jeho funkce,
ustanovení tedy naznačuje určitou dualitu činů úředních a činů neúředních.140 Všechna tato
ustanovení zůstala ovšem pouhými teoretickými koncepty, jelikož vlivem nelehké doby
k jejich aplikaci nikdy nedošlo.
Situace se zcela změnila s pádem komunistického režimu a následným rozpadem
federace. V novém návrhu Ústavy141, jež měla navázat na Ústavu roku 1920, byl prezident
učiněn ze své funkce výslovně neodpovědným. Jeho ústavněpolitická odpovědnost byla
článkem 54 v odstavci 3 vyloučena, aniž by zákon stanovil, kdo by v případě aktů
nepodléhajících vládní kontrasignaci tuto odpovědnost nést měl. Ústava se svým způsobem
139

Do 6. října 1948 to byl § 41 zákona č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky. Po tomto datu se pak jednalo
o zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky. Zdroj: op. cit. Kudrna, J: Odpovědnost
za akty…
140
Tamtéž
141
Op. cit. Ústava
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vrátila i ke konceptu velezrady – tentokrát ovšem formou ústavního deliktu, bez odkazu
do trestního práva. K projednání žaloby pro velezradu určila jako jediný příslušný Ústavní
soud. Vládní návrh Ústavy na tisku 152142 prosazoval, aby k podání takovéto žaloby byla
příslušná Poslanecká Sněmovna. V návrhu ve sněmovním tisku č. 154 byla v rámci návrhu
s doporučením sněmovních výborů tato pravomoc svěřena Senátu. Trestněprávní,
ale i správněprávní odpovědnost prezidenta republiky byla za veškeré trestné činy,
přestupky či správní delikty vyloučena článkem 65 v odstavci 1, a odstavec 3 rozhodl
o tom, že trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce bude vyloučeno
navždy. 143
Důvodová zpráva poukázala na to, že velezrada cílí primárně na politická
rozhodnutí, nikoliv na skutky trestněprávní povahy.144 Za takovýchto okolností by totiž
byla vhodná aplikace trestního zákona i řádu, které nepřipouštěly ani řízení před Ústavním
soudem, ani trest ztráty prezidentského úřadu. Dále zpráva konstatovala, že z logiky věci
připadá stíhání pro velezradu v úvahu pouze proti osobě prezidenta republiky a nad rámec
zákona doplnila, že jej není možno zahájit, vzdal-li se prezident funkce či skončilo-li jeho
volební období. Oproti tomu nevyloučila možnost pokračování v trestním stíhání
pro případ, že žaloba byla podána včas, ale v průběhu řízení skončilo prezidentovo volební
období. Závěrem připomněla, že trestní stíhání prezidenta republiky za skutky spáchané
ve funkci je vyloučeno navždy na rozdíl od poslanců a senátorů 145. K návrhu neměl nikdo
žádných pozměňovacích námitek a byl schválen tak, jak byl podán. V tomto znění setrvala
až do 7. března 2013, kdy v postavení prezidenta v ústavním systému, v rozsahu jeho
odpovědnosti a v návaznosti na to i jeho imunity, došlo k zásadním změnám.
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Op. cit. Vládní návrh Ústava České republiky …
Op. cit. Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu Ústavy….
144
Skutkovou podstatu ale zákon sám nevymezil. To učinil až o šest měsíců později zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, jenž definoval velezradu jako jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti
a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu právnímu řádu. Zdroj: ČESKO. ZÁKON ze dne 16. června 1993
o Ústavním soudu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky. In: . ročník 1993, 182/1993 Sb.
Dostupné
také
z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993182?text=z%C3%A1kon+o+%C3%BAstavn%C3%ADm+soudu, dále uváděno jako Zákon o Ústavním
soudu, příp. Zákon o ÚS
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Jak bylo uvedeno výše, poslancům a senátorům byla ve finálním znění Ústavy na návrh vládního výboru
též přiřknuta doživotní imunita v případě, že by komora odmítla souhlas se stíháním dát. op. cit. Vládní návrh
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2.2.2. Současná úprava odpovědnosti prezidenta republiky
Pokusy o změnu volby prezidenta a rozsah jeho odpovědnosti se začaly objevovat
ještě před počátkem nového tisíciletí. Návrh skupiny z roku 1999, který mj. cílil na
omezení prezidentovy nestíhatelnosti pouze na dobu výkonu funkce, byl zamítnut
Senátem. Zavedení přímé volby prezidenta, provázené omezením imunity, pak navrhovala
ČSSD v roce 2007, její návrh však byl Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení zamítnut.146
Finální ústavní novelu začala připravovat vláda ODS, TOP09 a Věcí Veřejných, jež si
zavedení přímé volby prezidenta dala do svého programového prohlášení v srpnu 2010.147
Ačkoliv se o změnách pravomocí prezidenta či úpravě jeho odpovědnosti nikterak
nehovořilo, vládní návrh, jenž byl rozeslán dne 30. června 2011, upravoval kompletní
změnu článku 65.148 Tento dokument připomněl, že přímou volbu prezidenta zavedla řada
Evropských států, a to včetně těch s parlamentním zřízením.149 Návrh byl po několika
změnách schválen Poslaneckou sněmovnou dne 14. prosince 2011, v únoru následujícího
roku

byl

schválen

Senátem

a

dne

12.

března

byl

vyhlášen

jako

zákon

č. 71/2012 Sb., s dělenou účinností, kdy pasáž o rozsahu odpovědnosti vešla v užívání
až 7. března 2013150, tedy s koncem volebního období dosavadního prezidenta Václava
Klause.
Podle článku 56 odst. 3 zůstal i po novelizaci prezident ze své funkce neodpovědný.
To může být považováno za tradiční koncept pro státy se zřízením parlamentní
demokracie.151 Jedná se o vynětí veškerých aktů prezidenta republiky souvisejících
s výkonem jeho funkce. Brán za ně nemůže být k odpovědnosti občanskoprávní,
trestněprávní ani správněprávní. Výjimku z tohoto tvoří ústavněprávní odpovědnost,
systematicky zařazená na závěr první části hlavy třetí Ústavy. Z ustanovení
o neodpovědnosti vyplývá, že pro úkony mimo výkon své funkce, s imunitním omezením
trestního a správního stíhání, je prezident plně odpovědný.152 Problematickými se zdají
146

BŘEČKOVÁ, Kateřina. NOVÝ VÝVOJ V INSTITUTU PRÁVNÍ IMUNITY. Praha, 2015. Diplomová práce.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
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Programové prohlášení Vlády České republiky 4. srpna 2010. Vláda ČR [online]. [cit. 2018-03-27].
Dostupné
z:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
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Ústavněpolitická neodpovědnost prezidenta, zakotvená v článku 54, byla ponechána v původním znění.
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býti hraniční případy – např. projevy na vědecké konferenci, na což se již v roce 1993
pokusil odpovědět Ústavní soud ČSFR (viz judikatura). Někteří autoři spatřují korektiv
ve slibu prezidenta republiky a odpovědnost vůči voličům v případě zájmu o znovuzvolení
do úřadu. Občanskoprávní odpovědnost prezidenta typicky při správě vlastního majetku
či jeho vlastní zájmové činnosti ustanovením není dotčena. Další problém stávající úpravy
je spatřován v existenci skupiny nekontrasignovaných aktů prezidenta republiky, za něž
podle současně platných ustanovení není možno brát k odpovědnosti nikoho.153
V akademické obci se objevily i názory volající po změně základního zákona, která by
umožňovala

třípětinové

většině

občanů

prezidenta

odvolat,

odůvodněné

tezí,

že v parlamentní demokracii by, byť přímo volená hlava státu, neměla být oprávněna
ke zcela samostatnému rozhodování bez souladu s názory vlády či Parlamentu.154
Na opačném konci spektra existují i teorie, že prezidentovi by měla být zachována jistá
míra ochrany i po skončení funkce.155 Přiklonit se ani k jedné z těchto tezí ovšem úprava
v nejbližší době nesměřuje.
První odstavec článku 65 udává, že prezidenta není možno zadržet, trestně stíhat
ani stíhat pro přestupek či jiný správní delikt.156 Po novelizaci byla do věty doplněna slova
„po dobu výkonu funkce“ a dosavadní článek 3, podle kterého bylo trestní stíhání
prezidenta pro delikty spáchané v době funkce navždy vyloučeno, bylo vypuštěno
a nahrazeno doplňujícím ustanovením k procesu rozhodnutí o ústavní žalobě, viz dále.
Takováto imunita má původ ve výsadním postavení hlavy státu a navazuje
na prvorepublikový princip odpovědnosti vlády za veškeré prezidentovy úkony.157
Vztahuje se na veškeré jednání prezidenta republiky, a to bez ohledu na to, zda jsou
spojena s výkonem jeho funkce, nebo nikoliv.158 Omezení nestíhatelnosti na dobu výkonu
funkce se rozumí dobou od vzniku funkce až do jejího zániku – účinnost této imunity
počítáme až od momentu, kdy do rukou předsedy Senátu 159 složí nově zvolený prezident
slib, nikoliv od zvolení či ujmutí se úřadu. V té chvíli musí být upuštěno od jakéhokoliv
153
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prezidenta v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní
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trestního či správního stíhání, bez ohledu na to, zda osoba trestný čin spáchala před
prezidentskou volbou, či v mezidobí od zvolení do složení slibu. Ačkoliv je prezident
povinen strpět některá obecná omezení svobody, např. zákaz vstupu na určená místa,
pojem zadržení je zde třeba vykládat materiálně160. Tímto termínem se rozumí jakýkoliv
úkon směřující k omezení osobní svobody, nezávisle na tom, jak jej nazývá zvláštní
(zadržení, zatčení, zajištění, vzetí do vazby), příp. za jakým účelem je tak činěno
(např. držení v ústavní zdravotnické péči).161
Druhý odstavec byl novelou významně rozšířen. Pravomoc podání ústavní žaloby
byla i nadále ponechána v rukou Senátu, tato pravomoc ovšem nově podléhá souhlasu
Poslanecké sněmovny, a to v ústavní většině podle nového znění odst. 3.162 Ústava nově
sama definuje velezradu – slovy zákona jako „jednání prezidenta republiky směřující proti
svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“163,
kdy tuto definici výslovně přejímá ze zákona zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
z něhož byla novelou vypuštěna. Akademická obec vymezuje velezradu za pomoci znaků
trestného činu, užívaných v teorii trestního práva. Jejím subjektem je prezident a teorie
připouští rozšíření této odpovědnosti na případ, kdy podle čl. 66 Ústavy vykonává
pravomoci prezidenta předseda vlády, předseda Senátu nebo předseda Poslanecké
Sněmovny, i na tyto osoby. Z trestního zákona analogicky dovozují, že ke spáchání je třeba
úmyslného zavinění. Objekt přejímají ze zákonného vymezení jako celistvost
a svrchovanost republiky, přičemž celistvost definují v jednotě a nedělitelnosti území,
a svrchovanost pak jako existenci státní moci, v rámci možností samostatně působící jak
vnitrostátně, tak mezinárodně. Demokratický právní řád přibližují jako konstitutivní
principy demokratického státu.164 Novela zavedla i druhý důvod pro podání ústavní žaloby,
a to sice hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku(ten Ústava definuje
v článku 112 odst. 1165 a odkazuje na něj i důvodová zpráva novelizujícího předpisu).166
Zúžení vzniku odpovědnosti pouze na hrubé porušení může být vykládáno jako ochrana
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prezidenta před stíháním pro záležitosti sporné či bagatelní. Někteří autoři s touto
formulací nesouhlasí, jelikož v ustanovení lze spatřovat prostor pro schvalování méně
závažných překročení ústavního pořádku.167
Na

odsouzeného

prezidenta

může

dopadnout

výhradně

postih

ztráty

prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Důvodová zpráva novely výslovně
uvádí, že o této sankci nemá býti hovořeno jako o trestu, aby se předešlo možným
analogiím s trestním právem, jelikož ani v jednom případě se nejedná o trestný čin, nýbrž
o ústavněprávní delikt, což se nová úprava snaží slovy zákona jednoznačně vyjasnit.168
Literatura připomíná, že prezident ztrácí i nárok na prezidentský plat a další požitky
s úřadem spojené. V soudním rozhodnutí lze také spatřovat negativní podmínku
volitelnosti.169 Obě části sankce lze uložit toliko zároveň, zákon nepřipouští možnost jejich
rozdělení či časového omezení. Doživotní ztráta volitelnosti je některou literaturou
kritizována z hlediska proporcionality.170 Obdobnou otázkou se ve své judikatuře zabýval
i Evropský soud pro lidská práva v případě litevského ex-prezidenta Rolanda Paksa,
kdy soud dospěl k závěru, že doživotní zákaz zastávání úřadu, k jehož převzetí se vyžaduje
složení slibu, je prakticky odebráním pasivního volebního práva, a takovéto vyloučení
je příliš přísným zásahem do politických práv jedince.171 Sankce v české právní úpravě
je ovšem výrazně užší, v případě odsuzujícího rozsudku Ústavního soudu dotyčná osoba
ztratí pouze schopnost bytí prezidentem a pro zastávání dalších úřadů způsobilou zůstává.
Třetí odstavec článku 65 upravuje jednání komor o ústavní žalobě, konkrétně
hlasování. K senátnímu přijetí rozhodnutí o tom, zdali bude či nebude podána, se nově
vyžaduje souhlas tří pětin přítomných senátorů. Pro souhlas Poslanecké sněmovny,
nezbytný k podání žaloby, se vyžaduje zastání alespoň tří pětin všech poslanců. Jedná
se o tzv. ústavní většinu, tedy počet hlasů, jenž se dle článku 39 odst. 4 Ústavy vyžaduje
k přijetí ústavního zákona či ratifikaci mezinárodní smlouvy se souhlasem Parlamentu.
Vláda toto zpřísnění v důvodové zprávě vysvětlila tak, že ustanovení má ochránit
prezidenta před nedůvodnými návrhy a naznačit tak výjimečnost institutu impeachmentu
a zachování této exkluzivity i při rozšíření výčtu ústavních deliktů. Ze stejného důvodu
167
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byla zavedena i účast Poslanecké sněmovny na tomto procesu. Aby se zamezilo
eventuálnímu nebezpečí destabilizace v případě prodlevy, byla Poslanecké sněmovně dána
3 měsíční lhůta na vyjádření souhlasu – vzhledem k významnosti celého procesu shledala
vláda fikci nesouhlasu v případě propadnutí této lhůty vhodnější než fikci souhlasu.172
Teorie připomíná, že fikce rozhodnutí v rámci ochrany proti nečinnosti zná ústavní právo
např. v článku 46 odst. 3, ve vztahu k projednávání návrhu zákona. Rozšíření odpovědnosti
je shledáváno vítaným, nicméně zpřísnění podmínek rozhodování o podání žaloby
je považováno za krajně nevhodné, jelikož v praxi činí pro takovéto podání téměř
nepřekonatelnou překážku. Je shledáváno nelogickým s přihlédnutím k tomu, že přímo
volený prezident získává řadu dalších pravomocí, za něž není politicky odpovědný, a mělo
by proto být spíše usnadněno eventuální zaktivování jeho odpovědnosti, nežli ztíženo.173
O nápravu tohoto nežádoucího stavu se pokoušela skupina poslancům návrhem č. 506
z roku 2015, podle kterého měla Ústava umožňovat podání ústavní žaloby alternativně
Poslaneckou sněmovnou nebo Senátem (při splnění podmínky ústavní většiny v jednající
komoře), stávající poslanci už ovšem tento návrh nestačili vzít ani do prvního čtení
a jeho projednávání bylo ukončeno s koncem volebního období.174
2.2.3. Provedení ústavní žaloby v zákonech

Ačkoliv Ústava v článku 65 výslovně nestanoví, že podrobnosti určí zákon,
k faktické realizaci její ustanovení, jak je tomu i u řady jiných článků, nevystačí. Proces
je proto upravován v zákonech, upravujících funkci orgánů, které budou v tomto řízení
vystupovat. V první řadě je tedy nutné zkoumat samotné podání žaloby. Tím se zabývá
Jednací

řád

Senátu

ve

své

části

osmnácté.

