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Anotace 
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v rámci českého politického systému. Zdrojem práce je především obsahová analýza 

dobového mediálního pokrytí a dalších souvisejících dokumentů. Teoreticky práce vychází 

z odborné literatury zaměřené na postavení prezidenta a aplikace jeho pravomocí. 

Annotation 

The Diploma thesis focuses on the approach of the presidents of the Czech Republic 

to the power of appointment, dismissal and reconstruction of the government from 1993 

to the present. In selected cases it compares individual specifics of approaches and 

interpretation. From the obtained data it is possible to compare the development of 

the approach over time and the development of the position of presidents within the Czech 
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Úvod 
Již od počátku našeho státu je významná úloha v politickém systému přisuzována 

postu prezidenta republiky. Neméně významná diskuze se o této roli vede jak v odborné, 

tak i laické společnosti. Jen málokterý představitel státu je tak podrobně sledován, 

posuzován, hodnocen, milován i nenáviděn tak, jako kterýkoliv z jedenácti dosavadních 

prezidentů Československé a České republiky. Zda je tomu tak právem či nikoliv, je 

otázkou, která zůstane nejspíš nezodpovězena, téma však otevírá otázky jiné a umožňuje 

nalézt další mimořádně zajímavé oblasti, které zkoumat lze. 

Jednou z nejvýznamnějších pravomocí, které český právní řád prostřednictvím 

Ústavy České republiky svěřuje prezidentovi republiky, je bezesporu možnost jmenovat 

a odvolat předsedu vlády a vládu České republiky. Je to jedna z prvních pravomocí, která 

nepodléhá kontrasignaci. Veškeré podmínky jejího užití ji jakoby předurčují, aby se stala 

silným nástrojem, kterým prezident může významně zasahovat do podoby politického 

systému na dlouhá léta dopředu. Přihlédnu-li k velmi specifickým podmínkám, které 

panují v českém kontextu, nabízí se široké pole, které je zároveň do jisté míry bílým 

místem v české politické vědě, neboť není dostatečně pokryté žádným komplexním 

a aktuálním průzkumem. 

V následujících kapitolách této práce budu analyzovat přístupy jednotlivých 

prezidentů České republiky v dané oblasti a věřím, že tak alespoň částečně přiblížím téma, 

které je dle mého názoru částečně opomíjené z hlediska komplexní odborné analýzy, ale 

nesmírně diskutované v rámci celospolečenských debat a mediálního pokrytí. Protože 

však je pro každé takové téma nutné dříve nebo později vytvořit také relevantní 

vědomostní základ, rád bych tuto práci koncipoval nejen jako příspěvek k akademické 

diskuzi, jako tomu u diplomových prací bývá, ale také jako netradiční formu fact-

checkingu na odborné bázi, s relevantními zdroji. 

Výběr tématu 

Již od počátku svého studia byla mým zájmem politická komunikace, s čímž úzce 

souvisí také role aktérů v daném systému. Na tuto oblast lze nahlížet optikou různých 

oborů a disciplín – od sociologie, práva, psychologie, filozofie, až po politologii. Tato 

interdisciplinarita mi doposud vždy pomohla nalézt taková témata při zpracovávání 

odborných prací, která přinášela především originalitu a obohacovala jeden obor prvky 

oborů jiných. 

Zároveň jsem se vždy zaměřoval na fenomény, které se pojí k české státnosti, 
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identitě, historii, společnosti a kultuře. Proto se i mou profesní volbou stala pozice, 

ve které mohu přispívat k budování identity jedné z nejvýznamnějších a nejdůležitějších 

státních institucí, která v sobě pojí všechny výše zmíněné prvky – Kanceláři prezidenta 

republiky. 

Vzhledem k této skutečnosti byl výběr tématu mé diplomové práce poměrně 

zřetelně vymezen. Název práce „Jmenuji, odvolávám a přijímám: Pravomoci prezidenta 

České republiky při jmenování, pádu a rekonstrukci vlády“ odkazuje ke znění článku 

č. 62, odst. a) zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, který přisuzuje prezidentovi 

republiky pravomoc jmenovat a odvolat předsedu vlády a vládu České republiky. A právě 

této pravomoci se ve své práci věnuji. 

Důležitým faktorem výběru tohoto tématu je jeho aktuálnost, neboť v dnešní době 

se čím dál častěji rozvíjí diskuze nad šíří pravomocí prezidenta republiky a o jejich 

rozšiřování či omezování. Diskurz je na jedné straně tvořen médii, na druhé politickými 

aktéry a uprostřed je početná skupina odborníků, kteří se přiklánějí k jedné či druhé 

z variant na základě svých odborných argumentů. V tématu pak významně rezonují 

konkrétní kroky, obzvlášť pokud kopírují tzv. hranu ústavnosti a eskalují tak obě debaty 

– jak odbornou, tak společenskou. Jaká je tedy role prezidenta republiky v českém 

politickém systému? Jak často využívá možností, které mu přisuzuje znění ústavy a 

ústavní zvyklosti? Používá tyto nástroje k posílení vlastního vlivu, nebo v nich leží zatím 

nevyužitý potenciál? Mění se v čase přístupy jednotlivých prezidentů a lze je mezi sebou 

porovnávat? 

 Téma mé práce je neobyčejně aktuální, ale zároveň nabízí důležitou historickou 

perspektivu, proto jsem si jako metodologii zvolil komparativní analýzu. Aktuální diskurz 

je totiž neustále naplňován nejrůznějšími výklady, srovnáváním a hodnocením. Jedním 

z cílů mé práce tak je předložit skutečně podloženou, analýzou ověřenou a nezkreslenou 

odpověď na otázku, jak který z prezidentů republiky nakládal s jednou z nejvíce 

státotvorných pravomocí, které měl k dispozici. 

Mezi další cíle mohu s určitostí zařadit také analyzování nástrojů, které jednotliví 

prezidenti využívali v jednání, neboť každý z nich byl unikátní individualitou, která 

přináší inovativní prvky do systému. Některé z nich se pak stanou ústavní zvyklostí, 

některé jsou naopak předmětem kritiky, každý z nich však plnil svou určenou funkci. 

Mým cílem je odhalit a popsat jejich význam. 

