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1. Pojmy „parlament“, „republika“, „parlamentní republika“ 

1.1. Parlament 
Slovo parlament pochází z francouzského parler = mluvit, hovořit. Parlament je ústřední 

orgán s celostátní působností, jehož členové jsou voleni lidem – jsou tedy zástupci lidu. Pro 
podobný sbor volených zastupitelů existují i jiná pojmenování: např. v USA je to kongres, ve 
Švýcarsku rada, v Německu Bundestag, v jednotlivých zemích Německa a Rakouska je to 
Landtag, ve Švédsku Riksdag a konečně v české minulosti bylo používáno pojmenování 
sněm. Parlament je institucí, která představuje zákonodárnou (legislativní) moc ve státě. 

1.2. Republika 
Republika, původem z latinského res publica = věc veřejná, označuje státní formu, jejíž 

představitelé jsou voleni na základě ústavy. Neexistuje zde tedy dědický panovnický úřad. 
Historicky má republika původ ve Francii koncem 18. století. Není zde akumulována moc 
v rukou jedince či úzkého okruhu nejvýše postavených lidí, nýbrž je rozdělena na 3 součásti, 
které jsou navzájem nezávislé a které svou podstatou a svými funkcemi „střeží jedna druhou“ 
– moc zákonodárná, výkonná a soudní. Nejvyšším představitelem republiky je instituce 
(obvykle prezident), která je volena ať už přímo nebo zastupitelsky (parlamentem). 

1.3. Parlamentní republika 
Parlamentní republika je označení pro takový systém, který je republikou a ve kterém má 

parlament o něco vyšší pravomoci a postavení než prezident. Vedle parlamentní republiky 
existují i prezidentské republiky (např. USA, Francie, Rusko), kde má naopak o něco vyšší 
postavení prezident. Mezi parlamentní republiky patří např. Polsko, Švýcarsko, Slovensko, 
Německo, Izrael, Indie, Finsko ale i Česká republika. 

V parlamentní republice je parlament volen lidem a ten pak volí prezidenta. Prezidentská 
volba tedy není přímá ale nepřímá. Často se parlament skládá ze dvou komor – dolní a horní. 
Toto uspořádání se vyvinulo jako jakási pojistka demokracie, kdy horní komora může zrušit 
nebo zmírnit rozhodnutí komory dolní. Představitelé horní komory jsou také obvykle starší 
nežli představitelé dolní komory. Parlament také uděluje důvěru vládě (kterou jmenuje 
prezident), což je jeho další vazba (kromě volby prezidenta) na moc výkonnou. Na druhou 
stranu může být za jistých okolností rozpuštěn prezidentem republiky. S mocí soudní má 
vazbu například tím, že parlamentem schválený zákon (a taky podepsaný prezidentem) může 
Ústavní soud zrušit prohlášením za neústavní. 

2. Funkce a pravomoci parlamentu 
Parlament má mnoho funkcí a pravomocí, mezi hlavní patří pravomoc přijímat ústavu a 

vydávat zákony, schvalovat státní rozpočet, má pravomoci vůči moci výkonné i soudní a 
může například vyhlašovat válku. 

2.1. Pravomoc vydávat zákony a přijímat ústavu 
Mezi nejběžnější a nejdůležitější pravomoci a funkce patří pravomoc vydávat zákony a 