Jeho

§

136

opakuje

znění

článku 65 odst. 2 a 3 a pro tento proces tvoří pro své účely označení legislativní zkratkou
„ústavní žaloba“. Nad rámec Ústavy dále doplňuje, že pro pouhé předložení návrhu
je nezbytná shoda nejméně jedné třetiny všech senátorů. Návrh není možno vzít zpět175
a po předložení přejímá organizační výbor Senátu stanovisko, ten navrhne buďto schválení,
nebo zamítnutí, a doporučí předsedovi zařadit projednání na nejbližší schůzi komory.
V § 138 zákon opakuje, že k přijetí je třeba souhlasu alespoň třípětinové většiny všech
172

Op. cit. 415 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb…
Op. cit. Sládeček, Komentář, str. 653, shodně Kudrna, Rychetský
174
Sněmovní tisk 506 Novela ústav. zák. - Ústava ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky[online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=506
175
Patrně proto, že v tomto momentu se ještě nejedná o žalobu jako takovou, nýbrž o pouhé podklady
pro rozhodnutí o ní.
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přítomných.176 V případě schválení je předseda pověřen předložením návrhu Poslanecké
sněmovně a zároveň jsou určeni jednotlivci, již budou návrh zdůvodňovat, a dále jednotliví
senátoři, kteří budou v případě souhlasného stanoviska Poslanecké sněmovny zastupovat
žalobu před Ústavním soudem (jak bylo uvedeno výše, toto příšluší pouze Senátu). Dále
pak jednací řád ustanovuje, že jednání je neveřejné a lze v něm prezentovat pouze
souhlasná či odmítavá stanoviska. Hlasování o návrzích už veřejné je a provádí se podle
jmenného seznamu.
Jednací řád Poslanecké sněmovny ohledně ústavní žaloby nikterak sdílný nebyl.
Po novelizaci Ústavy pouze zopakoval článek 65 odst. 3 a jednání o souhlasu Sněmovny
s podáním žaloby proti prezidentu republiky už nikterak nespecifikoval – z toho tedy
vyplývá, že bude probíhat podle standartních procedur, vymezených jednacím řádem.177
O

mnoho

podrobněji

pak

řízení

upravuje

zákon

182/1993

Sb.,

o Ústavním soudu, a to jak v obecných ustanoveních, tak v konkrétní pasáži řízení
věnované. Podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) tohoto zákona spadá rozhodnutí
v tzv. prezidentských věcech, tedy ve věcech žaloby a rozhodnutí o zrušení usnesení
Poslanecké sněmovny a Senátu, do pravomoci pléna Ústavního soudu. Dále zákon
v § 57 odst. 1 písm. b) udává, že takovéto rozhodnutí se zveřejní ve Sbírce zákonů ČR.
Samotnému projednávání ústavní žaloby je věnován oddíl šestý hlavy druhé, nesoucí název
Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky. Kromě požadavku na přesný popis
konkrétního jednání, v němž Parlament spatřuje naplnění skutkové podstaty ústavního
deliktu, dává ústavní žalobě absolutní přednost před ostatní agendou pléna bez možnosti
diskrečního uvážení a vylučuje působnost většiny obecných ustanovení o jednání
Ústavního soudu. Následující ustanovení dává Senátu možnost usnesením vzít žalobu
zpátky až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě. Je zde tedy zachován princip,
kdy žalobce je pánem sporu. Zákon zakotvuje pravidlo, že řízení končí, jestliže prezident
zemřel, nezažádá-li pozůstalý manžel či příbuzný o pokračování za účelem morálního
očištění dotyčné osoby. Následující odstavec, jenž udává, že odstoupením z úřadu
či uplynutím volebního období neztrácí Senát aktivní žalobní legitimaci, má bránit
176

Jedna třetina všech senátorů, jejíž jednání je vyžadováno k podání ústavní žaloby, čítá 27 osob. Senát je
podle § 70 svého jednacího řádu usnášeníschopný za přítomnosti jedné třetiny všech senátorů, tedy opět 27
osob. Tři pětiny z tohoto tvoří po zaokrouhlení 17 hlasů. Při plné účasti senátorů tvoří pak většinu 49 hlasů.
Pro souhlas Poslanecké sněmovny je třeba třípětinové většiny všech poslanců, tedy hlas 120 osob. Zdroj:
Jednací řád Poslanecké sněmovny, Jednací řád Senátu
177
Většinu změn do obou jednacích řádů vnesl zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky. Zdroj:
ZÁKON č. 275/2012 Sb. ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky)
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účelovým abdikacím. Pověření člena Senátu, upravené i ve výše uvedeném Jednacím řádě,
nemá povahu plné moci a takovouto osobou nemusí být pouze senátor, ale i člen Kanceláře
Senátu. Prezident má právo na volbu hned několika obhájců – základní podmínka ovšem
vyžaduje, aby alespoň jeden z nich byl advokátem. Pro toto řízení není počítáno
s variantou nutné obhajoby. Substituce není vyloučená, tedy není nepřípustnou, a na práva
a povinnosti obhajoby lze přiměřeně vztáhnout příslušná ustanovení trestního řádu. 178
Odstavce § 101 až § 104 zákona o Ústavním soudě upravují ústní jednání před
soudem. V procesu se uplatní role soudce zpravodaje, který zreviduje a případně rozšíří
šetření Senátu,179 ústavní žalobu může pro zjevnou nedůvodnost sám usnesením
odmítnout, a pro ústavněprávní delikty se nestanoví promlčecí lhůta. Prezidentu republiky i
jeho obhájcům musí být žaloba s vyrozuměním o konání jednání doručena ve lhůtě
nejméně deseti dnů a zákon připouští jednání v prezidentově nepřítomnosti, bude-li na tuto
možnost upozorněn. Analogicky k případům trestního práva, kdy není dána nutná
obhajoba, teorie dovozuje, že lze jednat i bez přítomnosti prezidentova advokáta.
Ustanovení § 103 vymezuje práva a povinnosti jednotlivých účastníků, dává jim možnost
vyjádřit se k věci, vytváří institut závěrečné řeči a soudu umožňuje znovuotevření
dokazování, vyplyne-li při nebo po závěrečných řečech, že je třeba objasnit další
skutečnosti. Nálezem soud po závěrečné poradě rozhodne buďto o vyhovění ústavní
žalobě, nebo osobu prezidenta obžaloby zprostí. V případě odsouzení prezident ztrácí úřad
i možnost znovuzvolení, byl-li nález řádně vyhlášen podle § 56 téhož zákona. Sankce
nastupuje, jak už bylo řečeno, automaticky s odsuzujícím rozsudkem a soudu nepřísluší
rozhodovat o jejím rozsahu. Soud o nálezu musí z praktických důvodů – očekávané
prodlevy do vyhotovení písemného rozhodnutí – vydat prostřednictvím předsedajícího
soudce osvědčení, které přítomným zástupcům stran předá.
Diskutovaný zákon v § 105 umožňuje obnovu tohoto řízení jako jediný
(mimořádný) opravný prostředek, který je možno podat pouze ve prospěch odsouzeného
prezidenta. O obnovu může požádat pouze z taxativně uvedených případů -

bylo-li

rozhodnutí ovlivněno trestným činem jiné osoby (s rozšířením osob nad rámec obdobného
ustanovení trestního řádu o svědky, znalce a tlumočníky), nebo pro nové skutečnosti
či důkazy, které nikoliv vlastní vinou nemohl uplatnit v původním řízení, a které
178

Op. cit. Filip, Zákon o Ústavním soudu, str. 715 - 740
V původním znění hovořilo ustanovení o „senátu“, což by nasvědčovalo senát soudní, nicméně z logiky
věci bylo teorii zřejmé, že se jedná o tiskovou chybu, což bylo při novelizaci zákona rovněž potvrzeno
nahrazením slova „senátem“ za slovo „Senátem“, což pochybnosti definitivně rozptýlilo. Zdroj: tamtéž
179

44

samostatně nebo spolu s již přednesenými mohou vést ke zprošťujícímu rozsudku. Po smrti
prezidenta přísluší legitimace k podání žádosti o obnovu jeho pozůstalému manželovi či
potomkovi v pokolení přímém. O takovéto obnově rozhoduje Ústavní soud bez ústního
projednání a na základě původně podané žaloby. Je-li po obnově původní rozsudek
skutečně zamítnut, prezident se ovšem do úřadu už nevrací – ustanovení slouží
k předcházení ústavní krize, jelikož předpokládá, že v době tohoto rozhodnutí už proběhla
nová volba prezidenta. V § 108 zákon o Ústavním soudě výslovně předpokládá přiměřenou
subsidiaritu trestního řádu v případě absence konkrétní úpravy pro tento typ řízení, což
umožňuje Ústavnímu soudu jistou míru uvážení a zároveň tvoří výjimku z § 63 téhož
zákona, který pro své účely stanoví subsidiaritu zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu.
2.2.4. Odpovědnost prezidenta v judikatuře

Na rozdíl od ustanovení upravujících odpovědnost parlamentních činitelů, která
byla ve stoleté historii českého ústavního systému vzpomenuta prakticky v každé právněhistorické epoše, nebylo v minulosti příliš mnoho příležitostí, kdy popsaná ustanovení
přivést „k životu“ a konfrontovat jejich znění a teoretické základy s aplikační praxí.
V moderních dějinách je zaznamenán pouze jediný případ, kdy byl prezident volán
Senátem prostřednictvím Ústavního soudu k ústavněprávní odpovědnosti. Dále práce
rozebere několik vybraných judikátů, v nichž soudy správního soudnictví či Ústavní soud
dostaly příležitost k posuzování odpovědnosti prezidenta za některé z jeho úkonů. Závěrem
kapitoly bude následovat krátký exkurs mimo ústavní právo, a to sice do rozhodnutí
odvolací instance civilního soudnictví v případě, kdy byl prezident volán k odpovědnosti
občanskoprávní.
a)

Usnesení

Ústavního

soudu

ČSFR

ze

dne

8.

července

1992,

sp. zn. II. ÚS 312/92180
K prvnímu vybranému rozhodnutí dospěl právní předchůdce současné instituce,
a to sice Ústavní soud Československé federace. V řízení na podnět Obvodního soudu pro
Prahu 2 dostal Ústavní soud za úkol vyložit pojem „jednání spojené s výkonem funkce
prezidenta

ČSFR“,

používaný

tehdejší

180

Ústavou

Československé

federace,

Část 7. ÚSTAVNÍ SOUD ČSFR. SBÍRKA USNESENÍ A NÁLEZŮ. 1992. Dostupné také
z: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/prilohy/sbirka_usneseni_a_nalezu.pdf
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zákona č. 143/1968 Sb.. Soud po krátké sumarizaci historického vývoje institutu
ve svém rozhodnutí připomněl, že podle dosavadní úpravy byl prezident odpovědný
Federálnímu shromáždění. Zvolenou formulaci označil za nejširší, jakou ústavní právo
doposud dovolilo. Jako nezpochybnitelné vzal soud, že za jednání prezidenta se považují
akty vyjmenované v příslušných ustanoveních federální ústavy, připustil ovšem, že tento
výklad není taxativní. Shledal, že k prezidentovu jednání patří i veřejná a politická činnost
státníka a že tento okruh jednání nelze enumerativně vymezit. Dále připomněl,
že záležitostmi s tímto jednáním spojenými je pověřena Kancelář prezidenta, podle zákona
135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR. Soud dospěl k rozhodnutí, že se nejedná
o dvě různé oblasti činností přesně oddělené a že zákon pouze určuje, ke kterým oblastem
prezidentových projevů má kancelář pravomoc být mu nápomocna. Bylo rozhodnuto,
že akty prezidenta republiky je nutno z povahy jeho postavení posuzovat jinak než jednání
běžného občana a že ochraně rozhodně nepodléhají jednání, kdy prezident vykonává
svá práva soukromé osoby, taková, jaká při splnění zákonných podmínek teoreticky může
vykonávat každý, například v právech majetkových, rodinných apod. V závěru tedy,
zejména vzhledem k nemožnosti výčtu činností, které jsou jednáním spojeným s výkonem
funkce, stejně jako výčtu lidských činností, které jím nejsou, a vzhledem k faktu,
že na prezidentský úřad je pohlíženo širokou veřejností a jako tedy nese jistou politickou
a morální odpovědnost vůči občanům, rozhodl soud, že v případech pochybnosti je jednání
třeba posuzovat spíše, jako by bylo jednáním spojeným s výkonem funkce, a v opačném
případě vyžadovat spolehlivou argumentaci. V dnešní době má toto rozhodnutí už pouze
teoretický význam, jelikož zákonná úprava prezidentské odpovědnosti se o bezmála
půl roku později zásadně změnila.
b)

Nález Ústavního soudu ze dne 12. dubna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93181

V dubnu následujícího roku poté, co vešla v platnost současná ústava, bylo jednání
prezidenta posuzováno znovu, tentokrát v souvislosti s vydáváním rozhodnutí. Po
upozornění Amnesty International zaslal tehdejší prezident Václav Havel návrh na zrušení
ustanovení § 102 trestního zákona, které mělo před blíže nespecifikovaným hanobením
chránit kromě České republiky také Parlament, vládu nebo Ústavní soud. Prezident vytýkal
ustanovení vágnost a nedostatečné určení chování, jakého by se obviněná osoba měla vůči
ústavním orgánům dopustit. Ústavní soud posuzoval aktivní legitimaci navrhovatele,
181

NÁLEZ Ústavního soudu
z: http://kraken.slv.cz/Pl.US43/93

Pl.

ÚS

43/93
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ze

dne

12.

4.

1994.

Dostupné

také

kdy byly vzneseny výhrady, že prezident není k takovému jednání bez kontrasignace
náležitě oprávněn, jelikož podle platné právní úpravy byla k aktům prezidenta republiky
výslovně nespecifikovaných čl. 62 Ústavy vyžadována konstrasignace předsedou vlády
nebo pověřeným členem vlády. S touto argumentací se ovšem Ústavní soud neztotožnil.
Ve svém odůvodnění se odvolal na konstitucionální dikci, podle které přísluší vládě
spolupodepisovat pouze ty akty prezidenta republiky, jež mají povahu vydaného
rozhodnutí. To vymezuje Ústavní soud jako takové právní jednání, jímž se mění nebo
potvrzují právní stavy osob (generických i individuálně určených). Podání prezidenta
republiky podle § 64 odst. 1 zákona o Ústavním soudu posoudil Ústavní soud jako podnět,
u nějž není vyžadována kontrasignace, a nikoliv jako rozhodnutí. Prezident byl shledán
pro podání takového podnětu aktivně legitimovaným, jelikož pouze vykonával jedno ze
svých práv, souvisejících s jeho úřadem, zatímco k samotnému rozhodnutí zůstala
příslušnost Ústavnímu soudu.182
c)

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006,
sp. zn. 4 Aps 3/2005183

Žalobu na nečinnost podal proti prezidentovi republiky JUDr. Petr Langer ve věci
svého jmenování soudcem. Coby justiční čekatel se ve výběrovém řízení umístil na prvním
místě,

nicméně

v mezidobí

došlo

ke

změně

zákona,

vyžadující

minimální

věk pro jmenování soudcem, a novou podmínku věku 30 let už žalobce v době,
kdy

měl

být

jmenován,

nesplňoval.