Tato práce si neklade ambici poskytnout kompletní rozbor takového množství dat, 
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neboť to ani rozsah neumožňuje. Rád bych tedy tuto práci pojal také jako první krok, na 

který by bylo možné v budoucnu navázat a prohloubit jeho obsah. Práce také nechce 

hodnotit, který z prezidentů byl lepší a který méně dobrý, taková role mi také nepřísluší. 

Snažím se nezaujatě posoudit sled vybraných událostí a doložit na nich již zmiňované 

postupy, prvky a jejich význam. 

V první části práce nabízím teoretický přehled, který se váže k danému tématu a 

především k diskuzi okolo něj. Tato část především nabízí východiska pro praktickou 

pasáž, kde porovnávám vybrané případy a vyvozuji z nich závěry, nicméně ji lze 

považovat také za samostatný příspěvek a sumář dosud dostupných teorií. 

Role prezidenta republiky je tématem, které vždy bude vzbuzovat diskuze a vášně, 

už jen kvůli povaze českého národa. To však dle mého názoru nebrání tomu, aby se toto 

téma stalo předmětem seriózního bádání. Právě naopak – přesně k tomu má práce směřuje. 
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 1  Teoretická část 
V této kapitole poskytuji první teoretický vhled do tématu, přehled použitých 

teorií a základní myšlenky, které formují akademickou debatu nad zvoleným tématem. 

Zmiňuji zde i témata, které se výkonu pravomoci prezidenta republiky jmenovat vládu, 

premiéra a ministry sice jen dotýkají, ale přináší zajímavé podněty, se kterými pracuji 

v praktické části této práce. 

Samotné téma práce, kterému se věnuji, je teoreticky ukotvené především 

v pracích zabývajících se režimy vládnutí – prezidencialismem, poloprezidencialismem 

a parlamentarismem. Ačkoliv jádro mého zkoumání se nachází ve srovnání přístupů 

jednotlivých prezidentů, je dle mého názoru nezbytné dotknout se také postavení 

prezidenta uvnitř politického systému (tedy ve vztahu k ostatním relevantním subjektům 

– vládě a parlamentu). Kromě základního teoretického rámce, na kterém je postavena tato 

diplomová práce, je dle mého názoru nezbytné také pokrýt alespoň stručný výběr 

dosavadní literatury a některé myšlenky, které se k tématu pojí. 

Pokud rozdělím zamýšlené výsledky praktické pasáže této diplomové práce 

do dvou částí podle výzkumných otázek (dle kapitoly 1.2), v té první se věnuji čistě 

komparaci postupů tří prezidentů České republiky k pravomoci jmenování vlády. 

Takovému tématu se v tomto komplexním pojetí v akademické práci zatím nevěnoval 

žádný autor. Práce se tedy bezesporu vyznačuje prvky originality a lze ji brát jako nový 

příspěvek do diskuze. Je však možné nalézt několik komparací tematicky příbuzných, 

věnujících se srovnávání jen některých prezidentů, srovnávání celkového přístupu 

k výkonu mandátu (bez zvláštního zaměření jen na zmíněnou kompetenci) či srovnávání 

českých prezidentů se zahraničními. O několika z nich se v této kapitole také zmíním. 

V druhé části (dle druhé výzkumné otázky) pak na základě výsledků 

a měřitelných faktorů okrajově přispívám do diskuze o posunu či stabilitě postavení 

prezidenta republiky v rámci politického systému České republiky. Nutno podotknout, že 

tato část práce je již značně zmapována odbornými publikacemi, o kterých právě tato 

kapitola mluví především. Proto také není zodpovězení této otázky meritem práce, dle 

mého názoru však může být v konečném důsledku nabídnut nový pohled, který díky 

využití dané metodologie a jiného objemu dat dosud v akademické diskuzi nebyl zcela 

pokryt. 

Základní použitou metodou je v prvním sledu obsahová analýza mediálního 

pokrytí, navazujícím krokem je komparace získaných dat (bližší popis mého užití je 
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v kapitole 1.4, Metodologie). 

 1.1  Teoretický rámec a přehled dosavadního poznání 

Mnoho autorů se věnuje postavení prezidenta v různých typech režimů především 

prostřednictvím srovnávání parlamentního, poloprezidentského a prezidentského typu. Je 

to jedna z cest, která se jeví jako nejvíce průkazná, a zároveň zvládá popsat všechny 

zkoumané náležitosti. Já ve své práci musím postupovat jinak, protože jejím cílem není 

určit, jakým je Česká republika typem režimu, ale komparovat přístup jednotlivých 

prezidentů, a až podle toho sledovat stabilitu či labilitu postavení prezidenta. Nicméně si 

mohu z odborné literatury vypůjčit řadu dílčích postupů a teorií, které byly sice 

aplikovány pro zkoumání typů režimů, ale i v mém tématu mohou přinést nové poznatky. 

Diskuze v politologii týkající se postavení prezidenta se nejčastěji odvíjejí 

od třech základních proměnných – způsob volby, pravomoci a vztahy s ostatními 

politickými aktéry. 

Profesorka Margit Tavits, politoložka působící na Washington University v St. 

Louis, se ve své knize Presidents with Prime Minister: Do Direct Election Matter? 

zabývá institutem přímé volby prezidenta a jeho vlivem na fungování politického 

systému. Hlavním poselstvím knihy, které je i pro mou práci relevantní, je skutečnost, že 

nevidí způsob volby jako determinující prvek, nýbrž jako jeden z možných faktorů. I já 

v této práci zastávám názor, že způsob volby je prvkem významným, neboť dodává 

zvolenému prezidentovi tzv. legitimační výhodu (definice viz kapitola 1.3), ale neměl by 

být prvkem zásadně rozhodujícím – v českém prostředí se můžeme sami přesvědčit, že 

způsob volby prezidenta sice může ovlivnit jeho přístup k výkonu mandátu, nemůže však 

sám o sobě změnit politický systém, což je i jednou z vedlejších hypotéz této práce. 

