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Shrnutí
Rakouská ústavní úprava vzdání se poslaneckého mandátu Národní rady při jmenování osoby
členem vlády nebo státním tajemníkem obsahuje prvek dobrovolnosti. Každý poslanec, který je
jmenován do funkce člena vlády, se může vzdát svého poslaneckého mandátu s vědomím, že se
do poslaneckého mandátu může navrátit po skončení výkonu exekutivní funkce. Návrat je
možný jen u členů vlády včetně státních tajemníků. Pokud se poslanec vzdá mandátu kvůli jiné
funkci (například člena zemské vlády), návrat není možný.
Z tohoto důvodu není rakouská úprava klasickým klouzavým mandátem, u něhož dochází
ke ztrátě výkonu mandátu automaticky.
V rakouské praxi ke vzdání se mandátu kvůli vládní funkci dochází ve všech případech, kdy
dochází k souběhu v ústavě uvedených funkcí.
Pokud analyzujeme, zda se vládní činitel navrací do svého mandátu poté, kdy ztratil exekutivní
funkci, vyplývá z dostupných údajů, že pravidlem je návrat bývalého vládního činitele do výkonu
poslaneckého mandátu v Národní radě.
Výjimkou je to, když se bývalý vládní činitel do mandátu nevrátí a svého mandátu se před
navrácením vzdá. Případy uvedené níže signalizují, že se tak stává zejména z důvodu velké
politické aféry osoby ve vládní funkci. Druhým důvodem pro nedokončení poslaneckého
mandátu mohou být převážně osobní důvody nebo nástup do jiné neslučitelné funkce (člen
Evropské komise). Oboje je však v praxi Rakouska výjimečné.
Pro řízení o vzdání se mandátu a pro řízení o znovunastoupení do poslaneckého mandátu jsou
v Rakousku příslušné volební orgány, což je velmi důležité, protože v praxi dochází k mnoha
přesunům a rezignacím. Národní rada není příslušná k tomu, aby tyto záležitosti řešila.
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Překlad a rakouský výklad části článku 56 ústavy Rakouska1
Ústavní úprava klouzavého mandátu v rakouské ústavě není ve skutečnosti klouzavým mandátem.
Byla do spolkové ústavy zařazena v r. 2003:
„(2) Jestliže člen Spolkové vlády nebo státní tajemník odstoupil od svého mandátu člena
Národní rady, vrátí mu příslušný volební úřad po opuštění této funkce mandát zpět, rovněž
v případě čl. 71 (ústavy) po ukončení pověření k výkonu funkce, za předpokladu, že se tento
člen nároku na znovuobnovení mandátu vůči příslušnému volebnímu úřadu nevzdal svým
prohlášením, které učinil během 8 dnů vůči volebnímu úřadu.
(3) Tímto přidělením končí mandát členu Národní rady, který měl mandát dočasně
odstoupeného člena, ledaže jiný člen Národní rady, který později nastoupil do Národní rady
v témže volebním obvodu, učinil při svém povolání k mandátu prohlášení volebnímu úřadu, že
hodlá vykonávat mandát jako zastupující dočasně odstoupivšího člena Národní rady.
(4) Odst. 2 a 3 platí též, jestliže člen vlády nebo státní tajemník volbu za člena Národní rady
nepřijali.“
Podle učebnice ústavního práva od autorů Mayera a dalších2 se ustanovení vykládá tak, že jestliže
se člen vzdal svého mandátu člena Národní rady kvůli funkci ve vládě, je po jeho odstoupení
z vládní funkce znovu mandát vždy obnoven. V důsledku toho zaniká mandát člena Národní rady,
který má mandát dočasně odcházejícího člena. Člen vlády resp. bývalý člen vlády se může vzdát
znovuobnovení mandátu člena Národní rady do 8 dní od toho, kdy přestane být členem vlády.
Pokud nastoupil mezi tím, kdy byl vykonáván mandát za člena vlády, jiný poslanec v témže
volebním obvodu, může tento nový poslanec při nástupu mandátu úředně prohlásit, že přebírá
mandát, který je mandátem zastupujícím člena vlády. Pokud toto prohlášení je učiněno, pak
po návratu člena vlády nastupuje člen vlády zpět místo poslance, který toto prohlášení učinil.
Odst. 4 článku 56 umožňuje, aby poslanec do mandátu ani nenastoupil, tedy by se vzdal mandátu
okamžitě po volbách, pokud má příslušnou vládní funkci. Pokud vykonává tuto funkci
v designované vládě, mandát se mu rovněž vrací, pokud vláda nebo on sám přestane vykonávat
svůj úřad.
Záleží na členu vlády, zda se svého poslaneckého mandátu vzdá či nikoliv a rovněž kdy se jej vzdá.
Je zachována zásada volného mandátu (která je stanovena v čl. 56 odst. 1 ústavy) a zásada
neodvolatelnosti poslance z mandátu. Nejedná se tedy o neslučitelnost funkcí. Je uznáno, že
neslučitelnost funkcí mezi vládou a dolní komorou Rakouska by byla vzhledem k čistě parlamentní
formě vlády antisystémovým opatřením.
Pokud se však poslanec mandátu vzdá kvůli vládní funkci, má nárok na zpětný nástup
do poslaneckého mandátu, přičemž poslanec jej zatím „zastupující“ mandát ztrácí. Nárok
na zpětné vrácení mandátu však vzniká jen „poté, co opustil“ vládní úřad. Není tedy možno se
vrátit do mandátu dříve, než osoba přestane vykonávat vládní funkci. Je možné prohlášením se
vrácení mandátu vzdát, a to do 8 dnů po ukončení výkonu vládní funkce (tedy i dříve). Nicméně
po nástupu do mandátu, resp. po marném uplynutí 8 dnů, je možno se mandátu vzdát jako
u kteréhokoli jiného mandátu.