přijímat (měnit) ústavu (legislativní funkce). Změna ústavy je poměrně složitá a je k ní 
potřeba většinou kvalifikované většiny členů parlamentu. Někdy ani parlament nemá možnost 
ústavu změnit, o změnách pak rozhodují lidé dané země v referendu. Mnohem častější 
činnost, než změna ústavy, je pro parlament vydávání nových, změna stávajících, popřípadě 
rušení dosavadních zákonů. Při tvorbě nového zákona je zapotřebí, aby navrhovatel (obvykle 
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vláda, ale můžou i členové parlamentu) předložil návrh zákona parlamentu – obvykle dolní 
sněmovně, ve které pak probíhá dlouhá diskuse a případné změny navrhovaného zákona. 
Pokud dolní sněmovna návrh zákona schválí, putuje dál do sněmovny horní, kde je opět 
projednáván. Návrh může být buď přijat a postoupen prezidentovi republiky k podpisu anebo 
vrácen dolní sněmovně k přepracování. Právě tento systém dvou komor umožňuje 
podrobnější probrání nově vznikajícího zákona a měl by eliminovat případné nedostatky. 
Ovšem i když návrh zákona projde celým parlamentem, může ho ještě vrátit prezident. Pak je 
opět několik možností – buď návrh pozměnit nebo prezidenta přehlasovat. 

2.2. Pravomoc schvalovat státní rozpočet 
Tato pravomoc parlamentu je jedna z nejdůležitějších pro hospodářství státu. Vláda totiž 

nemůže počítat se státním rozpočtem, aniž by byl schválen parlamentem. Vláda připraví 
návrh státního rozpočtu se všemi předpokládanými příjmy a výdaji a ten je pak nutné nechat 
posvětit parlamentem. Parlament může do jisté míry měnit i příjmy rozpočtu prostřednictvím 
výše a druhu daní. Daňové zákony jsou většinou zákony stejné jako zákony ostatní, je u nich 
tedy postup při vytváření a schvalování stejný jako u jiných. 

2.3. Pravomoci vůči moci výkonné 
Pravomoci vůči moci výkonné jsou přítomny především v parlamentních demokraciích, 

kde je vláda parlamentu odpovědna. Ten ji musí na počátku jejího působení vyslovit důvěru 
svojí nadpoloviční většinou a kdykoli jí může v budoucnu vyslovit nedůvěru (popř. jejím 
členům). Aby nedocházelo k častému pádu vlád, mají některé ústavy nástroje ke ztížení 
vyslovení nedůvěry vládě. Tomuto systému se říká racionalizovaný parlamentarismus. Např. 
v Německu a ve Španělsku se parlament musí shodnout na volbě nového premiéra, pokud 
chce vyslovit nedůvěru současné vládě. V České republice je k vyslovení nedůvěry vládě 
zapotřebí kvalifikovaná většina Poslanecké sněmovny ČR. 

Další nástroj parlamentu směrem k vládě je právo na interpelaci či kladení dotazů členům 
vlády. Jde o veřejné získávání informací před ostatními členy parlamentu o činnosti (členů) 
vlády. Původně bylo možno po interpelaci vyslovit vládě nedůvěru, v současnosti se ale 
většinou toto spojení již neužívá. Interpelovat je možné jak písemně, tak ústně. 

Jiný způsob, jak může parlament působit na moc výkonnou je volba prezidenta 
parlamentem. Parlament pak ale prezidenta téměř nemůže sesadit, jen v několika málo 
výjimečných případech, kdy se například prezident dopustí velezrady či je díky svému 
zdravotnímu stavu neschopen vykonávat svoji funkci. 

2.4. Možnost vytvářet vlastní (parlamentní) nezávislé kontrolní orgány 
Parlament může vyvářet vlastní kontrolní či vyšetřovací orgány, jejímiž členy jsou členové 

parlamentu. Nemají pravomoc někoho soudit nebo udělovat sankce, ale mohou například 
předvolávat svědky a výsledky šetření následně zveřejnit. 