V přístupu k problematice z hlediska teoretického zkoumání pak musím konstatovat, že 

přílišný tlak na členění případů podle způsobu volby může výrazně omezit možnosti 

aplikování jinak vhodných teorií. Při rešerši během tvorby této práce jsem se setkal 

s teoriemi, které by bylo dle mého názoru vhodné kompletně aplikovat na mnou 

zkoumanou otázku. Byly však vyhrazeny právě pro užití jen v určitém typu systému – 

např. v poloprezidentském (teorie užitá politoložkou Lee Kendall Metcalfovou, kterou 

zmiňuji níže). Není tedy možné je aplikovat v celku, a to způsobuje nutnost konstrukce 

vlastních postupů a teorií. 

 Podle Tavits je podstatný soubor prvků, které nazývá political opportunity 

framework, v mém překladu okruh politických příležitostí (Tavits, 2009). Protože 
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typologie Margit Tavits je i díky tomuto tvrzení jednou z těch stěžejních pro mou 

diplomovou práci, věnuji ji v této kapitole více prostoru.  

Soubor, který Tavits využívá, je vhodný členěním kategorií, které ve své práci 

sleduji – lze mezi ně zahrnout vztahy a interakce mezi vládou, parlamentem 

a prezidentem, které umožňují v různých konstelacích příležitosti k zásahu prezidentů 

do činností a agend ostatních zmiňovaných subjektů. Konkrétněji Tavits definuje okruh 

politických příležitostí jako „struktury vztahů, které ovlivňují politické a sociální 

chování“ (Tavits, 2009). Specificky jde o „sílu ostatních politických aktérů a konstelaci 

politických sil ve vládě a parlamentu“, přičemž právě tyto faktory definují, do jaké míry 

má prezident prostor pro vstupování do procesů jinak výlučně v kompetenci vládní 

exekutivy a legislativy. Je zřejmé, že se autorka při sestavování své teorie inspirovala 

prací Maurice Duvergera a jeho tzv. transformační mřížkou 1 . U té opět narážíme 

na problém omezenosti v rámci jednoho režimu – je určena především pro postavení 

prezidenta republiky v poloprezidentských režimech, nicméně ne výlučně. Domnívám se, 

že je možné ji aplikovat i v mém případě – pokud se soustředím především na vztah 

prezident – parlament. 

Transformační mřížka M. Duvergera přináší ještě jeden důležitý poznatek, 

na základě kterého tento francouzský politolog sestavuje svou kategorizaci postavení 

prezidenta republiky v politických systémech de iure (podle ústavy) a de facto (podle 

jejich reálného aktivismu). V mnohých případech se můžeme přesvědčit, že pravomoci 

přisouzené prezidentům nemusí být pevně stanovenými hranicemi a legislativní rámec 

často dává těmto aktérům prostor pro vlastní iniciativu. Příkladem země, kde má 

prezident dle ústavy poměrně omezené pravomoci, ale ve skutečnosti je důležitým 

aktérem vnitřní politiky, je zejména V. francouzská republika (Novák, a další, 2008). 

Tavits pracuje se základem, ve kterém vnímá prezidenta jako politického aktéra 

s vlastní agendou, kterou chce prosazovat. Ve správně fungující politické aréně jedná 

prezident tak, jak mu umožňují hranice, které jsou produktem okruhu politických 

příležitostí. Při změně tohoto okruhu se mění i příležitosti prezidentů vstupovat 

do systému. Okruh politických příležitostí v pojetí M. Duvergera je pak definován dvěma 

již zmíněnými faktory: 

                                                 

1  Transformační mřížka M. Duvergera je souhrnem proměnných, které mají vliv na postavení 

prezidenta v poloprezidentském režimu. Zvláštní důraz je kladen na druh parlamentní většiny, její 

soudržnost a vztah prezidenta k parlamentní (vládní) většině. Výsledkem je celkem pět typů prezidenta – 

absolutní monarcha, omezený monarcha, diarcha, symbol a regulátor (Novák, 1997). 
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a) konstelace stranické příslušnosti v politických institucích (prezident, 

vláda, parlament) 

b) síla těchto institucí 

Logickým vyústěním situace v bodě a) je fakt, že prezident bude mít vyšší 

tendence zasahovat do rozhodovacích procesů v momentě, kdy bude zástupcem 

opačného politického tábora, než vláda či většina v parlamentu. V poloprezidentských 

režimech v takovém případě mluvíme o tzv. kohabitaci. Více se tento rozkol projeví při 

formování vlády – čím větší je ideologická vzdálenost, tím složitější je průběh formování 

vlády. Je nutné také zohlednit, zda se jedná o jednotnou většinovou vládu, která nedává 

příliš prostoru pro prezidentský aktivismus, či fragmentovanou nebo menšinovou vládu. 

Extrémně fragmentovaný parlament také umožňuje etablování mocenského centra 

u jiného politického aktéra, v tomto případě u prezidenta – stejný případ nastal i např. 

v Československu v období tzv. 1. republiky. 

 Z této situace neunikneme ani v případě nestranických prezidentů – ti směřují 

k pojímání sebe samých jako vyvažujících aktérů proti vládní většině a usilují o podíl 

na vládnutí, čímž téměř automaticky vytvářejí konfliktní prostředí (Shugart, a další, 1992). 

Pro mou práci si s využitím poznatků Margit Tavits stanovuji soubor proměnných, 

na základě kterých později potvrdím platnost těchto hypotéz a určím, do jaké míry měli 

jednotliví prezidenti České republiky předpoklad (vstupní pozici) k zasahování 

do systému. Výčet proměnných je v kapitole 1.2 této práce. 

Za důležité považuji zmínit další myšlenky, kterými se autorka zabývá. Ve své 

případové studii shrnuje dosavadní přístup ke zkoumání prezidentského aktivismu 

především podle toho, jaké jmenují vlády. Míra jejich vlivu pak odpovídá tomu, kolik je 

ve vládě nestranických ministrů – tento prvek ve své práci také zhodnotím. Tavits nadále 

představuje velmi komplexní kvantitativní metodu, ve které porovnává aktivismus hlav 

států 24 evropských zemí. Sílu a postavení prezidenta charakterizuje právě počet 

nestranických ministrů, zda je prezident volen přímo či nepřímo nebo zda pochází 

z odlišného politického tábora, než vláda. Sílu ostatních politických aktérů (vláda, 

parlament) určuje jejich fragmentace, a zda vznikají menšinové vlády. Více o tomto také 

mluví Brunclík a Kubát (Brunclík, a další, 2017, stránky 116-118). 

