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Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

I. Pojem úřednické vlády 

Termín úřednická vláda byl vytvořen v ČSR v období první republiky, kdy měl prezident na
základě čl. 78 odst. 1 ústavní listiny z roku 1920 pravomoc po přijetí demise vlády určit, kdo
bude vládnout do doby než bude ustavena nová vláda („vyslovila-li poslanecká sněmovna vládě
nedůvěru nebo zamítla-li vládní návrh na vyslovení důvěry, musí vláda podat demisi do rukou
prezidenta republiky, který určuje, kdo vede vládní věci, pokud nová vláda nebude ustavena“).
Prezident na základě této explicitně vyjádřené ústavní pravomoci mohl jmenovat novou vládu,
která vykonávala úřad prozatímně do doby ustavení řádné vlády1. V Ústavní listině (1920)
nebyla přitom zakotvena povinnost vlády po jejím jmenování předstoupit před poslaneckou
sněmovnu a žádat ji o důvěru (ani žádná lhůta pro jmenování vlády popř. předstoupení před
poslaneckou sněmovnu). 
V kontextu prvorepublikového politického systému byla možnost jmenovat takovouto vládu
využívána pro překlenutí politické situace, která vznikla po demisi vlády, pokud nebylo možno
dosáhnout shody politických stran pro sestavení funkční vlády. S ohledem na složení takových
vláda se vžilo označení úřednická vláda. Fakticky se tedy jednalo o vládu vytvořenou
prezidentem republiky, nikoliv o vládu vytvořenou parlamentem, resp. politickými stranami.Tato
vláda se vymyká postavení vlády v systému parlamentní demokracie. V tomto systému má
parlament právo bdíti nad mocí vládní a výkonnou a činnost této moci také posuzovati…..jest
nutno, aby vláda byla parlamentu odpovědná (Baxa, 1924:204).

V současné době obecně používaný pojem úřednická vláda nemá v ústavním systému České
republiky žádné formální zakotvení. Jako určitá paralela úřednické vlády může být v nynějším
systému být označena jen vláda, kterou prezident republiky pověří po její demisi výkonem úřadu
do jmenování vlády nové – pověření vlády prozatímním výkonem funkce (čl. 62 písm. d
Ústavy). Spíše se tedy jedná o vládu prozatímní. Prezident republiky nemá podle Ústavy
pravomoc jmenovat po demisi stávající vlády - do doby vzniku nové vlády - jinou vládu. Má
pravomoc pouze pověřit odstupující vládu prozatímním výkonem funkce2.

                                                
1 Úřednické vlády bývají v politologické teorii označovány pojmem „caretaker government“. Tento pojem v sobě
obsahuje prvek dočasnosti a posunuje činnost vlády od politického vládnutí směrem ke správě.

2 Více k tomuto tématu, především k možnosti pověřit prozatímním výkonem funkce vládu, která nezískala důvěru
Poslanecké sněmovny viz práce PI 1.174 K ústavní úpravě jmenování vlády.
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Vláda, byť by byla složena převážně z nepolitických odborníků a z vysokých státních úředníků,
musí získat důvěru Poslanecké sněmovny. Podle čl. 68 odst. 3 Ústavy musí do 30 dnů po svém
jmenování (jmenování vlády jako celku) prezidentem republiky předstoupit před Poslaneckou
sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry. Ústava se tak důsledně drží teoretické představy o
vládě parlamentní, založené na vůli politických stran, které mají většinu v Poslanecké sněmovně.
(systém parlamentarismu). Politické strany nesou za počínání takto ustavené vlády politickou
odpovědnost.

 
II. Úřednické vlády v Československé republice

V období první a druhé Československé republiky byly úřednické vlády tvořeny jako východisko
z opakujících se vládních krizí. 

1) První úřednická vláda by1a ve funkci od 5. 9.1920 do 26.9.1921 
Předseda úřednické vlády byl Jan Černý. 
Vytvoření vlády:
• Prezident republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 15. září 1920 žádosti Tusarovy

vlády o rozpuštění vlády a jmenoval téhož dne na základě § 64 a § 78 Ústavní
listiny  (1920) vládu novou3. 

Snahou při tomto tvůrčím výkladu § 78 odst. 1 ústavní listiny z r. 1920 bylo
prezentovat podstatný rozdíl mezi tzv. úřednickým kabinetem demokratické republiky
a mezi tzv. „císařovými kabinety“ z období Rakouska-Uherska. Paradoxem je, že
rakouská ústava přijatá v r. 1918 jako č. 180/1919 obsahovala téměř shodné
ustanovení o vyslovení důvěry vládě a pověření prozatímním výkonem jako
československá ústavní listina 1920.

