
Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém 
 (především) vnitrostátního práva  

(zkrácená verze studie) 
Řešitel: doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.  

Spoluřešitelé: JUDr. Pavel Ondřejek, JUDr. Jana Ondřejková  
 

Prozatímní (předběžné) provádění mezinárodních smluv je institutem zvláště 
v mezinárodní praxi nikoliv neznámým, z vnitrostátního hlediska však vyvolává mnohé 
otázky. Spojuje se totiž s vyvozováním důsledků z mezinárodní smlouvy, jež ještě není vůbec, 
nebo alespoň pro daný stát, platná, a tedy ani závazná. Jde tedy buď o to, že je smlouva 
podepsána, neproběhl však ještě proces jejího vnitrostátního schvalování, takže chybí 
perfektní projev vůle státu být touto smlouvou vázán, anebo tento proces úspěšně proběhl, 
smlouva však ještě není mezinárodně platná (např. kvůli nedostatečnému počtu ratifikací).1  

Vedle stěžejního čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (vyhlášena pod číslem 
15/1988 Sb.) lze za nejobecnější základ považovat závazek vyplývající z čl. 18 této úmluvy, 
tj. závazek zdržet se jednání, které by mohlo mařit předmět a účel smlouvy buď mezi 
podpisem a ratifikací, nebo před vstupem v platnost, pokud dal stát najevo, že chce být 
smlouvou vázán. Z toho se zřejmě dá vyvodit rovněž zapovězení nečinnosti, je-li činnosti 
potřeba k přípravě na efektivní provádění smlouvy po jejím vstupu v platnost.  

S výhradou samotné shora citované Vídeňské úmluvy, která je do právního řádu 
inkorporována, avšak v tomto ohledu dále neprovedena, český právní řád tento institut nezná, 
operuje s ním jen příslušná vládní směrnice (viz dále), jejíž dosah je ovšem značně omezený. 
Pokud by prozatímní provádění mezinárodní smlouvy překročilo hranice toho, čeho je 
způsobilé dosáhnout usnesení vlády či rozhodnutí člena vlády (např. organizační změny) 
v mezích stávajících zákonů, chybí zde výslovná právní úprava (právní opora). Vedle samotné 
analýzy předmětného institutu nám tak šlo rovněž o úvahy, nakolik je prozatímní provádění 
vůbec ústavně přijatelné, nakolik je třeba je právně zakotvit, a to nejen co do formy, ale i co 
do stanovení kompetence orgánu oprávněného o něm rozhodnout, jakož i o mezích samotného 
provádění. 

V praxi se kromě pojmu „prozatímní provádění“, vyskytují i další variace (např. 
předběžná aplikace, prozatímní uplatňování). Na rozdíl od nich je ale potřeba odlišovat pojem 
„prozatímní platnost“, resp. „prozatímní uvádění v platnost“, který se vyskytoval i v první 
verzi budoucího čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu a souvisí se starším rozlišováním 
mezi mezinárodní a vnitrostátní účinností (viz dále).2 S časovým určením jsou rovněž spojené 
další příbuzné instituty práva mezinárodních smluv: retroaktivní působnost, prozatímní 
dohoda, provádění závěrečných ustanovení smlouvy po přijetí smluvního textu podle čl. 24 
odst. 4 Vídeňské úmluvy o smluvním právu či metoda anticipovaného vstupu v platnost.3 

 
Historický vývoj institutu prozatímního provádění v mezinárodním právu a jeho 
současné zakotvení 

Přestože se prozatímní provádění zakotvené v čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním 
právu z roku 1969 některým autorům jevilo jako novum v mezinárodně smluvní oblasti,4 bylo 
známo již v 19. století. Jednalo se však o institut poměrně málo používaný a svou podstatou 