1

S částečným použitím textu z: Klokočka, V. a další, Ústavy států Evropské unie. Praha: Linde, 2004
Mayer, Kuczko-Stadlmayer, Stöger. Bundes-verfassungsrecht. Wien: Manz´scge Verlags- und
Universitätsbuchhandlung, 2015, str. 206.
2
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Pokud se týká toho, že do zastupující pozice se může přihlásit poslanec, který ve stejném volebním
obvodu nastoupil na uvolněné místo později, není stanoveno, že se musí jednat o stejnou
politickou stranu resp. totožnou kandidátku. Záleží ale na vůli nově nastupujícího poslance, zda
deklaruje, že chce být jen poslancem zastupujícím člena vlády, a že tak zlepší situaci poslance, který
by nastoupil na místo odstoupivšího člena vlády. Pak volební orgán prohlásí, že mandát ztrácí tento
poslanec a původně zastupující poslanec v mandátu setrvá.
Podle rakouského práva je výklad ústavy v tomto bodě vykonáván příslušným volebním úřadem,
není to Národní rada, která by úkony ohledně uvedené problematiky činila.
Volební zákon upřesňuje úpravu v § 111 odst. 1 (viz text v příloze), ze kterého vyplývá, že se
nezvolený poslanec může vzdát své pozice na kandidátní listině, stejně jako se člen vlády může
vzdát svého poslaneckého mandátu, i když jej právě nevykonává. Nástup k výkonu mandátu
prohlašují volební orgány.
Zvláštností rakouského volebního práva jsou 3 úrovně kandidátních listin – regionální, zemské a
spolková kandidátní listina. Stejný kandidát může být za stejnou stranu na více kandidátních
listinách. K tomu jsou určena pravidla i pro vzdání se mandátu a možné virtuální přesuny mezi
kandidátkami, za které vystupuje zvolený poslanec v Národní radě. To může ovlivnit i zastupování
poslanců, kteří odešli do vlády.