Nejen Margit Tavits ve své práci zmiňuje (a do značné míry také využívá) 

typologii, kterou v roce 2000 představila ve svém článku „Measuring Presidential 

Power“ v časopise Comparative Political Studies americká politoložka Lee Kendall 
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Metcalf (2000). Ta se zabývá měřením politické síly prezidentů a jejich pravomocí, opírá 

se o typologie pocházející od Maurice Duvergera a především Matthew S. Shugarta 

a John M. Careyho (Shugart, a další, 1992). Představuje zde soubor sedmi legislativních 

a čtyřech nelegislativních pravomocí, které hodnotí na stupnici od 0 do 4 podle míry 

jejich síly a užívání danými prezidenty. Mezi ty nelegislativní patří také pravomoci při 

sestavování a odvolávání vlády. Dílo Metcalfové zde zmiňuji především proto, že se 

jedná o jednu z nejkomplexnějších typologií zabývajících se pravomocemi prezidenta, 

lze z ní čerpat v otázce stanovování kategorií. 

Pokud se zaměřím na české prostředí a pokrytí tématu tuzemskými 

politologickými pracemi, jako nejvýznamnější shledávám následující práce Víta Hlouška, 

Miloše Brunclíka, Michala Kubáta či Josefa Mlejnka a Lubomíra Kopečka. 

Vít Hloušek ve sborníku Presidents Above Parties? Presidents in Central and 

Eastern Europe, Their Formal Competecies and Informal Power z roku 2013 popisuje 

skutečnost, že země střední a východní Evropy již překonaly obtíže spojené 

s transformací režimu od komunistické totality po demokratickou formu vlády. Nicméně 

se tím pouze dostaly do další fáze vývoje, umocněné finanční krizí, která začala přibližně 

v roce 2008. Tato fáze je charakterizována pokusem o zvýšení vlivu jednotlivých 

politických aktérů a jako příklad uvádí postup prezidenta Miloše Zemana při jmenování 

vlády Jiřího Rusnoka v roce 2013 (Hloušek, 2013). Tento moment z nedávné minulosti je 

pro vnímání postavení prezidenta republiky dovnitř systému zásadní pro více autorů – 

podrobně se mu věnuje (a staví na něm jako na modelovém případu) také Miloš Brunclík 

a Michal Kubát v knize Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba 

a pravidla hry  (Brunclík, a další, 2017). I pro mou práci je tento případ důležitý. Jedná 

se o jeden ze tří případů jmenování tzv. úřednické vlády, ke kterému v České republice 

došlo. Zároveň na něm lze ilustrovat přístup Miloše Zemana v mnou sledované 

pravomoci. Proto jej v praktické části také vybírám jako jeden ze zkoumaných 

a komparovaných případů. 

Bez ohledu na legislativní ukotvení pravomocí a postavení prezidenta republiky 

(kterým se věnuji v kapitole 1.5) je zřejmé, že normativní předpoklady nemusí vždy 

korespondovat s reálným způsobem výkonu mandátu prezidenta. Tento předpoklad 

potvrzuje i Jan Kysela (2008) a již dříve zmiňovaný Maurice Duverger (1980). Do této 

skutečnosti promlouvá více faktorů, mezi kterými Hloušek zmiňuje tradici či politickou 

kulturu daných zemí.  V případě České republiky můžeme mluvit o skutečně výjimečném 
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postavení prezidenta republiky z hlediska historie a politické kultury, o čemž se zmiňuji 

v samostatné kapitole 1.7. Dalšími důležitými faktory může být také vztah prezidenta 

k politickým stranám, existence prezidentské politické strany či míra důvěryhodnosti 

politických stran – pokud je důvěryhodnost politických stran, vlády či parlamentu jako 

celku nízká, posiluje to ostatní aktéry v systému, tedy zejména prezidenta (Brunclík, 

a další, 2017). Neméně důležitá je také samotná osobnost prezidenta a její důvěryhodnost 

(Hloušek, 2013). Nicméně žádný z faktorů sám o sobě nemůže definovat systém – vždy 

se jedná o soubor navzájem se ovlivňujících skutečností. 

Výše zmiňovaný sborník Presidents Above Parties? je důležitým dílem také kvůli 

kapitole, která se blíže věnuje případové studii České republiky během prezidentských 

období Václava Havla a Václava Klause. Autoři této kapitoly, čeští politologové Lubomír 

Kopeček a Josef Mlejnek zde vyzdvihují dva aspekty, které již programově zvyšují 

pravděpodobnost střetu prezidentů a vlád, zejména při jejich vzniku – vágní formulace 

pravomocí prezidenta republiky (a obzvlášť článku 62 Ústavy České republiky) 

a historická koncepce postavení prezidentů České a Československé republiky (Kopeček, 

a další, 2013). Prvnímu faktoru se věnuji v kapitole 1.5, druhému pak, jak jsem již zmínil, 

v kapitole 1.7. Mimo to také podrobněji popisují přístupy těchto dvou prezidentů 

ke konkrétní pravomoci jmenování vlády, z jejich metodologie tedy také částečně čerpám. 

Dalším důležitým dílem z českého prostředí, které se zabývá pozicí prezidenta ČR 

v rámci vnitřního politického systému a případným posunem od parlamentarismu 

k poloprezidencialismu, je již dříve zmiňovaná publikace Kdo vládne Česku? 

Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry politologů Miloše Brunclíka 

a Michala Kubáta (Brunclík, a další, 2017). Kromě užitečných přehledů klasických teorií 

poloprezidencialismu, jak je stanovil zejména Maurice Duverger, Robert Elgie a další, 

přinášejí svou vlastní upravenou definici, podle které lze určit, zda je daný systém 

poloprezidentskou, či parlamentní demokracií. Tuto definici také přebírám v kapitole 

2.2.2, kde ji využívám k rámcovému ustanovení normativní pozice prezidenta ČR 

v politickém systému a pro úplnost ji uvádím i v kapitole 1.3. 