Prezident

Václav

Klaus

jej

spolu

se skupinou několika dalších navzdory jejich legitimnímu očekávání nejmenoval, ovšem
nevydal ani rozhodnutí opačného charakteru. Žalobce pro případ, že by v nejmenování
bylo spatřováno negativní rozhodnutí, podal žalobu i proti tomuto negativnímu rozhodnutí
v žalobě proti nezákonnému zásahu. Městský soud dospěl k závěru, že jmenování
či nejmenování soudcem není rozhodnutím o veřejném subjektivním právu uchazeče,
jelikož je prováděno na základě výběru z uchazečů, nikoliv rozhodování o subjektivním
právu konkrétní osoby, a tudíž se neshledal příslušným k projednání. K žalobě na zásah
zkonstatoval, že jelikož na jmenování neexistuje právní nárok, nemůže být nejmenování

182

Nález návrhu vyhověl a slova „Parlamentu, vlády a Ústavního soudu“ byla ze znění zákona skutečně
odstraněna. Takto zúžené ustanovení zůstalo až do roku 1999, kdy bylo z trestního zákona bez náhrady
vyňato.
183
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, sp. zn. 4 Aps 3/2005. Dostupné také
z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0003_4Aps_0500035A_prevedeno.pdf
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nezákonným zásahem. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž se s argumentací odvolací instance neztotožnil.
Ve svém rozsáhlém odůvodnění upozornil, že veřejná subjektivní práva jsou
nestejnorodá a ve svých povahách se zásadně liší. V jednání shledal povahu správních
úkonů prezidenta, jehož úřad označil za úřad sui generis. Rozhodl, že prezident jako
správní orgán rozhoduje tam, kde je výkon pravomoci vázán zákonem a zároveň
kdy výkon pravomocí zasahuje do subjektivních práv konkrétních osob. Nepokládal
za podstatné, jakým způsobem je pravomoc prezidenta upravena, nýbrž jakým způsobem
je tak učiněno. Souhlasil s Městským soudem, že na jmenování čekateli za žádných
okolností nevzniká právní nárok a že na rozhodnutí prezidenta je třeba nahlížet
v materiálním, nikoliv ve formálním slova smyslu. Význam soud přiložil principu
legitimního očekávání uchazeče. Nejvyšší správní soud totiž vytkl autorovi napadeného
rozhodnutí, že na Langerovy námitky ohledně předvídatelnosti nebral ohled. Vzhledem k
tomu shledal i příslušnost soudu k ochraně tohoto principu. Dal najisto, že předmětem
soudního přezkumu nemůže být samotné meritorní rozhodnutí prezidenta republiky,
ale ke kontrole dodržení všech zákonem předpokládaných podmínek pro toto rozhodnutí
už se příslušným shledal. Rozhodl, že z obsahu spisu nelze jistě určit skutkový stav
a záležitost vrátil soudu nižšího stupně k projednání. Dodal, že do pravomocí správního
soudnictví v žádném případě nenáleží volat k odpovědnosti prezidenta, tedy jde
v rozhodnutí toliko o „morální apel na jeho demokratické cítění.“184
d)

Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. Pl. ÚS 17/13185

V dalším

významném,

dá

se

říct

nejvýznamnějším

soudním

řízení

proti prezidentu Václavu Klausovi, už ale soud volat prezidenta k odpovědnosti příslušný
byl. Jednalo se o první a doposud poslední ústavní žalobu na prezidenta republiky
pro velezradu. Senátní jednání o ústavní žalobě je neveřejné, záznam ze schůze tedy není

184

Ten ovšem zjevně nezapůsobil dostatečně a ke jmenování Petra Langera soudcem nikdy nedošlo. Právník
se s celou záležitostí obrátil na Ústavní soud, ten ale vzhledem k tomu, že v době jejího projednání Městský
soud v Praze ještě nerozhodl v řízení po kasaci, tuto ústavní stížnost odmítl pro nepřípustnost rukou soudce
zpravodaje Ivany Janů. Městský soud v následujícím řízení žalobě vyhověl a Nejvyšší správní soud následně
zamítl kasační stížnost prezidenta, ani to ovšem prezidenta k činnosti nepřimělo. Petr Langer své pokusy
o kariéru v soudnictví později vzdal a od roku 2008 se v Ostravě věnuje advokacii. Zdroj: Usnesení
Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 282/05. Dostupné také z: https://iudictum.cz/126613/i-us282-05, USNESENÍ Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 17/13. Dostupné také
z: http://kraken.slv.cz/Pl.US17/13, Advokáti a personální obsazení. JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.,
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://www.advokatlanger.cz/cz/advokati/
185
op. cit. USNESENÍ Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 17/13…
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dostupný. Veřejným už ovšem je hlasování, lze tedy zjistit, že pro podání žaloby bylo 38
přítomných senátorů, proti 30.

186

Žaloba byla podaná doslova v poslední chvíli –

legisvakance platné novelizace, která k ústavní žalobě vyžadovala ústavní většinu, končila
7. března téhož roku. Při počtu 68 přítomných senátorů by návrh skupiny poslanců,
zastupované Jiřím Dienstbierem, potřeboval přinejmenším 41 hlasů pro. Za dosavadní
úpravy ovšem tento výsledek pro podání stačil, a jelikož nebyl vyžadován souhlas
Poslanecké sněmovny, žaloba byla odeslána rovnou na Ústavní soud, kterému byla
doručena příští den, a rozhodnutí bylo vzhledem k výše diskutované přednosti
před ostatními řízeními vydáno o necelé tři týdny později.
Skutek spatřoval Senát v dohromady pěti bodech. Podle bodu A se měl prezident
dopustit porušení svých povinností tím, když nejprve neratifikoval rozhodnutí Evropské
rady o změně článku 136 SFEU, které řádně odsouhlasily obě komory Parlamentu,
a na výzvu reagoval veřejným prohlášením, že se tak učinit ani nechystá. Dle bodu B
se měl prezident dopustit takové nečinnosti v oblasti jmenování soudců Ústavního soudu,
že mohlo dojít k ohrožení funkce tohoto orgánu. V bodě C spatřoval Senát velezradu
v zásahu do nezávislosti trestní justice a ochromení důvěry v její systém, kterého
měl prezident dosáhnout udělením nad míru rozsáhlé amnestie. V bodě D byl znovu
připomenut výše uvedený případ JUDr. Langera, kdy v postupu proti němu měl prezident
hrubě znevážit soudní systém republiky a bod E opět vytýkal prezidentovi o téměř
osm let zpožděnou ratifikaci dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě, jež opět
demokraticky odhlasovaly obě komory Parlamentu. Senát zdůraznil, že prezident
v parlamentní demokracii nepožívá žádného zvláštního postavení a není mu dáno
samostatně vládnout. V přípise pak potvrdil, že trvá na projednání i poté, co uplynula doba
volebního období presidenta Klause, jelikož by se takto staly delikty spáchané k závěru
volebního období prakticky neprojednatelnými, a odvolával se na obecné kárné principy
i ustanovení zákona chránící před účelovými abdikacemi. Žalovaný prezident
se prostřednictvím svého obhájce JUDr. Marka Nespaly hájil skutečností, že posuzování
skutků, jež se udály před účinností novely 7. března 2013, je v přímém rozporu se zásadou
trestního práva nullum crimen sine lege a že nepravá retroaktivita, navrhovaná Senátem,
je zcela nepřípustným zásahem do osobních práv osoby, jež už prezidentem není. Na
základě odborných vyjádření se nedomníval, že zmiňované delikty naplňují mírou
186

ČTK, iDNES.cz. DOKUMENT: Jak senátoři hlasovali o podání žaloby na prezidenta. IDNES.cz [online].
4. března 2013 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/jmena-senatoru-a-to-jak-hlasovali-ozalobe-na-klause-fxe-/domaci.aspx?c=A130304_173213_domaci_hv
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intenzity skutkové podstaty velezrady, a v bodě C se nepokládal za deliktně odpovědný
subjekt, jelikož dle názoru obhajoby nemůže být prezident za své rozhodnutí takto volán
k odpovědnosti.
Ústavní soud dospěl k závěru, že využití nepravé retroaktivity je nepřípustné
a že pokračování v řízení po konci volebního období úprava, kterou bylo nutno užít
v tomto případě, nepřipouští. Výslovná úprava neexistovala a soud připustil vyplnění
mezery v právu cestou procesní analogie, která je ovšem na základě právních principů
prováděna ve prospěch obviněného. Jakmile funkce zanikne, ztrácí tak obviněný
způsobilost být účastníkem řízení o ústavněprávním deliktu. Nad to Ústavní soud dodal,
že sankce za ústavněprávní delikt velezrady je možno ukládat toliko kumulativně,
a že v případě, kdy osoba již prezidentem není, by jí nebylo možno uložit jednu část tohoto
postihu, trest ztráty prezidentského úřadu. Ani požadavku na vyjasnění Ústavy
„do budoucna“ plénum nevyhovělo, kdy v odůvodnění poznamenalo, že bez vztahu
ke konkrétnímu případu není v jeho kompetenci podávat závazný obecný výklad Ústavy
nebo jejích částí. Proti tomuto závěru se striktně vymezil disentující soudce Stanislav
Balík, který vyjádřil svůj názor, že ústavní sankce nelze podrobovat požadavkům
trestněprávní doktríny. Rozporoval i závěr soudu, že sankce je třeba ukládat kumulativně,
a vyzdvihoval společenskou významnost rozhodnutí, i kdyby v jeho následku žádná sankce
nastat neměla. Závěrem soudu vytýká, že vyhnutím se meritornímu rozhodnutí poškodil
důvěru veřejnosti v demokracii a právní stát.
e)

Rozsudek

Městského

soudu

v Praze

ze

dne

1.

září

2016,

sp. zn. 22 Co 207 /2016187
V civilněprávní rovině ve vztahu k prezidentu republiky rozhodoval soud v září
2016. Prezident se ve svém projevu měl dopustit zásahu do práva na ochranu cti a dobré
pověsti novináře a autora Ferdinanda Peroutky a k ochraně svého zesnulého děda
se přihlásila vnučka Terezie Kaslová. V odvolání proti prvostupňovému rozsudku
zde sehrála klíčovou roli pasivní legitimace žalované strany. Na straně žalované totiž
stanula Česká republika, reprezentovaná kanceláří prezidenta republiky. Ta se v podání
pro odvolací soud bránila, že žalobkyně takovouto žalobou obešla princip indemnity
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Text rozsudku byl pro nedostupnost v oficiálních zdrojích převzat ze serveru Echo24.cz.
Zdroj: Echo24.cz. Máme celý rozsudek Zeman vs Peroutka. Je to remíza, napsal soud. Echo24.cz [online].
[cit. 2018-03-27]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/iA54V/mame-cely-rozsudek-zeman-vs-peroutka-je-toremiza-napsal-soud
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prezidenta a jeho neodpovědnost za jeho projevy. Názor zhodnotila jako šablonovitý a tezi,
že odpovědnost přechází na stát, označila za absurdní, už z důvodu, že je-li prezident
neodpovědný z výkonu své funkce, není ani jaká odpovědnost by na jeho pomocný orgán
mohla přejít. Žalobkyně se k odvolání vyjádřila stručně a navrhla potvrzení
prvoinstančního rozhodnutí.
Městský soud jí dal v tomto za pravdu a ztotožnil se s rozsudkem soudu obvodního.
Nezpochybnil ustanovení článku 53 odst. 3 o neodpovědnosti prezidenta, nicméně potvrdil
tezi, že tento nemůže vyloučit jakoukoliv možnost reparace majetkových či nemajetkových
újem v soukromoprávních vztazích. Odpovědnost je tradičně spatřována jako politická
a trestní, případně správněprávní. Indemnita vylučuje, aby prezidentovi vznikla jakákoliv
sekundární povinnost či trest, přičemž i občanskoprávní rozhodnutí za takové může
být považováno. To ovšem nemůže zcela vyloučit, aby se prezident jako osoba dopustil
protiprávního jednání. Takovýto výklad by totiž vedl k neudržitelnému stavu, za kterého
by se osoby poškozené jednáním prezidenta neměly možnost se jakkoliv dovolat náhrady
této škody či újmy a upozornil na odlišnost od případů škody způsobené při výkonu
veřejné moci. Poté, co dal soud najisto, že odpovědnost prezidenta může vzniknout, bylo
třeba určit, kdo tuto odpovědnost ponese. Soud se zde ve světle judikatury přiklonil
k analogickému výkladu ustanovení § 2914 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
o odpovědnosti zaměstnavatele či zmocnitele za škodu způsobenou zaměstnancem,
zmocněncem či pomocníkem. Dále soud připomněl, že projev pronesený při státnické
příležitosti se rozhodně netýkal soukromých záležitostí prezidenta. Rozsudek odkázal i na
judikát k předchozí právní úpravě, který v pochybnostech pokládal jednání spíše za
spojené

s výkonem

funkce

než

za

jednání

soukromé.188

Nepříslušnost

Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových dovodil z toho, že základní zákon tohoto
orgánu mu takovouto pravomoc nepřikládá, oproti tomu Kancelář republiky má za úkol
obstarávání záležitostí prezidenta spojených s výkonem jeho funkce a protokolární
povinnosti. Vzhledem ke skutkovým zjištěním dal soud žalobkyni za pravdu v omluvě
za část prezidentových prohlášení „Hitler je gentleman“, ve zbytku její návrh zamítl.189

188

Viz výše písm. a) této podkapitoly.
Žalovaná strana řádně podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Tomu došlo dne 15. 12. 2016, napadlo senátu
s číslem
30
a
od
toho
data
nebyla
v řízení
žádná
další
událost.
Zdroj:
Detail
události
v
řízení. Infosoud.justice.cz [online].
[cit.
2018-03-27].
Dostupné
z:
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/list.do?druhVec=CDO&rocnik=2016&cisloSenatu=0&bcVec=584
8&kraj=MSPHAAB&org=NSJIMBM&poradiUdalosti=1&cisloSenatuLabel=30&typSoudu=ns&agendaNc=
189
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2.3

Omezení stíhatelnosti ústavních soudců a dalších činitelů

Předchozí kapitoly pojednávaly o ochraně činitelů příslušejících nejvyšším
instancím moci zákonodárné a nejvyššího představitele moci výkonné. Z hlediska dělby
moci ve státě se zdá být více než spravedlivým, že takovouto ochranu přiřkla Ústava
i nejvýše postaveným činitelům v rámci moci soudní. První část této kapitoly se tedy bude
zabývat touto úpravou. Další omezení postihování osob pro jejich jednání už Ústava
nezahrnuje, přesto je ovšem vhodné je v souvislosti s tímto institutem alespoň nastínit.
Imunitou například disponuje i veřejný činitel ve zvláštním postavení, na něhož Ústava
nepamatuje vůbec, a to sice Veřejný ochránce práv.190 V závěru kapitoly bude rovněž
popsáno ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, jež omezuje stíhatelnost
soudců v souvislosti s výkonem funkce.