Praxe
V posledních desetiletích se členové vlády vzdávají mandátu bez výjimky, za poslední 4 volební
období jsme na žádnou výjimku nenarazili. Pokud tyto osoby přestanou vykonávat funkci ve vládě,
je jim mandát vrácen, pokud se jej nevzdají.3 V současné době všichni členové a státní tajemníci
vlády Rakouska nevykonávají svůj mandát v Národní radě.
Mají ale citační povinnost, tedy povinnost být v plénu přítomni pokud se projednává záležitost
týkající se jejich rezortu, včetně poslaneckých a jiných návrhů ohledně rezortu. Podrobnosti jsou
stanoveny v jednacím řádu Národní rady. Tato povinnost se v Rakousku striktně vyžaduje. V plénu
může ministry zastoupit státní tajemník. Pokud se týká výborů, možnosti zastoupení jsou širší. 4

Tabulky jednotlivých volebních období, popisující rezignace členů vlády
Tabulky, popisující níže jednotlivé parlamentní volby v Rakousku, ukazují, že všichni poslanci, kteří
se stali členy spolkové vlády, vždy na svůj poslanecký mandát rezignovali a za ně nastoupil příslušný
náhradník, přesněji řečeno zástupce.5
Pokud se týká toho, zda se vždy členové vlády vrací do svých mandátů, tabulky ukazují, že tomu
tak není vždy. V některých volebních obdobích se stalo, že bývalý člen vlády do svého původního
poslaneckého mandátu nenastoupil. Viz níže.

3

https://www.parlament.gv.at/PERK/FAQ/ABGEO/
Geschäftsordnunggesetz
5
Kde chybí údaje o náhradníkovi, se je nepodařilo dohledat.
4
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27. volební období Národní rady
Vedle níže v tabulce uvedených poslanců rezignoval ve zkoumaném období relativně vysoký počet
poslanců, více než 10. Důvodem bylo často získání funkce neslučitelné s mandátem v Národní radě
(starosta apod.). Žádný z ministrů popř. vládních činitelů, s výjimkou kancléře, neztratil prozatím
během 27. volebního období Národní rady vládní funkci. Z tohoto důvodu se nemohl vrátit
do funkce poslanecké. Pokud se týká bývalého kancléře Sebastiana Kurze, který na kancléřskou
funkci rezignoval, vrátil se do své poslanecké funkce. Kancléř se do své poslanecké funkce vrátil a
jeho „zástupkyně“ tím o mandát přišla.
Vládní rezignace z poslaneckého mandátu
27. volební období
(2019 až dnes)

Datum
demise

Vládní funkce, do které
poslanec nastoupil

Nástupce na mandát
v Národní radě

Blümel Gernot

7. 1. 2020

Ministr spolkové vlády

Romana Deckenbacher

Bogner-Strauß Juliane

18. 12. 2019

Ministryně zemské vlády
Štýrsko

Martina Kaufmann

Gewessler Leonore

7. 1. 2020

Ministryně spolkové vlády

Agnes Sirkka Prammer

Kaineder Stefan

7. 1. 2020

Ministr spolkové vlády

Clemens Stammler

Kogler Wener

7. 1. 2020

Ministr spolkové vlády

Heike Grebien

Köstinger Elisabeth

7. 1. 2020

Ministryně spolkové vlády

Peter Weidinger

Kurz Sebastian

7. 1. 2020
Od 14. 10.
2021 se stal
opět
poslancem
místo své
nástupkyně

Spolkový kancléř

Irene NeumannHartberger, ztratila
mandát 14. 10. 2021

Nehammer Karl

7. 1. 2020

Ministr spolkové vlády

Rudolf Taschner

Zadic Alma

7. 1. 2020

Ministryně spolkové vlády

Georg Bürstmayr

šedá - rezignace kvůli účasti v zemské vládě
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26. volební období Národní rady
V 26. volebním období byly rezignace poslanců Národní rady opět časté, kromě spolkové vlády a
zemské vlády odcházeli poslanci do jiných úřadů – například na funkci poslance EP, státního
zástupce, předsedy odborů, poslance zemského sněmu apod. Rezignací bylo opět více než 10.
Pokud se týká vládních funkcí, ztratili vládní funkci během uvedeného volebního období dva
členové vlády, oba se vrátili do výkonu poslaneckého mandátu a jejich zástupci proto přestali
mandát vykonávat. Pokud docházelo k vzájemné výměně osob na ministerských postech, byly
organizovány tak, aby se ministři nevraceli do mandátu.
Vládní rezignace z poslaneckého mandátu
26. volební období
2017-2019