Ve své práci se poměrně významně dotýkám také tématu tzv. úřednických (či 

odbornických) vlád – tento fenomén je na české politické scéně pojímán jako jedno 

z možných řešení vládních krizí (v historii České republiky jsme se s tímto opatřením 

setkali třikrát – v letech 1998, 2009 a 2013), pokaždé se jednalo o vyústění vnitropolitické 

krize při demisi plně politické vlády (vlády profesionálních politiků). U prvního případu 
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se objevují názory, že se nejednalo o úřednickou vládu, nýbrž polopolitickou, protože v ní 

byla zastoupena značná řada politiků tehdejší KDU-ČSL, US a ODA (Mlejnek, 2007). 

Okolnosti jejího vzniku, tradice výkladu pojmu úřednická vláda v tuzemském politickém 

prostředí (vláda dočasná, nevedená profesionálním politikem, bez ambice plnohodnotně 

vládnout, její hlavní cíl je dovést zemi k volbám) a fakt, že byla vedena právě nepolitikem 

Josefem Tošovským, ji však zařazuje do podobné kategorie, ať už zvolíme názvosloví 

jakékoliv. Tento směr uvažování podporuje také definice úřednické vlády užívaná 

Milošem Brunclíkem, která vidí hlavní určující faktor v osobě premiéra – pokud je 

nepolitikem, jedná se o vládu úřednickou (Brunclík, 2014). 

Pojem úřednická vláda se poprvé v kontextu naší země objevuje v období 

1. republiky, kdy byl součástí Ústavy ČSR z roku 1920. Označoval takové vlády, které 

vládly z rozhodnutí prezidenta republiky především v období po pádu klasické politické 

vlády. V souladu se svým názvem byla naplněna spíše odborníky na dané resorty, nikoliv 

kariérními politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že během 1. československé republiky zde 

existovala praxe negativního parlamentarismu2, tato vláda nemusela předstupovat před 

parlament a žádat o důvěru, čímž se podstatně zvýšila pravděpodobnost jejího ustanovení. 

Z podstaty věci se však jednalo o nástroj výjimečný, sloužící k zajištění politické stability, 

dokud se nezformuje jiná vláda na politickém půdorysu (Burešová, a další, 2006). 

Československý prezident tak využíval mnohem silnějšího nástroje k vstupování 

do vládní exekutivy. Současná ústava nezná pojem úřednická vláda, ačkoliv praxi, kdy 

prezident republiky jmenuje předsedou vlády nepolitika, jehož kabinet se skládá 

z odborníků a státních úředníků, také známe. Přesnější označení by pro tuto praxi mohlo 

být přechodná vláda či prozatímní vláda. Ovšem i taková vláda musí po 30 dnech 

od jmenování předstoupit před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky 

a požádat o důvěru – z tohoto hlediska se jedná o vládu jako každou jinou. Vzhledem 

k faktu, že takové vlády neodpovídají rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně, 

její fungování je podle zvyklosti a principu parlamentarismu podmíněno širokou 

politickou dohodou na její nutnosti, dočasným trváním (do ukončení vládní krize 

vznikem nové vlády, která získá důvěru Poslanecké sněmovny) a umírněností 

                                                 

2  Negativní parlamentarismus je praxe, kdy nově zformovaná vláda nemusí (na rozdíl 

od pozitivního parlamentarismu) předstupovat před legislativní těleso a žádat o vyslovení důvěry (platí tzv. 

presumpce důvěry, hlasuje se pouze o případné nedůvěře) (Československo, 1920). Tato praxe byla součástí 

politického systému Československa od roku 1920, v současnosti se uplatňuje např. ve Velké Británii, 

Rakousku, Kanadě či zemích Skandinávie. 
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a zdrženlivostí v řešení strategických témat (státní rozpočet, mezinárodní smlouvy, 

novely klíčových zákonů apod.). 

Jak už ostatně bylo řečeno, úřednické vlády jsou nástrojem výjimečným, který 

přichází na řadu až v případě neprůchodnosti dalších efektivních nástrojů řešení politické 

krize. Je předstupněm uspořádání předčasných voleb. Nenajdeme pro něj žádnou zvláštní 

legislativu, která by o institutu úřednické, polopolitické či odbornické vlády mluvila. 

Ovšem praxe i v tomto případě nabízí kreativnější přístupy k výkladu znění zákona. 

Podstatné však je, že při tomto kroku (a obecně v období vládních krizí) roste také 

politická role prezidenta republiky, jemuž pravomoci právě podle článku 62 Ústavy ČR 

umožňují aktivněji ovlivnit složení (byť dočasné) exekutivy. Zatímco při klasickém 

povolebním sestavování vlády je zde předpoklad, že prezident bude pověřovat sestavením 

vlády na základě výsledků voleb, při vládních krizích a nástupu úřednických vlád funguje 

zpravidla praxe volnějšího (i když ne úplně volného) výběru premiéra. Teoreticky nemusí 

prezident republiky hledět ani na jinak ustálenou většinu v legislativním tělesu, která by 

byla podstatná pro získání důvěry nově vznikající vlády, protože se může většinou 

spolehnout na všeobecnou politickou shodu v Poslanecké sněmovně, která se rozhodne 

akceptovat tuto formu dočasné vlády jako východisko z politické krize. A téměř vůbec 

pak nemusí prezident ctít omezení při personálním výběru úřednického premiéra. 

Shodou okolností každý z prezidentů ČR se setkal s řešením jednoho z těchto 

případů složení úřednické vlády, což pro mou práci otevírá unikátní možnost 

komparování přístupů prezidentů v tomto ojedinělém, téměř mimosystémovém řešení 

vládních krizí. 