2.3.1. Imunita soudců Ústavního soudu

Ochrana ústavnosti byla do roku 1920 na našem území převážně teoretickým
konceptem z pera představitele Vídeňské školy Hanse Kelsena. První specializovaný útvar
tohoto zaměření byl do našeho ústavního pořádku zakotven Ústavou z roku 1920 jako
Ústavní soud Československé republiky.191 Ústava soudu věnovala hned několik
ustanovení. Rozhodla, že bude mít sedm členů, část z nich vysílaných z nejvyšších
soudních instancí, a část včetně předsedy jmenovaných prezidentem republiky. Jako hlavní
pravomoc mu svěřila dohled nad souladem zákonů s ústavou, jejími součástmi
a novelizací. Podrobnosti k tomuto měl stanovit zvláštní zákon, což bylo krátce poté
zrealizováno v zákoně č. 162/1920 Sb., o Ústavním soudě. Tento podrobněji upravil
pravomoci tohoto orgánu, zopakoval pravomoc kontrolovat soulad zákonů a prozatímních
opatření s článkem I. Ústavy. Dále rozebral složení ústavního soudu, předsedovi uložil
za povinnost skládání slibu do rukou prezidenta a určil funkční období na 10 let. Výši
CIVIL&druhUdalosti=ZAHAJ_RIZ&idUdalosti=null&druhVecId=CDO&rocnikId=2016&cisloSenatuId=0
&bcVecId=5848&orgId=NSJIMBM
190
Na základě zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Zdroj: ČESKO. ZÁKON ze dne 8. prosince
1999 o Veřejném ochránci práv. In: 349/1999 Sb. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999349, dále jen zákon o veřejném ochránci práv
191
Jednalo se o první specializovaný orgán kontroly ústavnosti na světě. V roce 1919 byl sice soud
s obdobným zaměřením založen Ústavní soudní dvůr ve Vídni, ten ovšem neměl plnou pravomoc ke kontrole
norem. Prvenství ale zůstalo pouze v teorii – zatímco československý ÚS reálně zasedl poprvé až v listopadu
1921, rakouský Verfassungsgerichtshof, založený až v říjnu 1920, byl již několik měsíců v plném provozu.
Zdroj: LANGÁŠEK, Tomáš: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7380-347-6
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náhrady, jež měla členům příslušet, specifikovalo vládní nařízení, a vláda rovněž dostala
za úkol obstarání pomocného personálu. Ohledně zvláštní úpravy stíhatelnosti předpisy
mlčely a nikterak dál jí nerozvinul ani navazující zákon č. 255/1922 Sb., jednací řád
Ústavního soudu.
Počáteční vývoj ústavního soudnictví přerušila válka. Když v roce 1948
Ústavodárné shromáždění schválilo dne 9. května zákon s pořadovým číslem 150,
s ústavním soudem nebylo počítáno. Nezměnila to ani o 12 let později Ústava
Československé socialistické republiky. Oproti této krátké tradici nastala formální změna
až v roce 1968 s ústavním zákonem o Československé federaci. Ten počítal nejen
s ústavním soudem Československé federace, ale i s národními ústavními soudy
jednotlivých republik. Tety orgány, sloužící k ochraně ústavnosti, měly stejně jako jejich
nepřímý předchůdce rozhodovat o souladu zákonů Federálního shromáždění s Ústavou,
stejně jako o souladu ústavních i běžných zákonů Národních rad a nařízení vlády. Dále
mu byla svěřena pravomoc k řešení některých kompetenčních sporů a dávání podnětů
k zákonodárství. Objevuje se též pravomoc o rozhodování v konkrétních záležitostech
při porušení práv zásahem státního orgánu. Soud se měl skládat ze 12 členů, z 8 soudců a
4 náhradníků. S rovným rozdělením národností osob mezi obě republiky měli být volení
Federálním shromážděním, jež mělo z jejich skupiny následně zvolit předsedu a
místopředsedy. Článek 97 bez dalšího nadál tyto členy192 imunitou obdobnou členům
Federálního shromáždění – za hlasování tedy kompletní indemnitou, za výroky byla
příslušnost dána kárným řízením Ústavního soudu, a tento orgán musel rovněž
dát souhlas s trestním stíháním a vzetím soudce do vazby. Zdánlivě moderní úprava zůstala
ovšem vlivem doby pouze formální záležitostí a odstavce nevzešly v užívání až do roku
1989, respektive do roku 1991, kdy byl zákonem č. 91/1991 Sb., o ústavním soudu České
a Slovenské Federativní Republiky, zřízen skutečně funkční orgán. Tento zákon zakotvil
rovnou dvanáct soudců, sedmileté jmenovací období a slib, jejž všichni soudci skládali
přímo do rukou prezidenta republiky. Ve věci imunity rozepsal zákon odkazující
ustanovení Ústavy přímo pro tyto jmenované soudce, udal, že je-li Senátem stíhání
zamítnuto, vylučuje se navždy, a doplnil, že soudce není možné stíhat pro přestupek
ani obdobné protiprávní jednání.193 Připojil rovněž ustanovení o doživotní mlčenlivosti
o skutečnostech, jež se ve spojení s výkonem své funkce dozvěděl.

192
193

Z dikce ustanovení vyplývá, že všechny členy, včetně náhradníků, tedy nikoliv jen vykonávající soudce.
Toto s největší pravděpodobností mířilo na kategorii správních deliktů.
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Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky za svou krátkou činnost
posoudil přes tisíc záležitostí.194 S existencí obdobného orgánu návrh Ústavy,
projednávaný na konci roku 1992, pochopitelně počítal. S čím ale původní vládní návrh
paradoxně nepočítal, byla imunita pro soudce Ústavního soudu. Ten ve svém
pozměňovacím návrhu přednesl až poslanec a zpravodaj JUDr. Miloslav Výborný, když
jeho dosavadní neuvedení označil za technické nedopatření. Článek dostal číslo 86
a následující ustanovení měla být přečíslována. Oproti doposavad platné úpravě se návrh
lišil v první řadě rozdílem v orgánu, příslušném k projednání a případnému zbavení
dotyčné osoby její imunity – původně byl touto pravomocí nadán sám Ústavní soud, nová
Ústava přesunula diskutovanou pravomoc na Senát.195 Tento návrh byl přijat většinou 159
hlasů ku jednomu.196 V původním znění setrval téměř celých dvacet let až do novely,
jenž vstoupila v platnost pod č. 98/2013 Sb. Důvodová zpráva, stejně jako u úpravy
poslanců a senátorů, upozorňuje na neobvyklý rozsah imunity, který původní úprava
činitelům přiřkla, a zdůrazňuje, že nebyla-li by tato změna provedena i u soudců Ústavního
soudu, oproti ostatním ústavním činitelům by jim to přineslo neúměrnou výhodu.197
Obecně je imunita soudců Ústavního soudu pokládána za institut sloužící
ke garanci nezávislosti a nestrannosti formou procesní imunity (exempce). Po novelizaci
platí podle odstavce 1 po časově omezenou dobu, tedy dobu, po jakou setrvá konkrétní
ústavní soudce ve funkci. Její rozsah pokrývá jak činy spáchané před jmenováním
do funkce, tak činy spáchané po dobu setrvávání v ní.

198

K vydání soudce ÚS k trestnímu

stíhání je, jak bylo výše uvedeno, příslušný Senát. Někteří autoři připomínají,
že byť je proces podle Jednacího řádu Senátu199 téměř analogický jednání o zbavení
imunity některého ze senátorů, pro praxi by bylo nutné zvažovat jiné základní hodnoty,
než kterým je dáván význam při vydávání člena zákonodárného sboru. Podstatným
194

Historie ústavního soudnictví. Ústavní soud ČR [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné
z: https://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi/
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Oficiální důvody této změny ani odůvodnění celého ustanovení nebyly udány, jelikož článek byl vložen až
při sněmovním jednání, tedy po vyhotovení důvodové zprávy.
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Poslanecká Sněmovna České Republiky: Stenoprotokol z 10. schůze PS ČNR 1992-1992
dne
16.
prosince
1992
[online].
Praha,
2017
[cit.
2018-03-24].
Dostupné
z: htmhttp://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010009.htm
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Op. cit. Návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne ………. 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb….
198
Op. cit. Sládeček, Komentář, str. 931
199
V Jednacím řádu Senátu je vyslovení souhlasu se stíháním nebo zadržením soudce ÚS věnován § 141
v části devatenácté, která v souladu s Ústavou určuje, že žádosti se zasílají přímo předsedovi Senátu,
vyžadují skutkové vymezení a předpokládanou právní kvalifikaci. Předseda rozhodne neprodleně, zároveň
žádost předá mandátovému a imunitnímu výboru. Výbor žádost o souhlas projedná a na první následující
schůzi předloží Senátu k definitivnímu schválení, přičemž je nutné toto provést ke každému popsanému
skutku zvlášť. Usnesení musí být zasláno žádajícímu orgánu ve lhůtě pěti dnů od přijetí.
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by v takovémto rozhodnutí bylo zamezení nebezpečí ohrožení nestrannosti a nezávislosti
rozhodování ústavně-kontrolního orgánu. Zdůrazňují, že stejně jako u ostatních orgánů
se primárně nejedná o ochranu konkrétních osob, ale o ochranu soudu, potažmo moci
soudní jako celku, a situace je o to komplikovanější, že soudní moc, která v rámci systému
brzd a rovnovah působí vůči moci zákonodárné jako kontrolní prvek, se s ní nezřídka může
dostat do politického konfliktu.200 Objevují se názory, které dokonce označují svěření této
pravomoci do rukou Senátu a nikoliv do diskrece orgánu, jehož je případný provinilec
členem, za vytváření nerovného postavení vůči komorám Parlamentu či přímo
za „systémovou vadu“. Změny se pokusil neúspěšně dovolat i Senát v roce 2012. Vytýkána
může být i absence indemnity pro členy Ústavního soudu, jenž opět může vytvářet jistou
nerovnost mezi zástupci jednotlivých mocí ve státě.201
Odstavec druhý, stejně jako u členů parlamentních sborů, upravuje zadržení soudce
Ústavního soudu přímo při páchání trestného činu či bezprostředně poté a zakládá
povinnost dotyčného orgánu bezodkladně vyrozumět úřadujícího předsedu Senátu.
Ten musí ve lhůtě 24 hodin sám rozhodnout o tom, zdali bude dotyčná osoba ponechána
ve vazbě, resp. dát k takovémuto omezení souhlas. Neučiní-li tak, je orgán povinen
zadrženého propustit. V rámci následující schůze pak Senát rozhodne o přípustnosti
trestního stíhání. I zde spatřují odborníci výše zmíněnou nerovnost mezi orgány, kterou
pokládají za takřka zpátečnickou oproti úpravě federální, přičemž tento názor opírají
mj. také o komparaci se zahraničními právními řády. Oproti tomu ovšem stále existuje
otázka, zdali by se skutečně takovýmto rozhodnutím zaručila větší spravedlnost rozhodnutí
o souhlasu k vazbě či vydání, resp. nevydání soudce ke stíhání.202 Úpravě je částí
akademické obce vytýkána absence povinnosti orgánu či Senátu vyrozumět samotného
Ústavního soudu, event. jeho předsedy.203 V rámci třetího odstavce je pak pojednáváno
o možnosti využít právo odepřít výpověď o skutečnostech, o nichž se soudce dozvěděl
v souvislosti s výkonem své funkce. Teoretici právo přiřazují k trestněprávní oblasti
a výklad sahající až k občanskoprávním řízením pokládají za příliš extenzivní. Odmítnutí
odepřít výpověď nemusí soudce nikterak zdůvodňovat, stačí pouhý odkaz na tento
odstavec Ústavy. Koncepce by nasvědčovala tomu, že se jedná o právo, nikoliv
o povinnost, a záleží tedy na soudci, zdali jej, s přihlédnutím k dalším předpisům,
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Op. cit. Bahýľová, Komentář, str. 1058
Op. cit Rychetský, Komentář…, str. 844-845
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Op. cit. Sládeček, Komentář…, str. 938
203
Op. cit. Rychetský, Komentář…, str. 845
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ukládajícím mu mlčenlivost jako povinnost, využije.204 Oproti tomu stojí názor,
že v kombinaci s příslušnými ustanoveními o mlčenlivosti se jedná ze své podstaty
o povinnost a formulace je nejasná z důvodu obecné tendence ústavních předpisů vyhýbat
se přímému udávání povinností. Účel ustanovení spatřují jeho zastánci opět v ochraně
nikoliv konkrétní osoby, ale Ústavního soudu jako celku. I zde je ovšem připouštěno,
že se jedná spíše o zásadu než pevně dané pravidlo, a je tedy na individuálních soudcích,
nikoliv např. na předsedovi, který postrádá pravomoc osobu mlčenlivosti zprostit,
aby si jej pro svůj případ zvážili.205
Imunitu soudců pro přestupky a řízení o nich Ústava na rozdíl od své federální
předchůdkyně zakotvit

opomněla. Učinil

tak až

o půl

roku později

zákon

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve svém § 4 odst. 2. Ten veškeré stíhání pro přestupky
automaticky vyloučil, na jiné správní delikty se ustanovení nevztahovalo. 206 Obecným
předpisem byl za původní úpravy § 9 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, který stanovil,
že jednání naplňující znaky přestupku, spáchané osobou požívající imunity, nelze jako
přestupek projednat.207 Teorie uvažuje o možnosti, že by se soudce například v blokovém
řízení imunity vzdal a pokutu zaplatil. Ačkoliv není jisté, zda by takovéto řízení nevyústilo
v nicotný akt, jelikož ústavnímu činiteli obecně vzdání se imunity nepřísluší, je možné,
že by tak učinil, aby se vyhnul případné dehonestaci a složitější alternativě, ke které se
podle litery zákona přikročí obligatorně, a nikoliv volbou provinilé osoby. 208 Touto cestou
je kárné řízení, proces popsaný v § 132 až § 144 zákona o Ústavním soudu. Tato pasáž
ustanovuje kárnou odpovědnost všech soudců, za kárný prohřešek označuje i čin naplňující
znaky přestupku. Řízení zahajuje předseda senátu usnesením, po jeho dobu je dotyčnému
pozastaven

výkon

funkce

soudce,

v dokazování

se

analogicky

užije

trestní

řád a nejpřísnějším trestem je zánik soudcovy funkce. Tento může být uložen,
pokud by další setrvání této osoby bylo v rozporu s posláním Ústavního soudu a pro tento
návrh by se vyjádřilo přinejmenším devět soudců alespoň z dvanácti – jinak může kárný
senát soudci nevhodné chování pouze vytknout.
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Op. cit. Pavlíček, Komentář…díl. I., str. 292
Op. cit. Rychetský, Komentář…, str. 846
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Op. cit Pavlíček, Ústavní právo… str. 974, shodně např. Sládeček
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Za stávající právní úpravy by se jednalo o § 4 odst. 2 zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky.
Konkrétní reflexe institutu správními předpisy bude rozebrána v kapitole 3.2 Imunita v řízeních správních
této práce.
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op. cit. Sládeček, Komentář…, str. 939
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V minulosti došlo k několika kárným řízením, typicky ve věci dopravních
přestupků.209 Zcela nedostačující možnost udělení sankce spolu s nemožností výběru, zdali
záležitost vyřeší správní orgán, či zda bude předána kárnému senátu, vedla v roce 2016
k návrhu

na

zrušení

celého

institutu

přestupkové

imunity

soudců,

o

němž

se rozhodlo 13. 6. 2017 v rámci usnesení s č. Pl. ÚS 29/16.210 Takto vyústilo řízení vedené
proti soudci Radovanu Suchánkovi, jenž se měl v Břeclavi dopustit coby řidič svého
osobního automobilu přestupku překročení rychlostního omezení. Kárný senát ve složení
Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Vladimír Sládeček, Kateřina Šimáčková a Vojtěch Šimíček
řízení přerušil a podal plénu Ústavního soudu návrh na zrušení příslušných ustanovení.
Argumentoval porušením práva rovnosti, tvrdil, že takovéto ustanovení přináší soudcům
neúměrnou výhodu, nesouvisející s jejich činností, a ustanovení označil za zastaralé,
jelikož vzniklo v době, kdy k ochraně osoby ve správním řízení ještě neexistoval
plnohodnotně funkční systém správního soudnictví. Připomněl i jistou nespravedlnost
pro osobu soudce, kdy v kárném řízení shledal mnohem zásadnější zásah do osobních práv,
poškození důstojnosti a profesní cti, než k jakému dojde při prostém zaplacení pokuty
v případě, že se jedná o přestupek bagatelní. V tomto testu soudcovská přestupková
imunita obstála zejména z procesních důvodů - usnesení bylo zamítnuto z důvodu
nedostačující pasivní legitimace navrhovatele, kdy plénum rozhodlo, že kárný senát nemá
výslovnou možnost takovýto návrh podat, a tedy ze zásady enumerativnosti
veřejnoprávních pretenzí k takovému jednání není oprávněn, a to ani podle zákona
o Ústavním soudu, ani podle Ústavy. Zde plénum nesouhlasilo s argumentací navrhovatele,
že

kárný

senát

je

soudem

ve

smyslu

článku

95

odst.