Datum demise

Vládní funkce, do které Nástupce v Národní radě
poslanec nastoupil

Bogner-Strauß Juliane

22. 1. 2018

Ministryně spolkové
vlády

Josef Smolle

Fuchs Hubert

19. 12. 2017

Ministr spolkové vlády

Ricarda Bianca Berger

Kickl Herbert

20. 12. 2017,
od 23. 5. 2019
se stal opět
poslancem

Ministr spolkové vlády

Kainz Alois, který tento
mandát ztratil po návratu
Kickla 23. 5. 2019

Köstinger Elisabeth

22. 1. 2018,
od 12. 6. 2019
se stala opět
poslankyní

Ministryně spolkové
vlády

Angelika Kuss-Bergner,
která mandát ztratila
po návratu Köstinger
12. 6. 2019

Kurz Sebastian

18. 12. 2017

Kancléř spolkové vlády Karl Mahrer

Schnöll Stefan

12. 6. 2018

Ministr zemské vlády

Gertraud Salzmann

Strache HeinzChristian

26. 1. 2018

Ministr spolkové vlády

Andrea-Michaela
Schartel

šedá - rezignace kvůli účasti v zemské vládě
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25. volební období Národní rady
I během 25. volebního období rezignoval velký počet poslanců. Někteří proto, že se účastnili
prezidentské volby, jiní kvůli neslučitelným funkcím (zemský sněm, hejtmanka, člen zemské vlády)
nebo slučitelným funkcím (předseda mezinárodního centra pro migraci). Volební období bylo
charakterizováno častými změnami vlád a dalšími peripetiemi a aférami. To způsobilo, že někteří
vrcholní politici rezignovali na své vládní funkce. Někteří z nich se nevrátili ani do funkcí
poslaneckých (žluté zvýraznění).
Vládní rezignace z poslaneckého mandátu
25. volební období
2013-2017
Bures Doris

Datum
demise
16. 12. 2013

Vládní funkce, do které poslanec
nastoupil
Ministryně spolkové vlády, od 2. 9.
2014 znovu poslankyně (předsedkyně
NR)

Darabos Norbert

8. 7. 2015

Darmann Gernot
Faymann Werner

22. 6. 2016
16. 12. 2013

Heinisch-Hosek
Gabriele
Hundstorfer Rudolf

16. 12. 2013

Klug Gerald

16. 12. 2013

Kurz Sebastian
Mitterlehner
Reinhold

16. 12. 2013
16. 12. 2013

Oberhauser Sabine

2. 8. 2014

Podgorschek Elmar
Spindelegger
Michael

22. 10. 2015
16. 12. 2013

Steßl Sonja

16. 12. 2013

Ministr spolkové vlády do 11. 3.
2013, po rezignaci se nevrátil
na poslanecký mandát
Ministr zemské vlády
Kancléř spolkové vlády, jako kancléř
rezignoval 9. 5. 2016, rezignoval i
na poslanecký mandát
Ministryně spolkové vlády, od 19. 5.
2016 znovu poslankyně
Ministr spolkové vlády, rezignoval a
2016 kandidoval na prezidenta
Ministr spolkové vlády, od 19. 5.
2016 znovu poslanec
Státní tajemník spolkové vlády
Vicekancléř spolkové vlády, dne 9. 5.
2016 se stal dočasně kancléřem, poté
vicekancléř a ministr, 15. 5. 2017
rezignoval na všechny vládní funkce,
nevrátil se do poslaneckého mandátu
Ministryně spolkové vlády, 2017
zemřela
Rada zemské vlády
Ministr spolkové vlády, když skončil
ve funkci ministra, nevrátil se
do poslaneckého mandátu
Státní tajemnice spolkové vlády, poté
státní tajemnice pro veřejnou správu,
od 30. 6. 2016 opět poslankyně