                                                 
1 Samo vymezení těchto dvou situací je však sporné, když např. J. Malenovský prozatímní provádění ve smyslu 
Vídeňské úmluvy o smluvním právu chápe jen ve vztahu ke smlouvě, jež není platná mezinárodně.   
2 Srov. Hobza, A.: Úvod do mezinárodního práva mírového. Část I. Praha: nákladem vlastním, 1933, str. 303 a n.  
3 Srov. Geslin, A.: La mise en application provisoire des traités. Paříž: Editions A. Pedone, 2005, str. 5 a n. 
4 Potočný, M.: K otázce prozatímního provádění mezinárodních smluv. Právník, roč. 1972, č. 5, str. 427. Ze 
zahraničních autorů se podobným způsobem vyjadřuje Sinclair, I.: The Vienna Convention on the Law of 
Treaties. Manchester University Press, 2. vyd. 1984, str. 46 (citováno dle Geslin, A.: op. cit., str. 6). 
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výjimečný. Hlavní význam prozatímního provádění spočívá v uskutečňování spolupráce mezi 
státy před vstupem určité mezinárodní smlouvy v platnost, pokud možno ihned po dohodnutí 
vzájemných závazků. Tj. aniž by parlament s konečným textem smlouvy vyslovil souhlas, 
resp. dříve než je zřejmé, že příslušný stát (nejen sjednávající orgán) chce být smlouvou 
vázán. 

Kromě historického důvodu spojeného s geografickou vzdáleností, kterou musely při 
výměně překonat ratifikační listiny, a časového prodlení vyvolaného zapojováním parlamentů 
do procesu vnitrostátního schvalování mezinárodních smluv, je tento institut rovněž užitečný 
v případě sjednávání dohod s nově vzniklými státy, kde okamžité provádění je výhodné pro 
obě smluvní strany.5 Prozatímní provádění se používá i v případech krizových situací, 
například reakce na ropnou krizi z let 1973 a 1974 sjednáním a prozatímním prováděním 
Dohody o Mezinárodním energetickém programu z roku 1974.6 

Požadavek na urychlené zahájení aplikace je inherentní také obchodním, celním a 
jiným obdobným dohodám, jejichž plnění je závislé na nestálé situaci na trhu (suroviny).7 
V případě vyčkávání na ratifikaci by mohlo dojít k podstatné změně okolností, a tím i 
možnosti přerušení provádění, nutnosti změny, anebo dokonce ukončení platnosti smlouvy 
(clausula rebus sic stantibus).8 Dalším příkladem, známým též z československé praxe, jsou 
letecké, plavební a jiné dopravní dohody, umožňující zahájit okamžité dopravní spojení mezi 
smluvními státy. Bohatá mezinárodní praxe však ukazuje na řadu dalších oblastí, kde bývá 
aplikováno prozatímní provádění smluv. Kromě bilaterálních dohod o obchodní spolupráci se 
tak lze setkat s prozatímním prováděním mnohostranných leteckých dohod nebo ujednání o 
surovinách, ale např. i Dohody o mořském právu9 nebo Úmluvy o zákazu použití, skladování, 
výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení.10 Nejznámější příklad představuje 
prozatímní provádění Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).11 

Pro uvedení do tematiky čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 je 
nezbytné vedle obecného historického vývoje uvést několik skutečností z přípravných prací 
Komise pro mezinárodní právo (ILC) a z průběhu následné Konference OSN o smluvním 
právu. Tyto naznačují, že prozatímní provádění patřilo k částem smluvního práva, kde 
neexistoval jasný konsenzus.12 Předcházející Lauterpachtova a Fitzmauricova zpráva pro ILC 
se sice tímto institutem zabývaly, avšak skutečná diskuse o prozatímním provádění se 
rozvinula až po předložení zprávy sira Humphreyho Waldocka v roce 1965.13  

Na jedné straně byly v průběhu Konference OSN o smluvním právu odmítnuty úvahy 
o vypuštění tohoto institutu,14 na straně druhé však státy měly zájem na zachování co 
nejširšího a nejpružnějšího manévrovacího prostoru. Čl. 25 Vídeňské úmluvy nakonec zní: „1. 
Smlouva nebo její část se prozatímně provádějí do jejího vstupu v platnost, jestliže a) tak 