2

Ústavy,

a to ani na základě judikatury, která dovodila, že kárný senát Nejvyššího správního soudu
soudem je. Soud v závěru odůvodnění konstatoval, že tuto otázku přenechá vývoji
legislativy a připomněl, že ve své roli tzv. negativního zákonodárce musí být spíše
zdrženlivý. Navrhující soudci v připojeném disentu zopakovali argumentaci o legitimitě,
připomněli chybějící druhou instanci pro takovéto správní řízení a rozporovali tezi pléna,
že pro obdobné rozhodnutí nejsou správní důvody.211
209

PASEKOVÁ, Eva. Ústavní soudci si nezrušili přestupkovou imunitu, kárný senát není oprávněný návrh
podat. Česká justice [online]. 10. 7. 2017 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://www.ceskajustice.cz/2017/07/ustavni-soudci-si-nezrusili-prestupkovou-imunitu-karny-senat-neni-opravneny-navrhpodat/
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USNESENÍ Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 29/16. Dostupné také
z: http://kraken.slv.cz/Pl.US29/16
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Návrh na zrušení příslušných ustanovení, vrácení soudců do kompetence správního řízení a umožnění
výjimky pouze v případě, že o to soudce požádá, podala i bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška
Wagnerová coby senátorka. Návrh zákona byl v Senátu schválen a v současnosti je v projednávání výborů
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2.3.2. Imunita veřejného ochránce práv
Soudci Ústavního soudu jsou posledními činiteli, jimž Ústava určitou úroveň
imunity přiznává. Neexistuje ovšem předpis ani pravidlo udávající, že omezit stíhatelnost
osoby je způsobilý pouze ústavní zákon, proto se instituty imunity objevují i mimo ústavní
právo – vždy ovšem fungují v jeho těsné blízkosti. Orgánem s ústavněprávními základy
i pravomocemi212 je Veřejný ochránce práv neboli ombudsman, instituce sloužící
k ochraně osob proti protiprávnímu jednání úřadů či jejich nečinnosti.213 Jedná se o institut
v demokratických státech relativně moderní a vlivem doby se návrh na ustanovení této
funkce v Parlamentu objevil až dne 26. 4. 1999 coby návrh vlády, zastupované tehdejším
místopředsedou vlády a budoucím předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským.214
Vláda v důvodové zprávě vysvětlila tento původně švédský koncept jako vhodnou kontrolu
státní moci a popsala rozdíl mezi variantou, kdy ombudsmana volí parlament,
a variantou, kdy jej vybírá vláda, přičemž se přiklonila k prvé jmenované. Zdůraznila
požadavek na nezávislost takovéto osoby a připomněla, že jeho rozhodnutí není pro orgány
veřejné moci přímo závazným. Jako hlavní úkol mu udělila službu prostému občanu,
ztracenému v komplikované byrokracii státní moci. Zákon počítal se svěřením pravomoci
volby osob do této funkce Poslanecké sněmovně a jmenování kandidátů umožnil i Senátu
a prezidentu republiky. Volební období ombudsmana mělo být šestileté a bylo udáno,
že z výkonu funkce bude odpovědný Poslanecké sněmovně.215
V § 7 navrhovaného zákona přiřkla vláda Veřejnému ochránci práv procesní
imunitu a pro případné trestní stíhání vytvořila nutnost souhlasu Poslanecké sněmovny,
a to pro jakékoliv, nikoliv pouze v souvislosti s výkonem funkce. V rámci důvodové
zprávy vysvětlila tento krok postavením ombudsmana do pozice „prodloužené ruky
Parlamentu“ a upozornila, že procesní imunita se s úřadem ochránce typicky pojí
i v ostatních státech, využívajících tohoto modelu. Upozornila na možné pokusy úřadů
ovlivnit jeho rozhodování, případně jednání odvetné ze strany úřadů ombudsmanem

Poslanecké Sněmovny. Zdroj: Sněmovní tisk 30 Novela z. o Ústavním soudu. Poslanecká sněmovna
Parlamentu
České
republiky[online].
[cit.
2018-03-27].
Dostupné
z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=30
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Např. podání návrhu na zrušení právního předpisu k Ústavnímu soudu podle § 64 odst. 2 zákona o ÚS
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Op. cit. Zákon o Veřejném ochránci práv…
214
Sněmovní tisk 199 Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv. Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=199
215
Sněmovní tisk č. 199 z 3. volebního období Poslanecké sněmovny, 1998 – 2002 [cit. 2018-03-24].
Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/08/71/00087155.pdf
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kritizovaných. Záruky zákonnosti eventuálního zadržení Veřejného ochránce práv
ponechala na všeobecných ústavních zásadách a trestněprávních principech.216

217

Vládní

návrh, schválený Poslaneckou sněmovnou dne 4. 11. 1999, Senátem o pouhé čtyři dny
později a vyhlášený den před přelomem tisíciletí218 původně počítal s rozsahem této
imunity „do skončení funkčního období“. Formulace se zdála být nevhodnou – bylo
zřejmé, že ombudsman neměl být nadán imunitou doživotní, nicméně návrh opomněl
skutečnost, že funkce může zaniknout i z řady jiných důvodů, než pouze plynutím času,
například odvoláním.219 Novelizační předpis, mimo jiné rozšiřující pravomoci veřejného
ochránce práv, měl původně v plánu formulaci takto ponechat, změna do současného znění
„po dobu výkonu působnosti ochránce“ byla provedena až na podnět senátního Výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na senátním tisku č. 86.220 V tomto
znění byl také přijat, kontrasignován a vyhlášen dne 1. 10. 2005.221 Teorie sice uvažuje,
že formulace „do ukončení výkonu funkce“ by byla pravděpodobně nejpřiléhavější,
nicméně s přihlédnutím k § 4, ustanovujícím, že ochránce může vykonávat svou funkci
i poté, co jeho funkční období skončilo222, pokládá aktuální formulaci za dostačující.
Imunitou správní veřejný ochránce práv nedisponuje a teorie pokládá za nelogické,
aby připadalo v úvahu, že by ombudsman spáchal např. přestupek v souvislosti s výkonem
své funkce. O imunitě občanskoprávní předpis nepojednává vůbec, ačkoliv Komentář
připomíná, že například v anglo-amerických právních systémech se objevovat může -slouží
primárně k ochraně soudního napadání ochránce pro jeho tvrzení například v médiích.
Jak teorie konstatuje, ani v demokratických režimech by takovéto jednání nebylo
nepředstavitelným.223
Úzce s imunitou souvisí i mlčenlivosti, tedy odepření poskytnutí informací
o skutečnostech souvisejících s výkonem činnosti, jež Veřejnému ochránci práv ukládá
216

Pravděpodobně i vzhledem k tomu, že při výkonu své funkce ombudsman primárně nevykonává žádná
hlasovací práva a v nepřítomnosti se jeho funkce automaticky ujímá jeho zástupce, takže i v případě zadržení
jeho osoby by nebyly zásadně ohroženy demokratické hodnoty.
217
Op. cit. Sněmovní tisk 199 – vládní návrh zákona...
218
Op. cit. Sněmovní tisk 199…
219
SLÁDEČEK, Vladimír. Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář. 2., podstatně přeprac. a rozš. vyd.
Praha: C.H. Beck, 2011. Beckovy malé komentáře. str. 94 ISBN 978-80-7400-158-1.,
220
65. USNESENÍ VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE z 9.
schůze, konané dne 15. června 2005. Senát Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné
z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=33576
221
Sněmovní tisk 751 Novela z. o Veřejném ochránci práv. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=751
222
Dle dikce zákona vykonává ochránce, jehož funkční období skončilo, svou činnost až do okamžiku,
kdy jeho nástupce složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.
223
Op. cit. Sládeček, Zákon o Veřejném ochránci práv, str. 95
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zákon zároveň za právo a zároveň za povinnost. Účelem tohoto institutu je zabezpečit
zejména osobní údaje, s nimiž se ombudsman při výkonů své funkce dostane do kontaktu,
a působit tak k ochraně subjektů. Tento druh mlčenlivosti má poněkud odlišný konstrukt
od mlčenlivosti ústavních činitelů. Někteří autoři upozorňují na rozpor ochráncovy
povinnosti mlčenlivosti s povinností seznamovat veřejnost se svou činností podle § 23
odst. 2. Zároveň zákon zakotvuje ustanovení, na jehož základě může předseda Poslanecké
sněmovny ombudsmana či zaměstnance jeho Kanceláře, rovněž nesoucího toto
právo/povinnost, mlčenlivosti ze závažných důvodů zprostit. Poslední ustanovení pak kryje
jistou ochranou i spisy Veřejného ochránce práv, a veškeré státní orgány, orgány činné v
trestním řízení nevyjímaje, jsou povinny vyžádat si k nahlížení do nich svolení buďto
ochránce, či předsedy Poslanecké sněmovny.224
Ani jako celý institut ani imunita veřejného ochránce práv nevyplývá z ústavy,
nýbrž pouze z běžného zákonného předpisu. Byť je obhajovaná obavou z možné msty či
snah v překažení jeho činnosti ze strany státní moci, a vláda v návrhu označila jako
prodlouženou ruku zákonodárné moci, udělení imunity jeho osobě by se mohlo zdát
poněkud kontroverzním a v rozporu s principem rovnosti. Dostatečnou ochranu před
nezákonnými zásahy do nerušeného výkonu funkce ombudsmana, osoby, by mělo
poskytovat samo právo a orgány veřejné moci, a dále nezávislé soudy. V jejich případě
ovšem nalézáme další, byť postupem času slabší a slabší, zásah do principu rovnosti před
zákonem – jsou totiž posledními, komu české právo, nikoliv však Ústava, přiznává z titulu
funkce jisté výsady vůči trestnímu a v minulosti i správnímu stíhání.

224

Tamtéž
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2.3.3. Imunita soudcovská
Nejpočetnější ze skupin osob, jimž vnitrostátní právo přiznává jisté zvýhodnění
oproti ostatním z hlediska přípustnosti trestního stíhání, je nadána imunitou v nejužším
rozsahu. Jedná se o osoby, jejichž prostřednictvím je v život uváděna třetí složka státní
moci, moc soudní. Rozebírat historii soudnictví v českých zemích by skýtalo materiál
pro několik samostatných prací, pročež se v tomto nahlédnutí do podústavních předpisů
soustředíme výhradně na ustanovení upravující omezení stíhatelnosti soudců po roce 1989.
Ustanovení o podmínce, aby k trestnímu stíhání soudce pro trestné činy spáchané
při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním byl vyžadován souhlas jiného orgánu, se totiž
objevilo už ve vládním návrhu zákona o soudech a soudcích, jenž později vstoupil
v platnost pod č. 335/1991 Sb. Důvodová zpráva se k tomuto ustanovení nikterak
konkrétně nevyjádřila225, nicméně bylo přijato beze změny, pouze s rozšířením o třetí
odstavec, upravující situaci pro případ, kdy se jedná o přísedícího vojenského soudu.
Teorie ustanovení pokládala za jeden z projevů soudcovské nezávislosti. Komentář
připomněl, že ustanovení se vztahují i na přísedící, a zopakoval rozsah nutnosti tohoto
souhlasu pouze na úzce vymezený okruh trestných činů.226 Souhlas byl vyžadován
od orgánu, jenž soudce jmenoval či zvolil. Podle § 38 stejného zákona to pro soudce
byl prezident a pro přísedící vojenských soudů bylo tímto orgánem shromáždění
příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů. Volbu ostatních přísedících upravoval
zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví,
o volbách přísedících (…). Podle jeho § 9 odst. 1 byla tato funkce přiřknuta
zastupitelstvům obcí v obvodu příslušného soudu.
Oba dva popisované předpisy zrušil po přibližně deseti letech jejich účinnosti zákon
č. 6/2002 Sb., nesoucí obdobný název jako jeho předchůdce – zákon o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů.

Ten ve svém § 76 trestní stíhání pro trestný

čin spáchaný při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním výslovně podmínil souhlasem
prezidenta republiky.227 Důvodová zpráva se k ustanovení opět nevyjádřila, pouze
225

Sněmovní tisk č. 678, Federální shromáždění ČSFR 1990 – 1992 [cit. 2018-03-27]. Dostupné
z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0678_01.htm
226
KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství a předpisy související :
komentář. Praha: Beck/SEVT, 1994. Beckovy texty zákonů s komentářem. str. 106 – 107
ISBN 80-7179-010-9.
227
Pro všechny ostatní trestné činy má orgán činný v trestním řízení povinnost o stíhání soudce pouze
vyrozumět předsedu příslušného soudu a ministerstvo spravedlnosti. V případě přísedícího tak podle § 77
musí obeznámit soud a zastupitelstvo, jež osobu zvolilo.

61

zkonstatovala, že ustanovení přejímá z úpravy předchozí.228 Teorie k bližšímu výkladu
ustanovení připomíná rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, kdy bylo judikováno,
že souhlas prezidenta je pro stíhání soudce za trestný čin spáchaný při výkonu
či v souvislosti s výkonem funkce nutný, i pokud už dotyčná osoba funkci soudce
nevykonává. Dále zákon uložil povinnost obstarat si takový souhlas přímo orgánům
činným v trestním řízení, nikoliv Ministerstvu spravedlnosti, a rozhodl, že souhlas nebyl
dán, jestliže je žádost o vyslovení odepřena, příp. pokud prezident souhlas výslovně
neudělil. Orgány o souhlas požádat musí a nemohou bez toho dojít k závěru, že trestní
stíhání je vyloučeno. Stav, kdy je očekáváno rozhodnutí prezidenta, nebo se čeká
na vyjasnění, zdali ho je vůbec potřeba, o čemž v pochybnostech rozhodne po předložení
věci Nejvyšší soud, tvoří dočasnou překážku zahájení nebo pokračování trestního stíhání
a důkazy provedené v mezidobí jsou v dalším řízení neuplatnitelné.229 Ve svém dalším
rozhodnutí přirovnal Nejvyšší soud tento institut k hmotněprávní imunitě poslanců
a

senátorů

a

nutnost

souhlasu

se

stíháním

k jejich

imunitě

procesní.

Při posuzování komplikovaném případu komunistického zločinu, kdy se soudce
odvolacího soudu měl svým nedostatečným přezkoumáním případu a potvrzením trestu
smrti pro obviněného dopustit vraždy, zopakoval Nejvyšší soud svůj názor, že k trestnímu
stíhání soudce je třeba souhlasu prezidenta republiky.230

231

V současnosti byl souhlas

prezidenta k trestnímu stíhání soudce udělen již několikrát, naposledy například v případě
soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera, údajně obviněného ze zneužití pravomoci
úřední osoby, přijetí úplatku a nadržování.232
V minulosti se soudci mohli těšit i přestupkové imunitě. Stejně jako poslancům
a senátorům jim § 10, č. 200/1990, o přestupcích, ve spojení se zákonem č. 412/1991 Sb.,
228

Sněmovní tisk č. 878 z 3. volebního období Poslanecké sněmovny, 1998 – 2002
[cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28784
229
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98. In: KOCOUREK, Jiří. Zákon
o soudech a soudcích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. str. 205.
ISBN 978-80-7400-292-2
230
USNESENÍ Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2005, sp. zn. 11 Tcu 67/2002. Dostupné také
z: http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=9&id_article=213638&csum=35aa4647
231
Jelikož o dalším stíhání soudce se nepodařilo dohledat dalších zmínek, můžeme se domnívat, že prezident
souhlas ke stíhání jeho osoby nedal. V kauze Aloise Jeřábka, popraveného četaře, byl obžalován i tehdejší
prokurátor Ján Pješčak. Ten se podle soudního rozhodnutí dopustil ovšem pouze porušení povinnosti
veřejného činitele, což provinilcům hromadně odpustila amnestie prezidenta z května 1960. Zdroj: ČTK.
Nejvyšší soud uzavřel kauzu komunistického prokurátora Pješčaka. Epravo.cz [online]. 13. 8. 2003 [cit.
2018-03-27]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-uzavrel-kauzu-komunistickehoprokuratora-pjescaka-21898.html?mail
232
Policie obvinila soudce Elischera ze tří trestných činů, zajímá se o něj protimafiánský útvar. Česká
televize
ČT24 [online].
13.
3.
2018
[cit.
2018-03-27].
Dostupné
z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2417725-policie-zasahuje-na-prazskem-vrchnim-soudu-zadrzelajednoho-ze-soudcu
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o kárné odpovědnosti soudců, umožňoval projednání jejich přestupku v rámci kárného
řízení. Ustanovení se vztahovalo i na prokurátory a vyšetřovatele prokuratury. Takovýto
přestupek byl nazýván kázeňským a příslušný orgán za něj mohl uložit kázeňský trest,
resp. kárné opatření. Ustanovení bylo použitelné, pouze pokud dotyčná osoba stále
naplňovala požadovanou vlastnost, tedy vykonávala funkci soudce či prokurátora. Správní
úřad byl povinen řízení postoupit bez návrhu příslušnému kárnému orgánu. 233 První pokus
o odebrání této výsady byl učiněn už v roce 1999, kdy vláda shledala, že není důvod pro to,
aby soudci nadále podléhali této ochraně. Koncept zákona byl vzat zpět ve třetím čtení234
a soudcům zůstala možnost volby kárného stíhání, přičemž tento institut přetrval
i po novelizaci zákona o přestupcích, kdy byl vyčleněn do odstavce § 9a

a bylo

rozhodnuto, že bude na vůli soudce, zdali se přestupek projedná ve standartním řízení
či ve zvláštním kárném, tentokrát už podle novelizovaného zákona č. 7/2002 Sb., o řízení
ve věcech soudců a státních zástupců. Ani v návrhu na rozsáhlé změny zákona o soudech
a soudcích, pocházejícím z pera vlády zastupované ministrem spravedlnosti, původně
vypuštění příslušného ustanovení v zákoně o přestupcích nefigurovalo. Objevilo
se až v usnesení Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny.235 Schválen byl hlasy
109 poslanců a 21. 8. 2008 byl vyhlášen ve sbírce zákonů jako č. 341/2008 Sb. s účinností
od 1. 10. téhož roku. Tím byla tato přestupková exempce soudců definitivně vyňata
z našeho právního řádu a k jejímu obnovení již nedošlo. I přesto, jak bylo popsáno
v předchozích pasážích, zbyla v českém právním řádu (a to i bez započítání osob
požívajících imunity vycházející z mezinárodních smluv či práva EU, čemuž se práce
z důvodu komplexnosti tohoto tématu a nepřímého vztahu k ústavnímu právu záměrně
nevěnuje) početná skupina jedinců ať už hmotnou či procesní imunitu požívajících, a proto
bylo nezbytné, aby se této situaci přizpůsobil i zbytek právního řádu.