3. Struktura a fungování parlamentu 

3.1. Řídící orgány parlamentu 
Navenek zastupuje každou z komor parlamentu její předseda. K jeho zvolení je obvykle 

třeba nadpoloviční většina členů příslušné komory. Jeho zástupci se nazývají 
místopředsedové. Předseda obvykle rozhoduje společně s nějakým kolektivním orgánem, jako 
např. organizačním výborem, pracovní radou aj.  
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3.2. Výbory 
Výbory jsou skupiny poslanců, kteří jsou uskupeni dle určitých kritérií či oblastí, přibližně 

tak jako vláda. Jejich úkolem je projednávat konkrétní zákony, které náleží do kompetence 
toho či onoho výboru. Každý výbor má na starosti tedy určitý okruh otázek. Členové výborů 
se většinou seskupují dle svých vlastních odborností nebo zájmů, aby byly výbory složeny 
z kvalifikovaných lidí. Výbory často spolupracují s konkrétním resortem vlády, který 
tématicky patří do jejich kompetence a zabývající se návrhy zákonů, které přijdou z toho či 
onoho resortu vlády. Při projednávání návrhu zákona je některý člen výboru jmenován 
zpravodajem a ten pak odpovídá za koordinaci práce výboru na konkrétním zákonu a ten také 
zpracovává závěrečné usnesení výboru o návrhu zákona – navrhované změny, popřípadě 
návrh zákon vůbec nevydat. Výbory mohou taky v resortech dělat namátkové kontroly. Každý 
poslanec je obvykle členem alespoň jednoho výboru. 

3.3. Činnost parlamentu 
Činnost parlamentu jako celku bývá organizována do zasedání či schůzí. Svoji činnost má 

naplánovanou přesně na dny, hodiny a někdy dokonce i na minuty. Podrobný časový 
harmonogram je znám samozřejmě všem členům předem. Členové parlamentu projevují svoji 
vůli nejčastěji odpovědí ano nebo ne (souhlasím, nesouhlasím). Toto hlasování může být 
veřejné nebo tajné, záleží o jakou událost jde. Velká většina hlasování je veřejných. Tajné 
jsou například hlasování, kdy se volí prezident či předsedové a místopředsedové komor. 
Hlasuje se např.zdvižením ruky (historický způsob, dodnes používaný) či elektronicky. Pro 
kladný výsledek hlasování (přijetí, odsouhlasení, vyslovení důvěry atd.) je zapotřebí většiny 
hlasů. Existují různé druhy většin, např. prostá většina přítomných členů (nejvíce případů), 
nadpoloviční většina všech členů (volba předsedy, vyslovení důvěry vládě...) či kvalifikovaná 
většina všech členů – např. dvoutřetinová či třípětinová. Kvalifikovaná většina je zapotřebí při 
rozhodnutí mimořádně závažného charakteru, např. při změně ústavního zákona). Zasedání 
obou komor parlamentu jsou většinou veřejná. V dřívějších dobách parlament zasedal jen 
v určitých částech roku, v současnosti je zasedání celoroční s přestávkami během Vánoc a 
letních prázdnin. 

3.4. Členové parlamentu 
Členové parlamentu jsou poslanci (dolní komora) a senátoři (horní komora). Jsou voleni 

lidem a na základě výsledku voleb nabyjí zvolení poslanci a senátoři tzv. mandát. Před 
nabytím mandátu musí ovšem ještě složit poslanecký (senátorský slib). Neučiní-li tak, mandát 
automaticky pozbývají. Získat mandát znamená být lidmi zmocněn k výkonu své funkce. 
V dnešní době se jedná o mandát volný, tzn. že ve svých rozhodnutích jsou nezávislí a nemusí 
se podřizovat nějaké vyšší moci. Ve skutečnosti je jejich rozhodování ovlivňováno např. 
politickými stranami, kterými jsou členy. Poslanci se uskupují do tzv. politických klubů, ve 
kterých mají větší šanci prosadit své požadavky a ze členství v klubu jim plynou i jiné, ať už 
finanční nebo nefinanční výhody. Nedílnou součástí statusu poslance či senátora je tzv. 
poslanecká (senátorská) imunita. Jde o přežitek z historie, avšak stále hojně užívaný. Tento 
institut zaručuje členovi parlamentu beztrestnost v době funkce v parlamentu. Poslaneckou 
imunitu může parlament konkrétnímu členovi v konkrétním případě odebrat, pokud je o to 
požádám a odebrání schválí ostatní členové hlasováním. U členů parlamentu je taktéž 
zapovězena tzv. inkompatibilita funkcí. Jeden člověk nemůže být zároveň člen zákonodárné a 
také jiné moci. Jeden člověk nemůže být také současně členem obou komor parlamentu. 
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4. Parlament v České republice 