                                                 
5 Potočný, M.: op. cit., str. 430. 
6 V podrobnostech viz Lefeber, R.: Provisional Application of Treaties. In: Klabbers, J., Lefeber, R. (eds.): 
Essays on the Law of Treaties. A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, Martins Nijhof Publishers, 
The Hague, Boston, London: 1998, str. 82-83. 
7 Podrobněji viz např. Geslin, A.: op. cit., str. 50 a n. 
8 Viz čl. 62 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
9 Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, publikovaná pod č. 
241/1996 Sb. 
10 Publikovaná pod č. 29/2000 Sb. m. s. 
11 Vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze 
dne 30. října 1947. 
12 Viz zejm. Wetzel, R. G., Rauschning, D.: The Vienna Convention on the Law of Treaties, Travaux 
Preparatoires, Dokumente – Band 44. Frankfurt am Main: Alfred Matzner Verlag GmBH, 1978, str. 206-208.  
13 Srov. Geslin, A.: op. cit., str. 128 a n. 
14 Kritická hodnocení zaznívala zejména ze strany USA – viz Konference OSN o smluvním právu, 1. zasedání, 
dokument A/CONF.39/C.1/SR.26, dostupný na internetu: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vclt/vclt.html, str. 
140. 
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smlouva stanoví; nebo b) státy, které se zúčastnily jednání, se o tom dohodly jiným způsobem. 
2. Nestanoví-li smlouva jinak, nebo jestliže se státy, které se zúčastnily jednání, nedohodly 
jinak, skončí prozatímní provádění smlouvy nebo části smlouvy ve vztahu k určitému státu, 
jestliže tento stát oznámí ostatním státům, mezi nimiž se smlouva prozatímně provádí, svůj 
úmysl nestat se smluvní stranou.“ 

V literatuře15 se jako příklady jiného projevu vůle zúčastněných států podle čl. 25 
odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu zejména uvádí: samostatná mezinárodní smlouva 
předvídající výslovně předběžné provádění připojené dohody; protokol o prozatímním 
provádění; výměna diplomatických nót; rezoluce připojená ke smlouvě; ústní dohoda 
zástupců států; deklarace či dokonce tacitní souhlas. Situace, kdy smlouvu předběžně provádí 
pouze jedna strana, je výjimkou.16 Z jiného úhlu pohledu se tedy od státu nutně nevyžaduje 
ani formální podepsání smlouvy s výhradou ratifikace ve smyslu čl. 14 písm. c) Vídeňské 
úmluvy o smluvním právu, ale například postačuje ustanovení smlouvy umožňující její 
prozatímní provádění i těm státům, které (pouze) vyslovily souhlas s přijetím textu 
smlouvy.17 I po vstupu mezinárodní smlouvy v platnost může být tato prozatímně prováděna 
mezi státy, které ji zatím neratif 18ikovaly.  

                                                

 Výsledný text čl. 25 odst. 2 reflektuje obavy z možnosti obejití vnitrostátních 
schvalovacích procedur, a proto na základě tohoto ustanovení skončí prozatímní provádění 
smlouvy ve vztahu k určitému státu, jestliže tento stát jednostranným aktem oznámí ostatním 
státům, mezi nimiž se smlouva prozatímně provádí, svůj úmysl nestat se smluvní stranou. 
Důvody, proč tak daný stát činí, jsou zásadně ponechány na úpravě vnitrostátním právem. 
Výjimkou je existence dohody států o důvodech, způsobu anebo účincích ukončení 
prozatímního provádění.19  