233

ŠLAUF, Václav a Zdeněk ČERVENÝ. Přestupkové právo: komentář k zákonu o přestupcích včetně textu
souvisících předpisů : podle právního stavu k 1.1. 1999. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 1999. str. 25
ISBN 80-7201-042-5.
234
Sněmovní tisk 347 Novela zákona o přestupcích. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky[online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=347
235
Sněmovní tisk 425 Novela z. o soudech, soudcích, přísedících. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=425
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3.

Provedení imunity v trestním a ve správním řízení

V našem právním prostředí se tedy pohybují stovky osob, jejichž postavení
jim přisuzuje určitý zvláštní přístup ze strany státních orgánů, a to jak hmotněprávní,
tak procesněprávní. Ústavní a podústavní ustanovení by ovšem pozbývala významu, kdyby
je odpovídající předpisy, jimiž se úřady při vykonávání své činnosti řídí, dostatečně
nereflektovaly, proto je prakticky nezbytným učinit krátký exkurs mimo ústavní právo
a popsat, jakým způsobem tak příslušné zákony činí. Jako první bude zkoumáno právo
trestní, a to jak ustanovení trestního práva hmotného, tak trestního práva procesního.
V druhé části potom bude vyloženo právo správní, s přihlédnutím k aktuální novelizaci
právní úpravy v rámci odpovědnosti za přestupky. Závěrem bude zmíněno několik dalších
souvisejících předpisů, např. zákon o policii, branný zákon a další.

3.1

Imunita v trestním právu

Trestní právo je považováno za prostředek ultima ratio, tedy poslední, nejpřísnější
možný.

Jeho

základní

systém

se

skládá

ze

čtyř

zákonů

–

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zákona č. 161/1961 Sb., trestního řádu, zákona
č. 418/2012 Sb., zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
a zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví
ve věcech mládeže. Trestní řád reflektuje v první řadě imunitu procesní a popisuje několik
institutů, jež právu umožňují se s touto limitací trestního stíhání vypořádat. Zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob přímo v jednom ze svých ustanovení vylučuje možnost
stíhání České republiky a ústředních samosprávných celků při výkonu veřejné moci, toto
ustanovení ovšem nemá reálný základ v imunitách vycházejících z ústavního práva, a proto
se jím tato práce zabývat nebude. Poslední jmenovaný, zákon o soudnictví ve věcech
mládeže, sice v rámci vlastní působnosti částečně odkazuje na ostatní předpisy, nicméně
z logiky věci, Ústavy a zákonů upravující pasivní volebního práva vyplývá,
že osoba mladší osmnácti let nemůže podle vnitrostátních norem za žádných okolností
nabýt imunity ani hmotné, ani procesní.236

236

Teoreticky by se dala představit situace, kdy by osoba, jíž naše právo podle kritéria věku řadí
k mladistvým, nabyla imunity diplomatické nebo imunity podle práva cizího státu a následně podle
mezinárodních smluv. Projednávání by se pak přiměřeně řídilo podle příslušných ustanovení o nepřípustnosti
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Trestní zákoník upravuje v rámci působnosti rozsah časový a místní, zvláštní částí
pak vymezuje rozsah věcný. Pachatele trestného činu, jeden z obligatorních znaků
potřebných k tomu, aby se o trestném činu vůbec hovořit dalo, omezuje pouze věkem
patnácti let a příčetností, tedy jeho rozpoznávací a ovládací schopností. Osobní rozsah
působnosti v trestním zákoně chybí. Obecně jsou takovéto osoby z hlediska trestního práva
vymezovány zásadně negativně, tedy systémem výjimek odůvodněných zvláštním
postavením tohoto subjektu. Jsou-li osoby za trestný čin částečně či zcela beztrestné,
označuje je nauka trestního práva za osoby s exempcí hmotněprávní. Nestíhatelnost,
tedy omezení možnosti trestního stíhání, pak označuje za exempci procesněprávní.
U prezidenta republiky je takto například rozlišována nemožnost stíhání za delikt spáchaný
v souvislosti s výkonem funkce a trestný čin spáchaný před zvolením do funkce. Teorie
trestního práva rovněž reflektuje plnou hmotněprávní exempci za hlasování poslance
či senátora, částečnou hmotněprávní exempci za projevy učiněné v komoře, jíž je dotyčný
členem, a procesní exempci pro delikty, k nimž je třeba souhlasu parlamentní komory.
Druhým místem, kde se v trestním zákoníku imunita projeví, je v oblasti zániku trestní
odpovědnosti, upravené v § 34 a násl. Imunita zde vstupuje jako jeden z důvodů, jejichž
trvání se do promlčecí doby nezapočítává, jelikož se jedná o zákonnou překážku trestního
stíhání. Podle teorie se může jednat krom ústavních činitelů i o soudce stíhaného pro
trestný čin v souvislosti s výkonem funkce, když k takovémuto stíhání nedal prezident
souhlas. 237
Trestní řád byl ohledně své osobní působnosti značně sdílnější. V § 10 odst. 1,
nazvaném

Vynětí

z pravomoci

orgánů

činných

v trestním

řízení,

konstatuje,

že z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona jsou vyňaty osoby
požívající výsad a imunit podle zákona či mezinárodního práva. Nebylo tomu tak vždy –
v původním znění byl článek zaměřen pouze na osoby požívající imunit a výsad
diplomatických.238

Do

aktuálního

znění

byl

odstavec

jedna

uveden

novelou

č. 178/1990 Sb., jež měla primární úkol odstranit socialistické prvky z konstrukce zákona,
s účinností k 1. 7. 1990. Odstavec druhý tato aktualizace minula a do současné podoby byl
upraven až zákonem č. 292/1993 Sb., který pravomoc rozhodnout v případě pochybnosti,
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zdali osoba z působnosti trestního řádu vyňata je, či není, svěřil z rukou ministerstva
spravedlnosti do kompetencí Nejvyššího soudu, a to na návrh dotyčné osoby, obžaloby
nebo projednávajícího soudu. Teorie připomíná, že podle tohoto ustanovení bude
postupováno analogicky v případě, vzniknou-li pochybnosti o tom, zda je k trestnímu
stíhání nutný souhlas příslušného orgánu podle § 11 odst. 1, nebo nikoliv. Dále uvádí,
že podle vnitřních pokynů je dozorový státní zástupce povinen v takovémto případě
informovat stejnopisem svého nadřízeného při Nejvyšším státním zastupitelství. Jelikož
forma není stanovena výslovně, Nejvyšší soud rozhodne podle § 119 odst. 1 usnesením.239
Na odstavce ustanovení § 10 přímo odkazuje § 11 odst. 1 písm. c). Celé ustanovení
vypočítává případy, kdy je trestní stíhání nepřípustné, tedy nelze jej zahájit
a bylo-li by snad zahájeno, je zde povinnost je zastavit. V původním znění mířil tento
bod pouze na osoby, k jejichž stíhání je podle zákona třeba souhlasu jiného orgánu. Pouhé
tři roky po nabytí účinnosti došlo k novelizaci č. 57/1965 Sb., kdy bylo ustanovení
rozšířeno právě o osoby z působnosti vyňaté podle § 10. V této podobě přestála dotyčná
část odstavce desítky novelizací trestního řádu, až do dubna roku 2015, kdy teprve krátce
úřadující ministr spravedlnosti Robert Pelikán240 zastupoval vládní návrh zákona, který
podle důvodové zprávy241 dostal za úkol vedle umožnění účinnějšího potírání korupce
reagovat na aktuální ústavněprávní změny, omezující imunitu parlamentních činitelů pouze
na dobu ve výkonu funkce. Dosavadní úprava totiž nutila orgán činný v trestním řízení
stíhání v případě tohoto druhu nepřípustnosti zastavit, čímž vytvářela procesní překážku
res iudicata a fakticky neodpovídala novému ústavnímu řešení omezené stíhatelnosti
poslanců a dalších.242 Vládní návrh označil tuto změnu jako preferovanější Variantu 1
a odkazoval na slovenskou právní úpravu.243 Připomínal, že orgánu dává možnost
pokračovat v trestním stíhání ex offo.244 K zákonu bylo podáno několik pozměňovacích
návrhů, žádný z nich ovšem na novelizaci § 11 nemířil. Poslanecká sněmovna návrh
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schválila 23. 3. 2016, Senát tak učinil o přibližně měsíc později a 23. 5. 2016 byl zákon
vyhlášen pod č. 163/2016 Sb. s účinností změn od 1. 7. téhož roku.245
Stejná novelizace doplnila do trestního řádu i zcela nový odstavec k již existujícímu
§ 159b. Obecně upravuje § 159b institut dočasného odložení trestního stíhání coby jednu
z variant skončení prověřovací fáze trestního řízení. Ustanovení umožňuje policejnímu
orgánu zpozdit zahájení trestního stíhání (k čemuž je jinak povinen ve lhůtách podle § 159)
o maximálně dva měsíce s možností opakovaného prodlužování, s podmínkou souhlasu
státního zástupce. Tento institut byl za účelem efektivnějšího potírání zejména
organizované kriminality zaveden do právního řádu v roce 2002.246 Nově vzniknuvší
odstavec 3 pak dává možnost policejnímu orgánu, aby takto odložil trestní stíhání
i pro případ, že osoba je z pravomocí orgánů činných v trestním řízení vyňata podle § 10,
či tehdy, pokud příslušný orgán neudělil potřebný souhlas s trestním stíháním. Důvodová
zpráva upozorňuje, že odstavec má poněkud jiný účel, než na který původně cílí zbytek
ustanovení – nejedná se o překonání strategické překážky, kdy k zahájení trestního stíhání
ještě nechce orgán činný v trestním řízení přistoupit z praktických důvodů objasnění
trestné činnosti v celém rozsahu, nýbrž o situaci, kdy je k takovémuto odložení jiným,
typicky ústavním předpisem nucen. Podle odstavce 6 je v případě pominutí důvodů,
pro které bylo trestní stíhání odloženo, policejní orgán trestní stíhání povinen neprodleně
zahájit.
Situace, za které trestní stíhání proti osobě požívající výhod garantované imunity,
ještě zahájeno nebylo, se touto změnou zdála být vyřešena. Z jistých morálních
předpokladů osob volených do funkcí, jimž imunita svědčí, by sice mohla vycházet teorie,
že v jejich řadách se pravděpodobně neocitne osoba trestně stíhaná, nicméně české právo
připouští i méně pravděpodobnou eventualitu, že překážka trestního stíhání vznikne
až po jeho zahájení. Pro tento případ vláda v rámci novely 163/2016 Sb. navrhla rozšíření
odstavce 1 v § 173, který umožňuje státnímu zástupci trestní stíhání přerušit. V takovémto
případě trvá zajištění relevantních předmětů a státní zástupce rozhodne o pokračování
ve stíhání, když důvod, pro nějž bylo stíhání přerušeno, pomine. Novelizací přidané
ustanovení mělo umožnit toto přerušení i z důvodů, kdy je obviněný podle § 10
z působnosti trestního řádu dočasně vyňat. Do současného znění se bod d) dostal až

245

Sněmovní tisk 458 Novela z. - trestní řád. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online].
[cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=458
246
Op. cit. Trestní řád

67

s návrhem Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, který vhodně doplnil, že se
přerušení umožňuje i v situacích, kdy chybí souhlas oprávněného orgánu, pročež je stíhání
dočasně nepřípustné, a v tomto znění byl bod také schválen.247 Novela se dále dotkla
ustanovení o zkráceném přípravném řízení, zjednodušujícím institutu, používaném
při splnění podmínek pro méně komplikované vyšetřování přečinů k usnadnění
procedurálních formalit státního zástupce a soudu v rámci zásady procesní ekonomie. Do §
179b, vymezujícím úkony v tomto řízení přípustné, přibyl pro nutnost reflexe změny
ostatních ustanovení i v této alternativě odstavec s číslem 6. Důvodová zpráva vysvětluje
vztah jednotlivých úkonů tak, že sdělení podezření, které nelze ztotožňovat se zahájením
trestního stíhání, může být provedeno i za působnosti imunity a bez souhlasu příslušného
orgánu a stanoví státní žalobě povinnost postupovat adekvátně podle § 159b odst. 3.
Zpráva konstatuje, že k této situaci dojde vzhledem k velmi krátkým lhůtám s největší
pravděpodobností zcela výjimečně, takovou možnost ale ani zdaleka nevylučuje.
Novelizace se dále okrajově dotkla § 160, kdy byl důvod § 159b odst. 3 zařazen do prvního
odstavce jako jeden z důvodů, pro něž trestní stíhání nebude neprodleně zahájeno.248