16. 12. 2013

šedá - rezignace kvůli účasti v zemské vládě
žlutá - rezignace na vládní funkci bez návratu do poslanecké funkce

Nástupce v Národní radě
Na její místo se přesunula
Rudas Laura (přesun
zástupnictví mezi
kandidátkami), čímž
nastoupil do mandátu
Matznetter Christoph
Jürgen Schabhüttl

David Lasar
Elisabeth Hakel

Hannes Fazekas, ztratil
mandát 19. 5. 2016
Kai Jan Krainer
Michael Ehmann, ztratil
mandát 19. 5. 2016
Erwin Rasinger
Michael Hammer

Hermann Brückl
Franz-Joseph Huainigg

Klaus Uwe Feichtinger,
ztratil mandát 30. 6. 2016
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24. volební období Národní rady
Také ve 24. volebním období došlo k řadě poslaneckých rezignací, např. kvůli přechodu poslance
do funkce státního zástupce, člena Evropské komise, poslaneckému místu v EP, předsednickému
místu v zemském parlamentu.
Vládní rezignace z poslaneckého mandátu
(Nevyplněné kolonky znamenají, že se data nepodařilo dohledat.)
24. volební období
2008-2013

Datum demise

Vládní funkce, do které poslanec
nastoupil

Nástupce v Národní
radě

Bures Doris
Darabos Norbert
Faymann Werner
Fekter Maria
Grossman Elisabeth

1. 12. 2008
1. 12. 2008
1. 12. 2008
1. 12. 2008
22. 9. 2009

Ministryně spolkové vlády
Ministr spolkové vlády
Spolkový kancléř
Ministryně spolkové vlády
Ministryně zemské vlády

Hahn Johannes

1. 12. 2008

Haimbuchner
Manfred
Karl Beatrix
Kurzmann Gerhard
Lopatka Reinhold

21. 10. 2009

Ministr spolkové vlády, poté člen
Komise EU, do NR se už nevrátil
Radní v zemské vládě

Großruck Wolfgang
Sonja StesslMühlbacher
Maier Ferdinand

Marek Christine

1. 12. 2008

Mitterlehner
Reinhold
Plassnik Ursula

1. 12. 2008

Pröll Josef

1. 12. 2008

Schieder Andreas

1. 12. 2008

Spindelegger
Michael
Schüssel Wolfgang
Van der Bellen
Alexander

1. 12. 2008

26. 1. 2010
20. 10. 2010
1. 12. 2008,
11. 9. 2012

Dvě rezignace,
23. 11. 2008,
29. 8. 2011

8. 9. 2011
5. 7. 2012

Hackl Heinz-Peter

Ministryně spolkové vlády
Radní v zemské vládě
Ministr spolkové vlády, po skončení
první i druhé vládní funkce se vždy
navrátil k výkonu poslaneckého
mandátu
Ministryně spolkové vlády, vrátila se
do poslaneckého mandátu 20. 9.
2011
Ministr spolkové vlády

Huainigg Franz-Joseph
Riemer Josef A.
Jochen Pack (dvakrát
nahradil ministra)

Ministryně spolkové vlády, vrátila se
do výkonu poslaneckého mandátu
23. 11. 2008, po druhé rezignaci se
také vrátila
Vicekancléř a ministr spolkové vlády,
do mandátu se nevrátil
ze zdravotních důvodů, i když
ministerské funkce opustil
Státní tajemník v MF, poté ministr
spolkové vlády
Ministr spolkové vlády, poté i
vicekancléř
Ministr spolkové vlády
Radní zemské vlády

Thomas Einwallner,
ztratil mandát 30. 8.
2011

šedá - rezignace kvůli účasti v zemské vládě
žlutá - rezignace na vládní funkci bez návratu do poslanecké funkce