Terminologická změna návrhu ILC v rámci Konference OSN o smluvním právu 
s sebou nesla i dalekosáhlé právní důsledky. Zatímco původně navrhovaná koncepce 
prozatímního vstupu v platnost byla založena na pojetí, že smlouva vstupuje v platnost 
v okamžiku podpisu a dodatečná ratifikace pouze stvrzuje konečný závazek daný podpisem,20 
bylo nyní nutné se ptát, zda jsou na prozatímní provádění (analogicky) použitelná ustanovení 
o povinnostech smluvních stran. Kromě čl. 25 upravuje povinnost státu prozatímně 
provádějícího smlouvu jenom již zmíněný čl. 18, obsahující závazek státu nemařit předmět a 
účel smlouvy před jejím vstupem v platnost. Prozatímní provádění však s sebou nese vedle 
negativní povinnosti spočívající ve zdržení se smlouvě nepříznivého jednání také pozitivní 
povinnost plnit. Při případném dovolávání se závazku prozatímně provádět smlouvu na 
základě pravidla pacta sunt servanda21 je nicméně nutné poukazovat na obecný princip, a 
nikoli na čl. 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, který se týká pouze platných smluv. 
Pokud se jedná o souhlas státu k předběžnému provádění, analogicky lze odkázat i na další 
ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu kodifikující obecné právní principy.22 

 
15 Mathy, D. In: Corten, O., Klein, P.: Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Bruxelles: Bruylant, 
2006, str. 1063 a n., Geslin, A.: op. cit., str. 122 a n. 
16 Geslin, A.: op. cit., str. 125 a n. 
17 Lefeber, R.: Treaties, Provisional Application. In: kol.: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Oxford University Press, 
2010, str. 2, marg. č. 5. 
18 Aust, A.: Modern treaty law and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 139. Srov. též 
prohlášení sira F. Vallata, zástupce Velké Británie na Konferenci o smluvním právu, 2. zasedání, dokument 
A/CONF.39/SR.11, dostupný na internetu: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vclt/vclt.html, str. 40, bod 56. Viz 
však možné koncepční distinkce naznačené shora v pozn. č. 1.  
19 Lefeber, R.: Treaties, Provisional Application…, str. 3, marg. č. 11 a 12. 
20 Tamtéž. 
21 Srov. Mathy, D. In: Corten, O., Klein, P.: Les conventions de Vienne sur le droit des traités…, str. 1067, 
Geslin, A.: op. cit., str. 330. 
22 Srov. i Geslin, A.: op. cit., str. 343 a n. 
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Právní povinnosti vyplývající státům z prozatímního provádění jsou v každém případě 
podstatným způsobem modifikovány důsledky čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním 
právu. K ukončení prozatímního provádění totiž zásadně23 postačuje, aby daný stát sdělil 
ostatním státům, mezi nimiž se smlouva prozatímně provádí, svůj úmysl nestat se smluvní 
stranou.24 Z perspektivy vnitrostátního práva tak připadá v úvahu upravit, kdo je kompetentní 
o prozatímním provádění rozhodnout, resp. takovou klauzuli sjednat, potažmo, kdo rozhodne 
o jeho ukončení. 

 
Nástin zahraničních úprav a relevantní praxe 
 Analýza současné praxe v oblasti prozatímního provádění mezinárodních smluv, 
provedená v rámci Rady Evropy, ukázala, že postoje států se značně liší. Existují státy, které 
plně akceptují prozatímní provádění svých smluv, jiné prozatímní provádění spojují s určitým 
ústavním omezením, a konečně v některých státech je aplikování tohoto institutu naprosto 
vyloučeno.25 Stejné závěry podporuje i vlastní analýza autorů tohoto příspěvku zpracovaná na 
základě odpovědí na dotazník rozeslaný síti korespondentů ECPRD.26 Vliv na právní úpravu i 
praxi mohou mít různé proměnné, přinejmenším rozdíl mezi monistickým a dualistickým 
přístupem v řešení poměru mezinárodního a vnitrostátního práva, forma vlády a zvláště role 
hlavy státu v ní,27 povaha mezinárodních smluv (v ČR odlišování prezidentských, vládních a 
resortních), případně i význam, který je výslovné právní úpravě v dané zemi přisuzován. Tyto 
však nejsou rozebírány do detailů. Důraz byl položen na praktické zkušenosti s prováděním 
tohoto institutu: zapojení jednotlivých orgánů do rozhodování o prozatímním provádění a 
publikace prozatímně prováděné mezinárodní smlouvy.  