3.2

Imunita v řízeních správních

Trestní právo nebylo jedinou právní oblastí, jíž se Ústavou garantovaná imunita
dotkla. Některé z osob požívajících výhod omezení stíhatelnosti byly totiž nadány
i imunitou za přestupky, popřípadě správní delikty. Tím bylo zasaženo i do relativně
širokých možností práva správního a systému stovek předpisů tak vznikla povinnost
na tyto typicky ústavněprávní omezení reagovat. Jelikož ovšem imunita nebrání osobám
býti účastny řady správních řízení, např. řízení stavebního, řízení o vydání občanského
průkazu či řízení o povolení vkladu záznamu do katastru nemovitostí, obecné předpisy
jako zákon 500/2004 Sb., správní řád,249 zákon 280/2009 Sb., daňový řád250, či zákon
150/2002 Sb.251, soudní řád správní, se otázkami vnitrostátní imunity nikterak nezabývají.
Zásadním se institut imunity stává v rámci přestupkového práva. Ještě v době,
kdy přestupková úprava stála po boku úpravy trestněprávní, informoval § 6 o výjimkách
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z dosahu platnosti trestního řádu správního252, předpisu, jenž upravoval trestní řízení
ve věcech přestupků. Ze své působnosti vylučoval příslušníky armády a některých
ozbrojených sborů a osoby, jimž příslušelo právo exteritoriality či osobní osvobození.
Když pak zákon č. 60/1961 Sb.253, o úkolech národních výborů při zajišťování
socialistického pořádku, svěřil působnost v projednávání přestupků do rukou Národních
výborů, i on v rámci svého ustanovení v § 23 odst. 1 vyjmul z jejich pravomocí osoby
požívající osobního osvobození nebo diplomatických imunit a výsad. V tomto znění zůstal
v účinnosti až do července roku 1990, kdy jej nahradil zákon č. 200/1990 254, o přestupcích.
Mimo zvláštní úpravy imunity soudcovské, o níž bylo pojednáno v kapitole 2.3.3.,
obsahoval ustanovení § 9, podle kterého nebylo možno jako přestupek projednat čin osoby
požívající imunit či výsad podle zákona či mezinárodního práva. Úprava šla nad rámec
svých předchůdkyň a doplnila, že nelze vykonat sankci či v jejím výkonu
pokračovatv případě, že osoba toto postavení získala až poté, co byl postih uložen.
V roce 2000 podala skupina senátorů návrh na změnu přestupkového zákona,
týkající se přestupkové imunity parlamentních činitelů. Na základě změny zákona o
přestupcích a odpovídající úpravy jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu bylo
poslancům a senátorům umožněno zvolit, zdali nechají správní orgány jejich přestupek
projednat, či zdali o toto požádají komoru, jíž jsou členy, tak, jak to přikazuje Ústava.
Skupina senátorů zamýšlela tímto návrhem imunity omezit a umožnit právu, aby za
přestupky bralo k odpovědnosti poslance a senátory stejně jako všechny ostatní občany.
Zároveň skupina navrhovatelů volala po zúžení doposavad garantované imunity
a dožadovala se, aby trvala sankce osob, jež funkci senátora či poslance nabydou až poté,
co o postihu bylo pravomocně rozhodnuto.255 Tento koncept byl schválen jak
Ústavněprávním výborem Senátu, tak jeho Výborem pro zahraniční věci, obranu
a bezpečnost, zatímco Mandátový a imunitní výbor jej zamítl. Návrh byl přesto předložen
vládě a předán Poslanecké sněmovně k projednání.256 Vláda k němu vydala stanovisko
nesouhlasné – ve svém vyjádření mimo jiné uvedla, že zákon tak, jak je podán,
problematiku šíře přestupkové imunity poslanců a senátorů nemůže vyřešit a že by naopak
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mohl být zneužíván k maření správního řízení účelovým oddalováním podání žádosti
o projednání komorou.257 S touto argumentací se ale dolní komora Parlamentu
neztotožnila, Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny návrh pro přijetí doporučil a dne
24. 10. 2001 byl takto návrh schválen devadesáti hlasy, přičemž pro přijetí dostačovalo
81.258 Když se v Senátu návrh objevil podruhé, oba výbory svá předchozí stanoviska
potvrdily a nesouhlasící Mandátový a imunitní výbor již nebyl tázán, nicméně
projednávání v horní komoře bylo dne 6. 12. 2001 přerušeno. Tento krok vysvětlil na 46.
schůzi Poslanecké sněmovny senátor Ondřej Ferber argumentací, že Senát se domnívá,
že návrh potřebuje technicko-systematicky reflektovat přijetí novely zákona o soudech
a soudcích a nutnost systematicky vytvořit nový článek 9a, aby jedno ustanovení
pojednávalo o imunitách přiznaných ústavou a druhé o imunitách vycházející pouze
ze zákona.259 V tomto znění byl také zákon schválen a do právního řádu vstoupil
po podpisu prezidentem jako zákon č. 78/2002 Sb. Teorie toto ustanovení označila
za exempci procesněprávní a připomněla, že správní orgán bude postupovat podle § 71
písm. d).260 V tomto znění, pouze s odstraněním omylem duplicitně vložené části
poznámky 2a261, setrvalo ustanovení na příštích 15 let.
Pro kodifikovanou obecnou úpravu přestupků nepředstavovaly osobní výjimky
zdaleka takový problém jako pro roztříštěnou právní úpravu tzv. jiných správních deliktů.
V první řadě bylo nutné posoudit, které osoby imunitou před takovýmto postihem
je chránící vůbec disponují. K tomuto vysvětlení dostal příležitost Nejvyšší správní soud
v roce 2005, kdy se před jeho senát dostala kauza někdejšího ministra zahraničních věcí
a poslance za ČSSD Jana Kavana, který se dopustil jednání v rozporu se zákonem
č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a to sice tak, že potvrdil skartaci řady
dokumentů podléhajících různým stupňům utajení, ačkoliv k jejich fyzickému zničení
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ve skutečnosti nikdy nedošlo.262 Za toto mu byla uložena pokuta ve výši 120 000 Kč, proti
čemuž se po následných řízeních bránil u senátu NSS, který o jeho kasační stížnosti
rozhodl rozsudkem č. j. 5 As 4/2005-92.263 Kavan namítal nesrozumitelnost řízení a tvrdil,
že jednáním správních orgánů bylo porušeno jeho ústavní právo, vycházející
z článku 27 odst. 3 Ústavy. Touto námitkou se pro neopodstatněnost nebo nedostatečnou
souvislost ostatních bodů stížnosti s projednávanou věcí zabýval soud jako námitkou
stěžejní. Konstatoval, že v době projednávání stěžovatel poslancem skutečně byl, tedy
že byl i nadán imunitou podle článku 27 odst. 3, a připomněl, že § 9 odst. 3
zákona o přestupcích s touto překážkou počítá. Sporným ovšem shledal, zdali to, čeho
se stěžovatel dopustil, byl přestupek, nebo správní delikt. Poukázal na skutečnost,
že přestupek právo vzhledem k vyloučení dvojího stíhání podle principu ne bis in idem
vymezuje jak pozitivní, tak negativní definicí, a jedním z kritérií, aby byl čin posuzován
jako přestupek, je i to, že jej tak musí zákon o přestupcích či jiný předpis výslovně
označovat. Rozporoval stěžovatelův extenzivní výklad a upozornil, že zákonodárce
v Ústavě mezi přestupkem a jiným správním deliktem rozlišuje například v článku 65
odst. 1 a že zde slovo přestupek nemůže být pokládáno za legislativní zkratku pro širší
kategorii protiprávních činů. Za mylnou rovněž označuje teorii stěžovatele, že správního
deliktu se může dopustit pouze právnická osoba a argumentaci a contrario k tehdejšímu
znění předpisu, podle kterého se mohla přestupku dopustit pouze fyzická osoba, pokládá
soud za logicky chybnou, k čemuž dává řadu příkladů správních deliktů, jejichž subjektem
fyzická osoba typicky ve zvláštním postavení být bez překážek může. Dal tedy za pravdu
Městskému soudu v Praze a kasační stížnost dne 30. 1. 2006 zamítl.
Tato

úvaha

by

se

v současnosti

stala

prakticky

bezpředmětnou.

Dne 6. 7. 2015 totiž vláda předložila na sněmovním tisku 555 návrh zákona,
jenž měl zásadně zasáhnout do konceptu správního trestání – zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich.264 V rozsáhlé obecné části věnoval své osobní působnosti § 4.
V té vyloučil jednání naplňující znaky přestupku všech osob, jež podléhají výsadám
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a imunitám podle jiného zákona či mezinárodního práva. Podle odstavce třetího pak byl
přerušen i výkon uloženého správního trestu a odstavec čtvrtý navrátil do působnosti
zákona o odpovědnosti za přestupky poslance a senátory v případě, že nepožádají
o projednání komoru, jíž jsou členy. V důvodové zprávě bylo poznamenáno, že aby bylo
dostáno ustanovení Ústavy čl. 27 odst. 3, bylo nutno okolnosti, za nichž lze poslance
či senátora stíhat za přestupek, výslovně zakotvit do právního řádu. Dále důvodová zpráva
rozebrala úvahu, proč není z působnosti vyloučena Česká republika a samosprávné celky,
tak, jako je tomu v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. Zákonodárce zde
vyjadřuje domněnku, že je-li stát či samosprávný celek vykonavatelem veřejné správy,
je povinen vždy jednat podle právního řádu, a tudíž se nemůže deliktu dopustit –
zde připomněl, že existují vnitřní mechanismy pro řešení případných individuálních
pochybení zaměstnanců a pro následky jednání státu funguje zákon č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Oproti tomu je-li stát
či samosprávný celek adresátem veřejnoprávních povinností, měl by být za své jednání
odpovědný jako každý obecný subjekt.

265

Zákon byl po vrácení Poslanecké sněmovně

s pozměňovacími návrhy schválen 12. 7. 2016 počtem 89 poslaneckých hlasů, přičemž
ke schválení bylo třeba hlasů 84266, a vyhlášen dne 3. 8. téhož roku s účinností odloženou
o jedenáct měsíců až do druhé poloviny roku 2017.
Teorie ustanovení o vynětí osob z pravomoci zákona, konkrétně pasáže, že čin
nelze jako přestupek projednat, označuje na základě judikatury NSS za hmotněprávní
výluku, zatímco exempce plynoucí z Ústavy je exempcí procesněprávní. Znovu konstatuje,
že ustanovení dává poslanci či senátorovi volbu orgánu, který jeho protiprávní
čin projedná.267 Dále teorie připomíná, že některá z ustanovení lze považovat za blanketní,
jelikož odkazují hned do několika dalších předpisů. Někteří autoři poukazují na chybějící
ustanovení ohledně přerušení promlčecí doby – analogicky k § 34 odst. 3 písm. a).
trestního zákona – a nemožnost vyčkání na zahájení řízení o přestupku až poté,
co překážka opadne, jelikož do té doby s velkou pravděpodobností uplyne relativně krátká
promlčecí doba. Ve věci soudců ÚS se přiklání k závěru, že byl-li soudce potrestán
pro jednání se znaky přestupku kárně, nebude možno po skončení funkce soudce ÚS vést
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řízení pro přestupek, jelikož disciplinární řízení zde podle zákona o ÚS slouží jako
alternativa. Ustanovení o právu volby poslanců a senátorů vykládají ve smyslu, že tuto
volbu je nutno provést nejpozději do vydání rozhodnutí o přestupku v prvním stupni,
a z logiky věci, aby byl skutek náležitě vymezen, ne dříve než po zahájení správního řízení.
V první řadě ovšem upozorňují na skutečnost, která činí výše zmiňovanou judikaturu
obsoletní - že navzdory tendencím směřujícím spíše k omezování poslanecké imunity
nový zákon o přestupcích tuto naopak rozšiřuje. Pojmy jiného správního deliktu, správních
deliktů podnikajících FO a správních deliktů PO byly zahrnuty pod jednotné označení
přestupek a shrnuty pod působnost rozebíraného předpisu. Jelikož doposud se imunita
poslanců a senátorů podle Ústavy i judikatury týkala pouze činů, jež zákon za přestupky
výslovně označoval, touto novelizací se množina v této kategorii značně rozrostla.268
Situaci, kdy osoba, jež se přestupku měla dopustit, je kryta zákonnou imunitou,
bylo nutno vyřešit i v rámci procesních ustanovení. Na případ, kdy trestní stíhání nebylo
zahájeno, pomýšlí § 76 odst. 1 písm. c). Toto ustanovení obecně popisuje institut odložení
věci, sloužící coby procesní cesta k upuštění od dalších procesních úkonů, nebylo-li řízení
ještě zahájeno. Bod c) přikazuje správnímu orgánu rozhodnout o odložení věci, požívá-li
podezřelá osoba imunity či výsady podle jiného zákona, nebo je-li poslancem či senátorem,
jenž požádal příslušný orgán o projednání. Podle důvodové zprávy má toto odložení smysl
pouze v případě, že orgán již věc oznámil či začal v jejím rámci záležitost prošetřovat –
nepoužije se např. tehdy, když byla pouze provedena správní kontrola a nebylo shledáno
žádných vybočení z mezí zákona. Rozhodnutí o odložení se provede usnesením, vyznačí
se do spisu a oznámí se osobě přímo činem postižené, je-li známá, aby jí byla dána
možnost

domáhat

se

náhrady

škody

či

újmy

občanskoprávní

cestou

či mimosoudním způsobem.269 Situace se liší v momentu, kdy již řízení zahájeno bylo
a překážka v jeho pokračování vyvstala nebo vznikla až po řádném zahájení. Pro tyto
případy je užíváno procesního institutu zastavení řízení podle § 86 téhož předpisu. Podle
odstavce 1 písm. e) je k tomuto kroku správní úřad povinen, požívá-li osoba z přestupku
obviněná

výsad,

imunit,

nebo

je

senátorem

či

poslancem,

jenž

požádal

o projednání svého činu v rámci disciplinární pravomoci své komory. Opět se rozhoduje
usnesením a poznamenává se do spisu. Odstavec třetí pak připomíná, že bylo-li řízení

268
269

KOPECKÝ, Martin. Osobní působnost přestupkového zákona. Právní rozhledy. 2017, 2017(22), 764.
Op. cit. ZÁKON ze dne … 2015 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich…

73

zastaveno z důvodu vnitrostátní či mezinárodní imunity obviněného, je možno v něm
pokračovat poté, co těchto výhod osoba ztratí.

3.3

Imunita v dalších předpisech

Institut imunity prostupuje řadu dalších předpisů s trestním i správním řízením
souvisejících, zpravidla se ovšem jedná o institut imunity diplomatické, resp. vznikající
na základě mezinárodních smluv. Vnitrostátní imunita se vyskytuje v rámci předpisů
upravujících dopravu motorovými vozidly a v rámci předpisů upravujících pravomoci
orgánů, jež jsou oprávněny tuto dopravu řídit – Policii ČR, obecní policii a celní správě.
Jistému stupni ochrany se totiž těší i vozidla osob imunity požívajících. Podle § 36
odst. 4 písm. b) zákona 237/2008 Sb., o Policii ČR, nemůže býti použito technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla je-li toto vozidlo viditelně označeno jako vozidlo
osoby požívající výsad a imunit podle dalšího zákona. Termín viditelné označení zákon
nikterak konkrétně nedefinuje a vozidla poslanců, senátorů a dalších činitelů nepodléhají
žádným ustanovením o povinném označení, na druhou stranu z ustanovení vyplývá,
že Policie ČR není povinna aktivně prověřovat, zdali vozidlo osobě nadané imunitou patří,
či nikoliv. Obdobné ustanovení nalezneme i v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
pod § 19a, opět odst. 4 písm. b). Podobné omezení pravomocí dopadá i na příslušníky celní
správy podle zákona 17/2012 Sb., § 32 s tím rozdílem, že důvody k eventuálnímu zabrání
vozidla se oproti předchozím předpisům rozrůstají o případ celní kontroly. Podle
zákona č. 13/1997 Sb. je policistům a celníkům umožněno vybírání kaucí pro případ,
že se řidič motorového vozidla dopustí přestupku v oblasti plateb časových poplatků
a mýtného, a hrozí, že se bude řízení o přestupku resp. přestupkovému řízení vyhýbat.
Podle § 43a odst. 3 tohoto zákona ovšem kauci v takovémto případě nesmí vybrat
od osoby, jež požívá diplomatických či vnitrostátních imunit.
Proti vyšetřovacím úkonům Policie ČR a ostatních příslušných složek poslanci,
senátoři ani další ústavní činitelé právem chráněni nejsou. Těší se pouze drobné výhradě,
zakotvené zákonem č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě, kdy má-li
být použito zpravodajské techniky vůči ústavnímu činiteli, podání, jímž vyšetřující orgán
žádá soudce o svolení s tímto postupem, musí tento fakt podle § 10 odst. 1 písm. a)
výslovně obsahovat. Obdobné ustanovení pak přejímá zákon č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství. Ostatně, v ČR není obecně omezeno využití odposlechů vůči
74