 1.2  Hypotézy a výzkumné otázky 

V rámci této diplomové práce se soustředím na zodpovězení několika vybraných 

výzkumných otázek, které vycházejí z následujících hypotéz: 

a) Každý z prezidentů České republiky přistupoval či přistupuje k výkonu své 

pravomoci jmenovat, odvolat a rekonstruovat vládu či její jednotlivé členy 

unikátním způsobem, který lze analyzovat na základě rešerší tisku a dalších 

dokumentů. 

b) Každý z prezidentů České republiky přistupoval či přistupuje k výkonu svého 

mandátu racionálně, tj. jako politický aktér s vlastní agendou, kterou chce 

prosazovat, a v rámci hranic tvořených faktory, které M. Tavits označuje jako 

okruh politických příležitostí (Tavits, 2009). 
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c) Získaná data pak lze s přihlédnutím ke kontextu doby mezi sebou komparovat, 

čímž vznikne komplexní obraz jak jednotlivých prezidentů a jejich přístupů, 

tak i vývoje v této zkoumané oblasti. 

d) Vývoj se nezakládá na legislativě, která se ve sledovaném období 

ve sledované oblasti nezměnila, ale na četnosti, rozsahu a výsledku jejich 

jednání (souhrnně na definičních bodech specifikovaných ve výzkumných 

otázkách a mj. na okruhu politických příležitostí) (Tavits, 2009). 

e) Podle teoretického rámce lze stanovit postavení prezidentů České republiky 

ve smyslu uvnitř politického systému (mezi prezidentem a vládou, 

parlamentem a dalšími aktéry). Poté, s přihlédnutím k oblasti jmenování, 

odvolání a rekonstrukci vlády a jejích jednotlivých členů, lze porovnat 

normativní (založené na teoretické části) a pozitivní (založené na vlastním 

výzkumu) výsledky této práce. 

Mezi výzkumné otázky, které jsem vybral pro potřeby této práce, zařazuji 

následující: 

a) Jak jednotliví prezidenti ČR přistupují ke své pravomoci dle Ústavy ČR, 

čl. 62, odst. a) prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy 

vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi (Česká 

republika, 1992)? 

I. Vstupují do vyjednávání exekutivy v období vládní krize a povolebním 

vyjednávání aktivně? 

II. Jak často vstupují do takových jednání? 

III. Jaké využívají nástroje k jednání? 

IV. V jakém vztahu vůči vládě se prezidenti nachází (jsou ze stejného, 

odlišného či neutrálního politického tábora)? 

V. Jaká je důvěryhodnost prezidenta a vlády v daném období? 

VI. Jaké v těchto případech udržují časové lhůty? 

VII. Jaké jsou podmínky při vstupu do jednání? 

a) co je důvodem krize? 

b) existuje stabilní vládní většina? 

c) v jakém období výkonu mandátu prezidenta a vlády dochází 

ke vstupu do jednání? 

VIII. Jaké jsou výsledky jejich jednání? 
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a) je výsledkem vznik stabilní vládní většiny? 

b) jaký je v této vládě podíl nestranických/prezidentských 

ministrů? 

IX. Může jejich aktivita vést k posílení jejich vlastního postavení uvnitř 

politického systému (zejména vůči premiérovi)? 

X. Jaké způsoby komunikace (ve vztahu k aktérům, k médiím a 

k veřejnosti) volí? 

XI. Přináší prezidenti svými kroky inovativní prvky do systému? 

Tyto výzkumné otázky jsou aplikováním teorie okruhu politických příležitostí dle 

M. Tavits (2009) doplněným o mé vlastní rozšíření. 

b) Jaké je postavení prezidentů ČR (se zohledněním sledované pravomoci)? 

I. Odpovídá normativní stupeň, vycházející z aplikace teorií a právního 

zakotvení, výsledkům, které nabízí tato práce? 

 1.3  Definice a pojmy 

Aktivní vstupování do vyjednávání 

Pod výzkumnou otázkou a), bod I) je použit pojem aktivně vstupovat 

do vyjednávání, pod kterým je v tomto kontextu myšleno zapojení se do řešení situace 

jiným, než minimálně nutným způsobem. Tzn. pokud se prezident republiky stal součástí 

řešení případu jen do té míry, že splnil svou ústavní roli a oficiálním aktem jmenoval 

vládu či přijal demisi, nepovažuje se tento případ za příklad aktivního vstupování 

do vyjednávání. 

Nestranický/prezidentský ministr 

Tento pojem užívám ve výzkumné otázce a), bod VIII b). Takovým ministrem je 

myšlena osobnost, která je v dané době nestraníkem, byla do vlády dosazena 

na doporučení prezidenta republiky nebo má přímé vazby na osobu prezidenta republiky. 

Vztah prezidenta a vlády 

Tímto faktorem se zabývám v otázce a), bod IV. Pod pojmem politický tábor 

rozumím názorové přesvědčení v oblasti politické, sociální a ekonomické, na základě 

kterého definuji štěpící linie: občanský přístup vs. stranický přístup, liberální vs. 

konzervativní a levicový (centralistický) vs. pravicový (tržní). Zohledňuji také osobní 

vztahy mezi aktéry v těch případech, kde to lze identifikovat na základě prohlášení. 

Výsledný vztah je spojením všech tří oblastí a je charakterizován jako pozitivní 
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(+), neutrální (=) nebo negativní (-). 

Důvěryhodnost vlády/prezidenta 

Důvěryhodností (ve smyslu otázky a), bod V) se rozumí procentuální vyjádření 

důvěry v dané ústavní instituce podle průzkumů veřejného mínění. Tato data čerpám 

nejčastěji ze statistik Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA), Institutu pro 

výzkum veřejného mínění (IVVM) a Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). 

Jejich užití identifikuje legitimační výhodu aktérů ve vztahu k veřejnosti. 

Dlouhodobě je politická kultura v ČR založená na výrazně vyšší důvěře 

v prezidenta republiky (průměrně 62%), než ve vládu (31%) (CVVM, 2020; ČSDA, 2020; 

vlastní výzkum). 

Legitimační výhoda 

Pojem užívaný v politologii k vyjádření relativně silnějšího postavení politického 

aktéra na základě měřitelných proměnných zvyšujících legitimitu jejich kroků. Např. 

získání většiny v přímé volbě je legitimační výhodou oproti získání většiny v nepřímé 

volbě. Mezi další faktory ovlivňující legitimační výhodu patří aktuálnější mandát, 

vítězství ve volbách apod. (Novák, a další, 2008, definice vlastní). 

Stabilní vládní většina 

Pojem užitý ve výzkumné otázce a), bod VII b) a bod VIII a). Stabilní vládní 

většinou se myslí vláda, která je v dané chvíli složená ze strany či více stran, jejichž 

poslanci mají v Poslanecké sněmovně stabilní většinu minimálně 101 hlasů. Nejedná se 

tak o menšinové vlády. 