Z odpovědí korespondentů vyplynulo, že institut prozatímního provádění je v praxi 
států velmi vzácný. Výjimkou se zdá být Spolková republika Německo, kde je institut 
prozatímního provádění relativně běžný, pokud jde o mezinárodní smlouvy, k jejichž 
ratifikaci nedává souhlas parlament. Kvantifikace podílu prozatímně prováděných smluv byla 
provedena ve Francii: podle A. Geslin se podíl pohybuje okolo 1 %, což je méně než 
odhadovaný celosvětový počet prozatímně prováděných smluv, který činí 3 %.28 

Pokud jde o vnitrostátní úpravu institutu prozatímního provádění, lze rozlišovat zhruba 
tři skupiny států: 1.) mající úpravu relativně propracovanou, obvykle v podobě zákona 
upravujícího proces sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv (zejména 
státy jihovýchodní a východní Evropy, např. Slovinsko, Gruzie, Estonsko, Chorvatsko, 
Rumunsko. Obdobná zákonná úprava, i zde poměrně nová, existuje rovněž v Andoře). 2.) 
státy s úpravou obsaženou v interních předpisech vlády (např. Česká republika, Slovenská 
republika, Spolková republika Německo, Španělsko, z mimoevropských zemí např. Izrael). 
3.) státy sice bez explicitní úpravy prozatímního provádění (např. Belgie, Rakousko nebo 

                                                 
23 Nestanoví-li smlouva jinak, nebo jestliže se státy, které se zúčastnily jednání, nedohodly jinak. 
24 Vedle prozatímního provádění na základě čl. 25 Vídeňské úmluvy existují v mezinárodní praxi i velice 
podobné instituty, jež není možné zcela podřadit pod režim tohoto ustanovení. Jedná se např. o předběžné 
přistoupení k mezinárodní smlouvě, zmíněné v původním návrhu Vídeňské úmluvy, které však bylo z konečného 
znění vypuštěno. Srov. Geslin, A.: op. cit., str. 73 a n. 
25 Council of Europe, British Institute of International and Comparative Law: Treaty Making – Expression of 
Consent by States to be Bound by a Treaty. Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2001,  str. 
83-84. 
26 ECPRD je zkratkou názvu „European Centre for Parliamentary Research and Documentation“. Centrum 
vzniklo v roce 1977 jako meziparlamentní síť pro výměnu informací, sdružuje 47 států a několik mezinárodních 
parlamentních shromáždění, další 4 státy mají status pozorovatele.   
27 Např. Velká Británie a země jí výrazně ovlivněné považují mezinárodní smlouvy za nástroje realizace 
zahraniční politiky, která je součástí prerogativy, takže ingerence parlamentů je tu velmi limitována v zásadě jen 
na informování o smlouvě s (málo využívanou) možností vést o ní rozpravu.  
28 Geslin, A.: op. cit., str. 347. S výjimkou se autoři setkali v případě prozatímně prováděných smluv 
uzavíraných Evropskou unií. 
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Norsko), což ale neznamená, že by praxe prozatímního provádění v nich byla zcela 
znemožněna. V Belgii například přes absenci jakékoliv úpravy je ve výjimečných případech 
možná a postupuje se ad hoc. 

Obecně lze konstatovat, že novější úpravy mající pravidelně formu zákona, obsahují 
přísnější pravidla pro prozatímní provádění smlouvy. Zcela specifická situace je v zemích 
common law (popřípadě v zemích následujících tuto právní kulturu), jako např. Spojené 
království a Kanada, kde parlamenty oficiálně smlouvy podle ústavních zvyklostí pouze 
diskutují, nedávají k nim formálně souhlas. Zde je vnitrostátní procedura v rukou exekutivy.29 

Lze nalézt i určitou souvislost mezi postavením mezinárodních smluv ve vnitrostátním 
právu a přípustností prozatímního provádění: státy, které transformují mezinárodní smlouvy 
do svého práva, obvykle umožňují předběžné provádění mezinárodní smlouvy pouze 
v rozsahu, který nevyžaduje změny v zákonech.30 Navíc některé státy spolu s postupem 
prozatímního provádění upravují i jeho ústavní limity.31  