Maria Rauch-Kallat,
ztratila mandát 20. 9.
2011
Kapeller Norbert

Rasinger Erwin

Schmuckenschlager
Johannes
Wolfgang Gerstl
Rossman Bruno
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Příloha
Znění zákona č. 90/2003 BGBl., o volbách do Národní rady, § 111 odst. 16
§ 1117
(1) Kandidáti, kteří nebyli zvoleni nebo nepřijali mandát, stejně jako ti, kteří z mandátu rezignovali,
zůstávají na stranické kandidátce (regionální stranická listina, zemská stranická listina, spolková
kandidátní listina strany), pokud výslovně nepožádají o své vymazání ze stranické kandidátky (odst.
4). Pokud člen spolkové vlády, státní tajemník (….) rezignuje na svůj mandát člena Národní rady,
pak je k výkonu mandátu povolán poslanec z příslušné stranické listiny. Takové osoby obdrží poté,
co opustí úřad (člena vlády…), od příslušného volebního orgánu oznámení o výkonu mandátu,
pokud se znovu-ujmutí nevzdají do 8 dní od rozhodné skutečnosti. To znamená, že kandidát, který
je držitelem mandátu za dočasně rezignovavšího poslance, mandát ztrácí vyhlášením volebního
orgánu, s výjimkou případu, kdy tato osoba výslovně požádala o vyškrtnutí. Takže kandidát, který
vykonává mandát poslance, který se dočasně vzdal mandátu, se stává opět nezvoleným
zástupcem, pokud nepožádá výslovně o vyškrtnutí. Pokud je více takových prohlášení, platí
prohlášení toho poslance, které bylo odevzdáno jako poslední.
Originální znění ustanovení ústavy
Artikel 56 (…)
(2) Hat ein Mitglied der Bundesregierung oder ein Staatssekretär auf sein Mandat als Mitglied des
Nationalrates verzichtet, so ist ihm nach dem Ausscheiden aus diesem Amt, in den Fällen des Art.
71 nach der Enthebung von der Betrauung mit der Fortführung der Verwaltung, von der
zuständigen Wahlbehörde das Mandat erneut zuzuweisen, wenn der Betreffende nicht gegenüber
der Wahlbehörde binnen acht Tagen auf die Wiederausübung des Mandates verzichtet hat.
(3) Durch diese erneute Zuweisung endet das Mandat jenes Mitgliedes des Nationalrates, welches
das Mandat des vorübergehend ausgeschiedenen Mitgliedes innegehabt hat, sofern nicht ein
anderes Mitglied des Nationalrates, das später in den Nationalrat eingetreten ist, bei seiner
Berufung auf sein Mandat desselben Wahlkreises gegenüber der Wahlbehörde die Erklärung
abgegeben hat, das Mandat vertretungsweise für das vorübergehend ausgeschiedene Mitglied des
Nationalrates ausüben zu wollen.
(4) Abs. 2 und 3 gelten auch, wenn ein Mitglied der Bundesregierung oder ein Staatssekretär die
Wahl zum Mitglied des Nationalrates nicht angenommen hat.
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https://www.legislationline.org/download/id/1225/file/68e0772e8dd0ecee6617c9624d0b.pdf
Volný překlad autorka práce.

Vybraná témata č. 20/2021

10

Anotace/Annotation
Vzdání se poslaneckého mandátu v případě členství ve vládě v Rakousku
Poslanec Národní rady v Rakousku se může vzdát svého mandátu, pokud nastupuje do vládní
funkce ve spolkové vládě. V tomto případě obdrží postavení poslance zpět poté, kdy přestane
vládní funkci vykonávat. Práce obsahuje údaje o těchto rezignacích za poslední 4 volební období.
Poslanec, klouzavý mandát, rezignace
Resignation of the MP position in case of membership of the Government of Austria
A Member of the National Council of Austria may resign from office if he takes up a government
office in the Federal Government. In this case, he will regain the status of a Member of Parliament
after ceasing to hold a government office. The paper contains data on these resignations for the
last 4 election periods.
MP, sliding mandate, resignation
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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