Skončení činnosti vlády:
• Přípisem ministerského předsedy ze dne 27. září 1921, č. 3741/909  bylo sděleno

propuštění dřívější vlády a jmenování vlády nové.

2)  Druhá úřednická vláda byla ve funkci od 18.3.1926 do 12.10.1926
předseda vlády – Jan Černý
Vytvoření vlády:
• Dosavadní vláda podala žádost o zproštění z úřadu, když byl její předseda dr.

Švehla na radu lékařů nucen přerušit svojí  veřejnou činnost a odebrat se do ciziny
dokončit svoji léčbu. President republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 18. března
1926 žádosti vlády dr. Antonína Švehly o zproštění z úřadu a jmenoval téhož dne
na základě § 64 a 78 Ústavní listiny (1920) vládu novou

• Předseda vlády oznámil předsednictvu Poslanecké sněmovny zproštění dřívější
vlády jejích funkcí a jmenování nové vlády přípisem ze dne 19. března 1926, č. j.
1840/909. 

Skončení činnosti vlády:
• Přípisem ze dne 13. října 1926, č. j. 5856/909 S-26 oznámil předseda vlády

Antonín Švehla předsednictvu  sněmovny zproštění výkonu funkce dřívější vlády
a jmenování vlády nové.

                                                
3 K tomu, zda může být jmenován do nové vlády, ať už úřednické či politické, člen vlády právě rezignovavší srov.
Weyr 1924 str. 288. Weyr se přiklání ke stanovisku, že v nové vládě nemůže být ministr, který se starou vládou
podal demisi. Existují však i názory opačné.
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3) Třetí úřednická vláda 22.8.1938 – 4.10.1938
předseda vlády - Jan Syrový
Vytvoření vlády:
• Přípisem ze dne 22. září 1938, č. j. 7325  president republiky přijal podanou

demisi vlády, zprostil předsedu a ostatní její členy úřadů, a jmenoval rozhodnutím
ze dne 22. září 1938 arm. gen. Jana Syrového předsedou vlády a pověřil jej
zároveň řízením ministerstva nár. obrany.

Skončení činnosti vlády:
• Přípisem ze dne 4. října 1938, č. j. 7622/S/38 bylo sděleno, že  president republiky

přijal podanou  demisi vlády, zprostil předsedu vlády a ostatní její členy úřadů a
jmenoval rozhodnutím ze dne 4. října 1938 arm. gen. Syrového předsedou nové
vlády a pověřil jej zároveň řízením ministerstva nár. obrany.

4) Čtvrtá úřednická vláda 4.10.1938 – 1.12.1938
předseda -  Jan Syrový
Vytvoření vlády:
• Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 2. prosince 1938, č. j. 8615/909/S/38, že

president republiky přijal demisi celé vlády, zprostil předsedu vlády a ostatní její
členy úřadů a jmenoval rozhodnutím ze dne 1. prosince 1938 posl. Rudolfa
Berana předsedou vlády Československé republiky.

III. Polopolitická vláda v historii České republiky

Ve funkci: 2.1.1998 – 17.7.1998
předseda – Josef Tošovský

Vytvoření vlády:
• 2. 1.1998 jmenoval prezident republiky Václav Havel vládu v čele s předsedou vlády

Josefem Tošovským.
• Vládě byla vyslovena důvěra v Poslanecké sněmovně dne 28.1.1998. 
Poprvé nebyl jmenován na post předsedy vlády předseda vítězné politické strany. Tuto vládu lze
nazvat spíše polopolitickou, neboť byla složena také z politiků.

Změny ve vládě:
• 15. července 1998 přijal prezident republiky demisi ministra JUDr. Miloslava Výborného 
• 16. července 1998  přijal prezident republiky demisi ministra PhDr. Stanislava Voláka,

pověřeného řízením Ministerstva práce a sociálních věcí, ministra Ing. Ivana Pilipa,
pověřeného řízením Ministerstva financí 

Skončení činnosti vlády:
• Byl přijat ústavní zákon ze dne 19.3.1998 č.69/1998 Sb. o zkrácení volebního období

Poslanecké sněmovny, na základě tohoto zákona se konaly předčasné volby
• 17. července 1998 přijal prezident republiky demisi vlády (na základě čl. 73 odst. 2 Ústavy –

„vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny“) a pověřil
ji výkonem funkce do jmenování vlády nové. 
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