Důležitou otázku týkající se prozatímního provádění mezinárodních smluv představuje 
jejich oficiální publikace (např. v Estonsku, Finsku, Španělsku, Rumunsku – zde je povinnost 
publikovat všechny sjednané mezinárodní smlouvy do 10 dní od podpisu, v Německu a na 
Slovensku). Převládá forma sdělení o prozatímním provádění smlouvy spolu s publikací 
jejího textu, s tím, že vstup smlouvy v platnost je poté vyhlášen v oficiální sbírce.32 Ale 
například ve Finsku se text mezinárodní smlouvy publikuje při obou výše zmíněných 
příležitostech. 

Podrobnější rozbor slovenské úpravy ukázal, že v souvislosti s  prozatímním 
prováděním je vhodné vnitrostátně řešit: a) věcné omezení s ohledem na existující nebo 
nezbytnou zákonnou úpravu, b) účinky na postavení osob, c) povinnost bezodkladně předložit 
smlouvu ke schválení, d) publikaci textu smlouvy současně s oznámením anebo pouhé 
sdělení, kde je do ní možné nahlédnout (případně i dálkovým přístupem), e) intermezzo 
vnitrostátní platnosti/závaznosti a přetrvávajícího prozatímního provádění z hlediska 
mezinárodního práva. 

Součástí studie je i nástin problematiky prozatímního provádění smluv sjednávaných 
v rámci Evropské unie. 
  
Historická úprava v Československu 

Institut prozatímního provádění mezinárodních smluv byl v Československu upraven 
specifickým zákonem z prosince 1919, zmocňujícím vládu k „prozatímnímu uvádění 
v platnost“ obchodních smluv33 po vzoru rakouského zákona č. 50/1909 ř. z. 

Zákon z roku 1919 byl později nahrazen zákonem č. 158/1923 Sb. z. a n., o prozatímní 
úpravě obchodních styků s cizinou. Nový zákon, vztahující se jednak k režimu nejvyšších 
výhod, jednak k výši celních sazeb, již vyžadoval k prozatímnímu provádění smlouvy kromě 
rozhodnutí vlády rovněž souhlas prezidenta republiky, publikaci ve Sbírce zákonů a nařízení a 
upravoval následek odepření souhlasu k ratifikaci některou z parlamentních komor v podobě 
ukončení prozatímního provádění. Shodně s předchozí úpravou obsahoval povinnost „ihned 
předložit“ smlouvu, která se prozatímně provádí, Národnímu shromáždění k dodatečnému 
(podle úpravy z roku 1919 „konečnému“) schválení. Souhlas Národního shromáždění se 
považoval za výraz kontroly, zda vláda nepřekročila svou působnost, danou zákonem 
zmocňujícím ji k rozhodnutí o prozatímním provádění smlouvy. Případné odepření souhlasu 

                                                 
29 Podrobněji např. Jacomy-Millette, A.: Treaty Law in Canada. Ottawa: University of Ottawa Press, 1975, str. 
52 a n.  
30 Council of Europe, British Institute of International and Comparative Law: op. cit., str. 83. 
31 Tamtéž, str. 84. 
32 Taková je úprava například v Estonsku nebo ve Španělsku.  
33 Zákon č. 637/1919 Sb. z. a n., původně sněmovní tisk 1698, nabyl účinnosti dne 12. prosince 1919. 
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k ratifikaci smlouvy by tu vlastně neplynulo z výhrad vůči obsahu smlouvy, ale z výhrad vůči 
postupu vlády. Spornou otázkou bylo i praktické provádění zákona o prozatímní úpravě 
obchodních styků. V určitých případech totiž lze mít pochybnosti, zda prozatímně prováděné 
smlouvy byly smlouvami (pouze) obchodními.  