4.1. Obecné informace o Parlamentu ČR 
Parlament v České republice se skládá ze dvou komor - dolní (poslanecká sněmovna) a 

horní (senát). Sídlem je hlavní město Praha. Poslanecká sněmovna ČR má sídlo 
v Thunovském paláci poblíž Malostranského náměstí, Senát ČR sídlí ve Valdštejnském poblíž 
PS ČR. Hlavní pravomoci Parlamentu ČR jsou uvedeny v Ústavě České republiky (zákon č. 
1/1993 Sb.), Hlava druhá – Moc zákonodárná (čl. 15-53). 

4.2. Členové parlamentu – poslanci a senátoři 
Poslanci (senátoři) získají mandát v případě, že jsou zvoleni a složí poslanecký 

(senátorský) slib. Mandát jim může zaniknout smrtí, uplynutím volebního období, získáním 
jiné ústavní funkce, rozpuštěním sněmovny anebo se poslanec může svého mandátu vzdát 
dobrovolně. Členové parlamentu mají i tzv. imunitu – nemůžou být trestně stíhání za svoji 
parlamentní činnost a pokud by se dopustili přestupku či trestného činu i ve svém osobním 
životě, můžou být stíhání až po odejmutí imunity, o kterém se hlasuje v dolní či horní komoře 
(dle příslušnosti). Pokud je člen parlamentu zadržen při spáchání trestného činu, příslušný 
orgán, který jej zadržel, musí oznámit zadržení předsedovi komory, jejíž je zadržený členem a 
pokud se předseda do 24 hodin nevyjádří, musí být zadržený člen parlamentu propuštěn. 
Poslanci a senátoři mají také právo na odmítnutí svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl 
při výkonu svého povolání. 

4.3. Poslanecká sněmovna České republiky 
Poslanecká sněmovna ČR má 200 poslanců, jejichž volební období jsou 4 roky. Právě sudý 

počet poslanců může být při poměrně vyrovnaném volebním výsledku (vzhledem k orientaci 
jednotlivých politických stran) problém, jak se ukázalo v roce 2006. Uvažuje se tedy (rok 
2006) o změně počtu poslanců na počet lichý, žádný návrh změny ústavy ovšem zatím podán 
nebyl. Při volbách do PS se používá poměrný volební systém. Poslanecká sněmovna se ustaví 
po volbách na ustavující schůzi poslanecké sněmovny, kde si zvolí svého předsedu a 
místopředsedy v tajném hlasování. Bez zvolení těchto zástupců není schopná své další 
činnosti. V současnosti (říjen 2006) je předsedou Poslanecké sněmovny České republiky Ing. 
Miloslav Vlček, místopředsedové jsou Miroslava Němcová, PhDr. Lubomír Zaorálek, Ing. 
Jan Kasal, Ing. Lucie Talmanová, JUDr. Vojtěch Filip. 

Poslanecká sněmovna má na starosti především schvalování zákonů a schvalování státního 
rozpočtu (státní rozpočet se schvaluje pouze v poslanecké sněmovně). Uděluje také důvěru 
vládě, může důvěru vládě kdykoli později odejmout, poslanci mohou interpelovat členy 
vlády, mohou vytvářet vyšetřovací a jiné kontrolní komise atd. Společně s horní komorou volí 
v tajné volbě prezidenta a obě komory mimo jiné můžou vyhlásit válečný stav či vyslání 
ozbrojených sil ČR mimo území ČR. Schůze obou komor parlamentu jsou až na výjimky 
veřejné. Poslanecká sněmovna může být za určitých okolností rozpuštěna prezidentem, 
podmínkou je ovšem existence senátu. Bez něj PS rozpustit nelze. 