poslancům, senátorům a dalším. Právo se zde spoléhá na záruky minimalizace zásahu
do demokratických práv, jež poskytuje podle svých zásad všem osobám bez rozdílu. Není
tomu tak ovšem všude. V sousedním Německu kupříkladu poslanec nemůže být v rámci
ústavní úpravy indemnity odposloucháván bez souhlasu Sněmu, lze tak dovodit přímo
ze Základního zákona. V Rakousku sice speciální předpis neexistuje, nicméně v případě,
že je na poslance pohlíženo jako na podezřelého, je orgán povinen řídit se pravidly
pro tzv. donucovací prostředky, které jsou zpravidla vůči volenému zástupci přípustné
pouze se svolením Národní rady. V Ruské federaci je odposlech jejího člena zcela
nepřípustný, dokud není příslušnou komorou zbaven imunity. Je ovšem pravdou,
že ve světě jsou tato omezení spíše menšinovým trendem 270 a valná většina států včetně
České republiky k monitorování telefonické komunikace, jakož i k dalším úkonům veřejné
moci vůči ústavním činitelům, využívá pouze obecně platných předpisů a k ústavou
garantovaným imunitám už více nepřihlíží.
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4. Závěr
Imunita je nedílnou součástí českého právního řádu. Se svými pevnými základy
v ústavním právu a přímou návazností na řadu dalších, pro právní stát často stěžejních
předpisů, tvoří komplexní institut, jehož význam nelze přehlížet. Jak se mezi lety měnil
pohled na institut imunity je patrné především u imunity parlamentních činitelů, zejména
u členů Poslanecké sněmovny, nejčastěji z opisů stenografických záznamů. Historie
zaznamenala případy, kdy bylo rozhodnutí o vydání, resp. nevydání pouhým formálním
procesem, či dokonce velmi zábavnou, na lehkou váhu brannou povinností – například
v případě dopravní nehody Vasila Kapišovského zaznamenává stenograf potlesk a bouřlivé
veselí ve Sněmovně271. Byly ovšem zaznamenány i případy, kdy rozhodnutí o zbavení
poslanecké imunity znamenalo prakticky ohrožení na životě, a s demokratickým institutem
nic společného nemělo, jako v uvedeném rozhodnutí o vydání poslanců Kempného
a Bugára.272 Na řadu let utichla jednání o vydávání poslanců či senátorů k trestnímu stíhání
naprosto. V porevolučním Česku rozhodovala Poslanecká Sněmovna o osudu celkem
čtyřiceti osob ze svých řad, přičemž dohromady byl souhlas dán se stíháním 26 osob. 273 274
Některá média zaznamenala tendenci častějšího přivolování k trestnímu stíhání než dříve275
– ačkoliv v posledním případě, kdy o imunitě bylo hlasováno, nebylo svoleno s trestním
stíháním poslance Bohuslava Svobody pro údajné porušení předpisů hospodářské soutěže,
většinou 88 hlasů ku 47 hlasům, jež se vyjádřily pro.276 Případů, kdy byl k trestnímu
stíhání vydán senátor, je o poznání méně. Ke konci roku 2014 byla statistika i tendence
k vydávání zcela vyvážená – 7 senátorů k trestnímu stíhání vydáno bylo, 7 nikoliv.277
Z mediálně

nejznámějších
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jmenovat

například

případ

senátora

a tehdejšího místopředsedy vlády Jiřího Čunka. Toho horní komora zbavila senátorské
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imunity v roce 2007, kdy o to orgány činné v trestním řízení požádaly v souvislosti
s podezřením z rozsáhlé korupce. Soud Čunka obvinění později zprostil.278
U osoby prezidenta byla situace zcela jiná. K faktickému projednávání ústavní
žaloby se Ústavní soud dostal za dobu po roce 1993 pouze jednou, ve výše popsaném
případě senátní žaloby na Václava Klause. Od té doby bylo podání ústavní žaloby
diskutováno, naposledy v květnu 2017, kdy Senát dal prezidentovi ultimátum, aby odvolal
ministra financí Andreje Babiše. Jelikož se ovšem přistoupilo k pozvolnému řešení vládní
krize,

Senát

tuto

podmínku

se ani k projednávání žaloby.

krátce
279

po

vznesení

odvolal

a

nepřistoupilo

Tato práce ukázala na několika příkladech,

jak v posledním čtvrtstoletí došlo k několika dalším situacím, kdy prezident či jeho projev
stanul před soudem. Lze snad jen doufat, že možnou dovozenou odpovědnost Kanceláře
prezidenta republiky za jeho jednání ve věcech občanskoprávních definitivně objasní
rozhodnutí Nejvyššího soudu, na nějž strany i celá právní obec čekají již více než rok.280
Stejně tak ústavní právo očekává, jaké budou výsledky hlasování ohledně návrhu
E. Wagnerové a skupiny senátorů, na jehož základě má dojít ke zrušení přestupkové
imunity soudců Ústavního soudu stejně jako došlo ke zrušení přestupkové imunity soudců
soudů obecných. Imunity jeho příslušníků vůči trestnímu stíhání a hlasování Senátu
o vydání soudce ÚS ještě za dobu platnosti příslušného článku Ústavy nedošlo, stejně
tak se nerealizovalo ani zbavení imunity osoby vykonávající funkci Veřejného ochránce
práv. Obecně je ovšem institut imunity mediálně i odborně často skloňovanou
problematikou, jenž s sebou pochopitelně nese i řadu úvah de lege ferenda.
V případě imunity poslanců a senátorů tvoří problém, kde všude jsou jaké projevy
poslance či senátora chráněny. Že v rámci jednání v Parlamentu nemusí poslanec například
pouze v klidu hovořit, nýbrž může i vykřikovat a gestikulovat, aniž by mu bylo dáno slovo,
a jeho projev bude stále pod ochranou imunity, je prakticky nesporné. Problematiku, zdali
je projev chráněn např. v poslaneckých klubech, musela ovšem rozhodnout až judikatura.
Nepříliš jasně popisuje ústavodárce i indemnitu, tedy absolutní hmotněprávní imunitu za
hlasování. Poslance či senátora by totiž za hlasování neměl stihnout žádný postih – do jaké
míry je ale například rozhodnutí civilněprávního soudu možno pokládat za postih, i když
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tak běžně vnímáno rozhodně není, bylo ponecháno na výkladu teorie, a dle mého názoru
by bylo vhodné tuto formulaci konkretizovat – buďto hrozbu civilněprávního postihu
definitivně vyloučit, nebo pojem postih upřesnit natolik, aby bylo zřejmé, že na rozhodnutí
občanského soudnictví záměrně necílí.
U prezidenta republiky je pravděpodobně nejproblematičtější částí úpravy situace
v ústavněprávní odpovědnosti, konkrétně požadovaná ústavní většina, jejíhož souhlasu
je třeba k podání ústavní žaloby. Vláda sice v důvodové zprávě akcentovala význam
a výjimečnost impeachmentu, ustanovením o nutnosti ústavní většiny ovšem docílila toho,
že fakticky je tato ústavní kontrola prezidenta zásadně omezena a velmi těžce proveditelná.
Jako jedna z cest se jeví návrh skupiny poslanců, který by podání žaloby umožňoval pouze
jedné komoře. Jak ovšem upozorňuje Kudrna, existuje možnost, že za takovýchto
podmínek by se prezidenta mohla pokusit účelově odstranit Poslanecká sněmovna či Senát.
V rámci příslušnosti Senátu je problém i u ustanovení týkajících se imunity soudců
Ústavního soudu. K jejich vydání k trestnímu je příslušný výhradně Senát sám, nikoliv
orgán, jehož jsou členy, jako je tomu u parlamentních činitelů. Například Ústava ČSFR
udělila tuto pravomoc plénu Ústavního soudu a někteří autoři toto rozhodnutí považují
za krok zpět.281 Návrh na změnu tohoto ustanovení nicméně v roce 2012 skončil
ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně kvůli zpětvzetí navrhovatele a v současné době
takováto tendence není.282 Problematika přestupkové imunity soudců Ústavního soudu
je v současné době v rámci senátorského návrhu E. Wagnerové v rukou Poslanecké
sněmovny a jeho projednání bylo zařazeno na pořad schůze dne 28. března.
Ten byl prozatím schválen Ústavně-právním výborem Senátu i Senátem celým,a souhlasné
stanovisko k němu vyjádřila i vláda, která nicméně uvedla na pravou míru argumentaci
navrhovatele, a to sice, že novela zákona rozhodně nezruší nerovnost mezi soudci ÚS
a běžnými občany, nýbrž založí nerovnost novou, a rozporovala i argument nepřiměřeného
zásahu ze strany orgánů veřejné moci, kdy upozornila právě na fungující soustavu
správního soudnictví, jež má právě k ochraně proti takovýmto sloužit. Poukázala také
na to, že navrhovaná úprava postrádá při svěření přestupku do kompetence ÚS možnost
druhé odvolání se k instanci, což pokládá za hrubý nedostatek.283 Tuto argumentaci
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předložila zákonodárci ke zvážení, v současnosti se ovšem můžeme pouze domnívat,
jak bude osud zákona o Ústavním soudě pokračovat dále. Druhou nejasnou otázku
spojenou se správním trestáním, a to sice problematiku dvoukolejnosti přestupků
a správních deliktů, vyřešila jednou pro vždy změna právní úpravy, v současnosti již tedy
není možno diskutovat o tom, zdali imunita poslanců, senátorů a soudců ÚS kryje jedno
či obojí. Nelze opomenout teorii Kopeckého ohledně stavění promlčecí lhůty po dobu,
kdy pachatele není možné pro přestupek stíhat.284 Nejen vzhledem k aktuálním tendencím
přiblížení správního trestání zpět k principům trestního práva se domnívám, že se jedná
o institut praktický, jenž má své místo v řádu trestním a stejně tak by jej mohl vhodně
nalézt i v rámci předpisů správních.
Imunita je institutem s ústavním právem komplexně provázaným. Ani zdaleka
se ovšem nedá říct, že by jejím primárním účelem bylo poskytování individuálních výhod
konkrétním osobám a vytváření jakýchsi nadlidí. Nelze tvrdit, že osoby požívající imunitu
jsou osoby nestíhatelné, nedotknutelné, pohybující se mimo mezí zákona. Jak tato práce
prezentovala, institut imunity v širším slova smyslu takovéto cíle dalece přesahuje
a jeho primární pointou je ochrana ústavních orgánů, orgánů, jejichž existence zakládá
a zajišťuje demokratický právní stát, orgánů, jejichž činnost nesmí být za žádných
okolností narušována, jelikož to by znamenalo zásah do základních hodnot, jež Česká
republika jako stát uznává a ctí. Je pravdou, že imunita představuje jistý zásah
do ústavněprávně garantovaného práva rovnosti všech osob před zákonem, nicméně
i samotný demokratický právní systém připouští, že absolutní rovnost všech osob
je ze samotné podstaty lidského života vyloučena a že i práva, zakotvená v Ústavě
a Listině, mohou být na základě zákona, tím spíše ústavního zákona, omezena, je-li
pro takovéto limity dán dostatečně důležitý důvod a nelze-li stejného účelu dosáhnout
jiným, méně invazivnějším způsobem. Zásah do rovnosti osob nalezneme v právu na řadě
míst, občanské právo typicky chrání slabší stranu, pracovní právo slouží z velké části
k ochraně zaměstnanců, trestní právo věnuje zvláštní péči např. osobám mladistvým.
Takovéto ochrany určitých hodnot na úkor zásady rovnosti před zákonem jsou v právním
řádu přirozené a je tedy zcela v pořádku, že stát ochraňuje instituce, jež prakticky
znamenají jeho suverénní existenci, před zásahy do výkonu jejich funkce.
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Rovněž nelze souhlasit s tezí, že imunita by byla institutem patřícím do historie.
Imunita ústavních činitelů je vskutku záležitostí starou, v právní historii pevně
zakořeněnou. Její vývoj ovšem můžeme pozorovat téměř po staletí a i po vzniku České
republiky se rozhodně neuklidnil. V prakticky každém jednotlivém druhu ústavou
či zákonem zakotvené imunity došlo k zásadním změnám – typicky zužujícím, ačkoliv
např. v případě sjednocení přestupků a správních deliktů tomu tak není – a s větší či menší
úspěšností byly podány desítky legislativních návrhů z iniciativy řady subjektů, přičemž
o některých z nich jednání stále probíhají. S institutem imunity se setkávají soudy,
a to jak soudy nižších stupňů, tak ty z nejvyšších instancí, které vytvářejí k tomuto tématu
bohatou judikaturu. Ustanovení upravující hmotněprávní či procesněprávní exempce
jsou orgány činnými v trestním řízení či nejvyššími představiteli tří větví státní moci
využívána nezřídka a nebylo volební období, kdy by se Poslanecká sněmovna nesetkala
s rozhodováním o vydání svého člena k trestnímu stíhání.285 Jedná se o institut velmi živý
a aktuální,286 a přestože jeho zákonná úprava by v jistých aspektech mohla užít jistých
změn, jedná se o institut funkční, navíc hojně skloňovaný jak v médiích a mezi širokou
veřejností, tak v akademické obci. Ačkoliv její budoucí vývoj lze v současné politickoprávní situaci jen stěží odhadnout, je téměř jisté, že imunita, která jej provázela a provází,
bude provázet a doplňovat ústavní právo a jím založené a chráněné funkce i nadále.
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Abstrakt
Úprava imunit v ústavním systému ČR
Diplomová práce Úprava imunit v ústavním systému ČR se zabývá zakotvením
imunity některých veřejných činitelů v tuzemském právním řádu. Popisuje objektivní
právní stavy, ale i vývoj přijetí tohoto institutu akademiky i samotnými osobami,
jimž výhody imunity svědčí. Po krátkém úvodu, jehož účelem je nastínit některé možné
pohledy na institut a obecně rozšířené polopravdy o něm, pak práce vykládá termíny,
jež

se

s tímto

ústavním

institutem

pojí

–

pojmy

jako

indemnita,

imunita

hmotněprávní/procesněprávní, exempce. Hlavní část práce se pak podrobně věnuje
jednotlivým typům imunit. První kapitola rozebírá imunitu poslanců a senátorů. Nastiňuje
vývoj jejích ústavních základů, prezentuje aktuální úpravu s řadou konkrétních případů,
kdy došlo ke zbavení imunity poslance či senátora, a zaobírá se vztahem ústavní úpravy
s jednacími řády obou komor. Práce popisuje i vybrané problematické aspekty institutu,
a k některým z nich dodává historickou i aktuální judikaturu. Druhá kapitola je věnována
imunitě prezidenta republiky. Rozděluje odpovědnost nejvyššího představitele výkonné
moci ve státě do několika kategorií, sumarizuje historii právní úpravy v rámci
nejvýznamnějších ústavních změn, dopodrobna rozebírá proces podávání ústavní žaloby
a ke sporným aspektům dokládá řádu významných soudních rozhodnutí. V třetí kapitole je
pak představena imunita dalších osob, jež Ústava či jiné předpisy takovouto hmotněprávní
či procesněprávní výjimkou vybavují – jedná se o soudce Ústavního soudu, Veřejného
ochránce práv, a v závěru je rozebrána i omezená stíhatelnost soudců obecných soudů.
Další část práce pak popisuje praktickou stránku institutu imunity a její dopad
na ustanovení práva trestního a správního, konkrétně v rámci trestního stíhání či stíhání
pro přestupek. V závěru jsou pak shrnuty získané poznatky, práce zdůrazňuje faktický
význam institutu, je prezentováno několik úvah de lege ferenda a je konstatována aktualita
a nepominutelnost institutu v českém ústavním právu.

Klíčová slova: imunita, indemnita, exempce, Ústava, odpovědnost

Summary
Immunities in the Constitutional System of Czech Republic
The thesis Immunities in the Constitutional System of Czech Republic examines
the enshrinement of the immunity of selected public officials in domestic legal system.
The essay describes the objective state of legislation as well as the development
of academic view of the system of exceptions and the attitude of the persons, in whose
favor the element works. After a short introduction, whose purpose is to outline some
possible opinions and generally believed myths about parliamentary immunity; the thesis
explains some terms related to the institute – material immunity, procedural immunity,
and procedural exemption. The main body of the paper reviews the individual types
of immunities in detail. The first chapter discusses the Members of Parliament –
the immunity of the Deputies and the Senators. It shows the evolution of the constitutional
basis to the institute, presents the current form of Article in the Constitution
with a numerous cases when the immunity of an MP was removed by the Parliament.
It also deals with the connection of the constitutional articles to the rules of procedure
of the Chambers. The thesis describes selected problematic aspects of the institute,
and demonstrates a number of those with historical and present court practice. The second
chapter analyzes the immunity of the President. It differentiates the liability of the Chief
Executive into various categories, summarizes the history of the law concerned
in the prism of the latest changes to the Constitution, dissects the impeachment procedure
and presents decisions of various courts to the disputed aspects of the legislature.
In the third chapter the thesis introduces the immunity of the Judges of the Constitutional
Court, the Ombudsman and the limited possibility of criminal charge against the judges
to general courts. The next part describes the practical side to the immunity and the effects
on the criminal law and on the administrative law. In the conclusions, the gained facts are
summarized, the paper emphasizes the actual relevance and importance of the institute,
including de lege ferenda theories.
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