Další úpravu prozatímního provádění mezinárodních smluv přinesla Ústava 9. května 
z roku 1948 v § 74 odst. 1, podle kterého „[z]ákon stanoví, kdy lze hospodářské smlouvy 
obecné povahy provádět ještě předtím, než s nimi Národní shromáždění vysloví souhlas.“ 
Tuto úpravu lze s ohledem na výše uvedené poznámky k prvorepublikové úpravě považovat 
za nejadekvátnější. Za zdůraznění přitom stojí, že za relevantní procesní mezník přebírání 
mezinárodního závazku nebyla považována ratifikace prezidentem republiky, nýbrž souhlas 
Národního shromáždění.  

Podrobnější úprava byla obsažena v zákoně č. 66/1949 Sb., o předběžném provádění 
mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy. K obecným podmínkám prozatímního 
provádění mezinárodní smlouvy kromě těch upravených zákonem č. 158/1923 Sb. z. a n. 
přibyla podmínka „zájmu státu“. Tím se měla patrně ještě zvýraznit výjimečnost institutu 
prozatímního provádění. Důležitá je však zejména úprava postupu po případném odepření 
souhlasu Národního shromáždění se smlouvou, kterou mu vláda ihned po zahájení 
předběžného provádění měla předložit. Podle § 2 odst. 2 výše uvedeného zákona je vláda 
povinna po odepření souhlasu Národního shromáždění se smlouvou prozatímní provádění 
zastavit. Zákon č. 66/1949 Sb. nebyl nikdy zrušen, a proto lze souhlasit s tvrzením, že je stále 
součástí právního řádu,34 přestože z důvodu obsolence by jeho aplikace byla sporná.35  

Ústava ČSSR z roku 1960 už zmocnění k zákonné úpravě prozatímního provádění 
mezinárodních smluv neobsahovala. To se objevilo až v ústavním zákoně č. 493/1992 Sb., 
který novelizoval ústavní zákon o československé federaci. Nový zákon však do vstupu v 
platnost Ústavy samostatné České republiky již nebyl přijat.36 
 
Současná úprava v České republice 

Explicitní právní úprava v České republice v současnosti chybí, přestože s ní máme 
zkušenosti nejprve na úrovni zákona, posléze dokonce na úrovni ústavy. Z komparativního 
přehledu vyplynulo, že ústavní úprava prozatímního provádění není běžná, nicméně 
v poslední době přistupují státy častěji k obecné zákonné úpravě vnitrostátních hledisek 
sjednávání mezinárodních smluv.  

Kromě inkorporované Vídeňské úmluvy o smluvním právu, podrobnější úpravu 
zkoumaného institutu najdeme v interním předpisu vlády – „Směrnici vlády ke sjednávání, 
vnitrostátnímu projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv“, přijaté 
usnesením vlády č. 131 z 11. února 2004 (v dalším textu jen „Směrnice“). Na tuto Směrnici 
navazuje „Metodická instrukce ministra zahraničních věcí ke sjednávání, vnitrostátnímu 
projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv“ ze dne 16. března 
2004 (v dalším textu jen „Metodická instrukce“). Zdůrazňuje se přitom, že „v české smluvní 
praxi se institutu předběžného provádění smluv používá spíše výjimečně“.37 Dále je 
zopakováno pravidlo, podle něhož „na české straně lze připustit prozatímní provádění jen u 
takové smlouvy (či u takových jejích ustanovení), která jsou v souladu se zákony ČR“.38 Tím 
se zároveň zaručuje, že prozatímní provádění bude ze strany státní moci probíhat v mezích 
                                                 
34 Šturma, P.: Předběžné provádění mezinárodních smluv v ČR: problém (nejen) Protokolu 14bis k Evropské 
úmluvě o ochraně lidských práv. In: kol.: Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie 
na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni, Trnava, 2009, str. 158. 
35 Mlsna, P., Kněžínek, J.: Mezinárodní smlouvy v českém právu. Praha: Linde, 2009, str. 225-226. 
36 Tamtéž. 
37 Metodická instrukce ministra zahraničních věcí ke sjednávání, vnitrostátnímu projednávání, provádění 
a ukončování platnosti mezinárodních smluv ze dne 16. března 2004. Praha: MZV 2004, str. 34. 
38 Tamtéž, str. 33. 
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existujícího právního řádu, tzn. např. nemohou být vynucovány povinnosti nad rámec zákona. 
Otázkou zůstávají případy, kdy existuje diskrece orgánu aplikujícího právo, nicméně 
prozatímním prováděním smlouvy je tato diskrece omezena, takže následně orgány aplikace 
práva musejí rozhodovat pouze určitým způsobem. 