Z výčtu jsou vyloučeny také vlády úřednické, které jsou většinově složené 

z nestraníků a svou legitimitu (vyslovenou důvěru) plánují opřít či opírají o většinu 

v Poslanecké sněmovně založené na shodě, že se jedná o vládu dočasnou, udržující 

a nezbytnou k vyřešení vládní krize, nikoliv založené na politickém názoru a podpoře 

takového názoru. 

Pojem však nemusí vypovídat o možnostech vyslovení důvěry, resp. nedůvěry 

vládě. I menšinové vlády mohou být podpořeny jinými hlasy při takovém hlasování 

a stávají se tak legitimními a naplňujícími ústavu. Stejně tak většinové vlády mohou čelit 

rozpadu koalice a vyslovení nedůvěry, čímž se stávají nestabilními. Nicméně, většinové 

vlády jsou při svém vzniku vázány v českém kontextu koaliční smlouvou, což zajišťuje 

alespoň elementární stabilitu, na rozdíl od ad hoc podpory menšinových vlád. 

Komparativní analýza 
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Komparativní analýza je kvalitativní metodou, která je ve společenských vědách 

užívána pro srovnávání dvou a více souborů dat, případů či studií. Protože se v této práci 

soustředím na porovnávání více případů a posléze více aktérů, jedná se o analýzu 

případových studií (Říchová, 2002). V mém konkrétním použití komparuji jak vertikálně 

(srovnání v čase), tak horizontálně (srovnání v dané pravomoci). 

Obsahová analýza mediálního pokrytí 

Dle popisu tohoto způsobu analýzy dat, který poskytla Ilona Dvořáková, se 

v socio-politologickém kontextu jedná o kvantitativní metodu sledující četnost a rozsah 

určitých prvků ve zkoumaném souboru a určování jejich významu pro daný kontext 

(Dvořáková, 2010). V praxi jde o zkoumání např. tisku a zaznamenávání pokrytých témat, 

použitých prvků komunikace, četnosti jejich užití a významu pro ovlivnění výsledného 

vyznění textu. Základ této metodě položil odborník na politickou komunikaci Harold 

Laswell. 

Parlamentarismus 

Dle definice Giovanniho Sartoriho se jedná o formu vlády založenou na principu 

svrchovanosti parlamentu. Vláda je legitimována důvěrou parlamentu, který ji může při 

splnění podmínek odvolat. Platí zde zásada kreační závislosti. Proto se jedná o mix 

legislativní a exekutivní moci – vláda a parlament jsou neoddělitelné (Sartori, 2001). 

Nositelem výkonné moci v parlamentarismu je vláda, nikoliv prezident, i když 

v případě parlamentarismu mluvíme o tzv. dualismu výkonné moci – pravomoci se dělí 

mezi vládu a hlavu státu (prezident či monarcha) (Klokočka, 2006). 

Poloprezidencialismus 

Koncept poloprezidencialismu souvisí s touto prací de facto okrajově, nicméně je 

důležité jej zmínit, protože je základem většiny souvisejících a použitých teorií týkajících 

se postavení prezidenta republiky. Pro mé potřeby jsem zvolil inovovanou koncepci 

poloprezidencialismu, kterou ve své knize Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, 

přímá volba a pravidla hry představují politologové Miloš Brunclík a Michal Kubát. 

Z velkého množství definic volím tuto, protože vychází z původního (a mně bližšího) 

pojetí Maurice Duvergera, a zároveň klade důraz na postavení prezidenta uvnitř 

politického systému. Vhodně také pracuje pojetím, že prezident je politický aktér a nelze 

při analýze jeho činnosti vycházet jen z legislativního rámce – stejně tak to dělám i já 

v této práci. 

Definice poloprezidencialismu podle Brunclíka a Kubáta (2017) zní: 
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1) prezident je volen ve všeobecných volbách na pevně stanovené funkční období; 

2) výkonná moc je dvouhlavá, přičemž obě její složky – prezident a premiér – se 

podílejí na reálném vládnutí, tj. prezident kromě toho, že je hlavou státu, je rovněž 

držitelem samostatných výkonných pravomocí, přičemž jeho mocenské postavení 

kolísá (osciluje), a to v závislosti na politických podmínkách; 

3) premiér (a s ním vláda) se odvozuje současně od prezidenta i parlamentu a může 

tedy fungovat jen s jeho souhlasem či alespoň tolerancí; 

4) prezident je nezávislý na parlamentu a není mu politicky odpovědný, může však 

parlament rozpustit. 

Úřednická vláda 

Dle definice užívané Milošem Brunclíkem lze úřednickou vládu definovat jako 

kabinet, v jehož čele stojí člověk, který není členem žádné politické strany (Brunclík, 

2014). Tato užší definice se zaměřuje primárně na osobu premiéra, jiné definice 

upřednostňují jako rozhodující poměr mezi členy vlády se stranickou příslušností 

a nestraníky (Schleiter, a další, 2005), (Hloušek, a další, 2012). 

Obsáhlejší definicí pak je ta z produkce Duncana McDonnella a Marco 

Valbruzziho, která se také věnuje poměru mezi straníky a nestraníky ve vládě. Autoři ještě 

připojují tři podmínky, které definují nestraníka:  

1) není formálním členem žádné politické strany, 

2) nikdy nevykonával veřejné funkce pod záštitou politické strany 

3) má uznávané nestranické odborné znalosti, které souvisí s jeho rolí ve vládě 

(McDonnell, a další, 2014). 

Dle většiny uvedených definic zjistíme, že případy, které jsou v reáliích České 

republiky označovány jako úřednické vlády, jen těžko splňují daná kritéria. Pro výběr 

případů ve své práci se tedy omezím na užší definici Miloše Brunclíka a také všeobecný 

diskurz – termín úřednická vláda pojímám spíše jako zažité označení výjimečného typu 

vlády, než přesný politologický pojem. 

 1.4  Metodologie 

V otázce metodologie, kterou užívám v praktické části, se odkazuji především 

na teorie popsané v kapitole 1.1 a pojmy v kapitole 1.3. Základní použitou metodou je 

komparativní analýza případových studií jednotlivých vybraných případů jmenování vlád 

či ministrů České republiky. Data získám obsahovou analýzou mediálního pokrytí 

jednotlivých případů a doplňujících dokumentů. Komparace se netýká jen jednotlivých 
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případů, ale posléze i jednotlivých prezidentů. 