4.3.1. Statut poslance 
 Poslancem může být zvolen občan ČR, který má alespoň 21 let a je právně způsobilý 

volit. S výkonem funkce poslance je neslučitelná jiná ústavní funkce – např. prezident, soudce 
nebo člen horní komory parlamentu. Poslanec může být zároveň i ministrem, nesmí ale 
v poslanecké sněmovně vykonávat žádnou jinou funkci (např. předseda PS či člen výborů 
PS). 
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4.3.2. Orgány poslanecké sněmovny 
 Mezi stálé orgány PS patří výbory a komise.  
 Výbory jsou skupiny poslanců, kteří mají na starosti nějakou konkrétní oblast, které 

se věnují. Projednávají příslušné zákony a můžou také spolupracovat s příslušnými 
ministerstvy (či je kontrolovat). V současnosti existuje 17 výborů – např. Hospodářský výbor, 
Petiční výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro bezpečnost, Výbor pro zdravotnictví atd. 

 Komise existuje v současnosti 1 – Volební komise. Vytvářejí se například i 
vyšetřovací komise, ty jsou ale vždy vytvořeny ke každému konkrétnímu případu ad hoc. 

4.3.3. Poslanecké kluby 
 Poslanci mohou zakládat tzv. poslanecké kluby, pokud jich je z jedné politické 

strany alespoň 10. V rámci klubu jsou schopni snáze prosadit své názory ve sněmovně. 
Dalším zajímavým aspektem členství v klubu je finanční stránka věci – stát totiž na provoz 
klubů přispívá určitý finanční obnos včetně kanceláří a dalších příspěvků. V současnosti jsou 
v PS ČR 4 poslanecké kluby (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM). 

4.4. Senát České republiky 
Senát funguje jako jakási brzda poslanecké sněmovny. Má 81 senátorů. Při schvalování 

zákonů jsou návrhy, které schválila poslanecká sněmovna postoupeny senátu, kde se o nich 
znovu hovoří a senátoři je buď schválí, vrátí přepracování do poslanecké sněmovny nebo 
zamítnou. Tím se legislativní proces prodlužuje, ale měla by zde být jakási záruka vyšší 
kvality vydávaných zákonů. Spolu s poslaneckou sněmovnou volí prezidenta nebo vyhlašuje 
válečný stav. Senát má také teoretickou pravomoc žalovat u Ústavního soudu prezidenta pro 
velezradu. Volby do senátu probíhají každé 2 roky, kdy se obměňuje 1/3 senátorských křesel. 
Volební systém do senátu je většinový. Senát volí svého předsedu a místopředsedy. 
V současné době je předsedou senátu MUDr. Přemysl Sobotka, místopředsedové jsou Doc. 
JUDr. Petr Pithart, MVDr. Jiří Liška, Ing. Edvard Outrata a Ing. Petr Smutný. 

4.4.1. Statut senátora 
 Senátorem se může stát občan ČR se způsobilostí volit, kterému je alespoň 40 let. 

Má senátorskou imunitu tak jako poslanec poslaneckou imunitu. Jeho funkce je neslučitelná 
s jinou ústavní funkcí. Funkční období senátora je 6 let.  

4.4.2. Orgány senátu, senátorské kluby 
 Senát má 9 výborů (např. Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, 

zemědělství a dopravu atd.) a 6 stálých a 1 dočasnou komisi (např. Stálá komise Senátu pro 
rozvoj venkova, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky aj.). Senát má také 7 stálých 
delegací (např. Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění 
NATO, Stálá delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy aj.). 

 V senátu je 5 senátorských klubů – ODS, KDU-ČSL, OD, ČSSD, SNK. 
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