Ohledně časového určení prozatímního provádění je v Metodické instrukci stanoveno, 
že „počátek předběžného provádění … bývá zpravidla spojován se dnem podpisu smlouvy“.39 
Jsou však myslitelné i jiné koncepce, např. zahájit prozatímní provádění až po splnění 
určitých vnitrostátních procedur, popřípadě prozatímně provádět smlouvu od určitého 
konkrétního data po podpisu. 

O případném prozatímním provádění mezinárodní smlouvy resortní povahy rozhoduje 
příslušný ministr, který smlouvu schvaluje (vzhledem ke konstrukci schvalování to však má 
pramalý praktický význam). Před schválením příslušným ministrem musí se smlouvou (a tedy 
i s jejím prozatímním prováděním) vyslovit souhlas ministr zahraničních věcí. U smluv vládní 
povahy rozhoduje o prozatímním provádění vláda v usnesení o návrhu na sjednání smlouvy 
(čl. 11 a násl. Směrnice). 

Nejsložitější situace je u prezidentských smluv, kde souhlas s prozatímním 
prováděním vyslovuje rovněž vláda, nicméně návrh na sjednání smlouvy obsahující návrh na 
prozatímní provádění je vždy zaslán ke stanovisku prezidentu republiky a pro informaci též 
předsedům zahraničních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky 
(čl. 11 Směrnice).  

Pokud jde o smlouvy prezidentské povahy, vláda sice vyslovuje souhlas s prozatímním 
prováděním, avšak zmocnění osoby k podpisu smlouvy s výhradou ratifikace prezidentu 
republiky pouze doporučuje. Je zřejmé, že prezident republiky není povinen souhlasit 
s předběžným prováděním smlouvy, což by v konečném důsledku mohlo vést patrně k tomu, 
že by nikoho k podpisu smlouvy nezmocnil. V praxi tak vlastně musí dojít k souladu vůlí 
vlády a prezidenta republiky, neboť prezident republiky uděluje plné moci k podpisu smlouvy 
při vědomí toho, že má být prozatímně prováděna (zná obsah smlouvy ještě před rozhodnutím 
vlády).40 Z uvedeného podle nás vyplývá, že nedochází k nepřípustnému zásahu do 
kompetencí prezidenta republiky, sporné však zůstává, jak je to s kompetencemi Parlamentu.  

Vyjdeme-li z toho, co bylo předestřeno v komparativní a historické části, měly by být 
předmětem pozornosti přinejmenším tyto otázky: 

1) Formalizace vnitrostátní úpravy ukončení prozatímního provádění, zvláště se 
zřetelem k úloze Parlamentu.  

2) Prozatímní provádění pouze v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran 
jako podmínka zakotvená přímo ve smlouvě. 

3) Publikace prozatímně prováděných mezinárodních smluv.  
4) Povinnost bezodkladně předložit prozatímně prováděnou smlouvu ke schválení 

Parlamentu. Účelné by bylo aktivovat mechanismus zasílání návrhů na sjednání smlouvy 
zahraničním výborům parlamentních komor, tj. začít je projednávat (informovanost a 
kontrola). Případné negativní stanovisko výborů by sice nemohlo být závazné, nicméně 
avizovalo by, že následné předložení smlouvy k vyslovení souhlasu k ratifikaci by mohlo 
velmi rychle vyústit v odepření souhlasu, tj. nejen v ukončení prozatímního provádění, ale 
v zásadě i ve zmaření převzetí smluvního závazku. 

 
39 Tamtéž, str. 34. 
40 Odhlížíme nyní od toho, jakou roli má prezident republiky v celém procesu hrát, resp. jak je to s jeho diskrecí. 
Toho se týká druhé studie. 
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