V druhém sledu pak ověřuji platnost teorií, které stanovují normativní základ 

postavení prezidenta České republiky, a mých praktických výsledků. Na základě toho 

také mohu porovnat, který z prezidentů byl v jakých momentech nejextenzivnější 

ve výkladu své pravomoc, kterou zkoumám. 

Do vybraného vzorku zahrnuji všechny tři české prezidenty a zvolené případy 

uplatňování pravomoci podle článku 62, odstavce a) Ústavy České republiky (Česká 

republika, 1992). Výběr ilustruje výjimečný postup daných prezidentů, nezahrnuje tedy 

všechny případy, což by bylo z hlediska možného rozsahu této práce neproveditelné. 

Zároveň kladu vyšší důraz na zvláštní případy jmenování úřednických či odbornických 

vlád, které do jisté míry nabízejí zcela jiné a zajímavé poznatky. 

 1.5  Legislativní ukotvení 

Základem v oblasti legislativního ukotvení je nejvyšší zákon České republiky, 

1/1993 Sb., Ústava České republiky. Popisu činnosti a postavení prezidenta republiky se 

věnuje především Hlava třetí, oddíl Moc výkonná, část Prezident republiky. Konkrétně 

jde o články 54-66. O pravomocích prezidenta republiky mluví články 62 a 63, přičemž 

v článku 62 jsou obsažené pravomoci, které nepodléhají tzv. kontrasignaci předsedou 

vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Jde tedy výlučně o samostatná rozhodnutí 

prezidenta republiky. Např. Jan Kysela se ve svém oddílu knihy Postavení hlavy státu 

v parlamentních a poloprezidentských režimech (Kysela, 2008) zabývá rozporem mezi 

tím, že prezident republiky disponuje poměrně širokými nekontrasignovanými 

pravomocemi, ale není ze své pozice odpovědný. Kysela zmiňuje tento zbytek 

monarchistického přístupu k prezidentovi jako k absolutnímu vládci, který rozhoduje, ale 

nemusí za svá rozhodnutí skládat účty. V tomto také vidí nedostatek ústavního pořádku. 

Kysela se dále poměrně podrobně věnuje ústavněprávnímu kontextu funkce 

prezidenta republiky a zmiňuje řadu aspektů, které ovlivňovaly konstituování tohoto 

úřadu. Konkrétně se také zabývá vztahem prezident – vláda. Zmiňuje, že pravomoc 

jmenování vlády je historicky (i v širším evropském měřítku) v rukou hlavy státu, která 

nebývá kontrasignována. V České republice má prezident poměrně volné ruce v případě 

jmenování předsedy vlády, existují fakticky jen dva korektivy – z principu naplnění 

smyslu funkce a zákona je prezident povinen jmenovat předsedu vlády, který je 

pravděpodobně (či alespoň teoreticky) schopný sestavit vládu, která získá důvěru 

Poslanecké sněmovny (Kysela, 2008). Tato zásada se velmi výrazně objevuje především 
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s využitím pravidla 101 hlasů užívaného především Václavem Klausem. 

Druhou „pojistkou“ svědomitého jmenování premiéra ČR je opatření zákonné, 

podle kterého připadá třetí pokus na jmenování předsedy vlády předsedovi Poslanecké 

sněmovny. U toho se předpokládá, že bude zastávat většinovou vůli Poslanecké 

sněmovny, tudíž není pravděpodobné, že by jím jmenovaný předseda vlády a jeho vláda 

nezískali důvěru Poslanecké sněmovny. Prezident republiky je tak motivován vybírat 

osobu více konsenzuální, neboť má jen dva pokusy a při jejich nevyužití by přišel 

o možnost „obsadit“ pozici předsedy vlády tak, aby byly zohledněny i jeho politické 

preference (Kysela, 2008). 

Skutečností je, že prezident České republiky skutečně disponuje širokými 

pravomocemi, a to i v porovnání s jinými středoevropskými prezidenty (Hloušek, 2013), 

ty ovšem nejsou takové povahy, aby mohly zásadně měnit politický systém. 

Nejvýznamnější nekontrasignovanou pravomocí je pravomoc podle článku 62, odstavce 

a) prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich 

demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. A právě touto pravomocí se v praktické části 

své práce zabývám, výklad tohoto článku v politologické a právní odborné literatuře je 

tedy také důležitým zdrojem. 

Významné konsekvence, kontext a výklady nabízí kniha Prezident republiky 

ústavního právníka Zdeňka Koudelky, který zmiňuje celou řadu aplikací dané pravomoci 

z právního hlediska (Koudelka, 2018). Za zmínku určitě stojí kapitola Ustavení vlády, 

ve které například zmiňuje paralelu mezi postupem prezidentů Václava Havla a Miloše 

Zemana při jmenování dvou úřednických vlád a lhůty, které byly oběma prezidenty 

využívány. Lhůty a jejich délka byly tématem také při vykonávání mandátu prezidentem 

Václavem Klausem, např. v roce 2005 při demisi Grossova kabinetu nebo v roce 2011, 

kdy pozdržel dokonce návrh předsedy vlády na odvolání ministrů vnitra a školství. 

V tomto případě se prezident Klaus stal jednoznačně důležitým politickým aktérem, 

neboť tímto krokem zajistil pokračování vlády (odvolávaným ministrem vnitra byl 

zároveň předseda koaliční strany, tudíž by podle koaliční smlouvy padla vláda). 

Výsledkem bylo přehodnocení žádosti a zachování vlády. Podobných případů však 

nalezneme velké množství. 

Koudelka nastoluje také zajímavé téma, kterému se věnuji v praktické části, 

kapitole 2.2.2, a to pokusům omezení právní volnosti prezidenta republiky při jmenování 

předsedy vlády. Žádný nebyl dosud realizován. 
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Je zde nutné podotknout, že Koudelka se řadí do skupiny odborníků, kteří 

vykládají ústavu a úlohu prezidenta republiky extenzivněji – jako politického aktéra 

s vlastní politickou agendou a vlastními pravomocemi, které k plnění svého programu 

využívá. Vychází z principu, který je založený na rozsahu a typu prezidentských 

pravomocí a dělbě úloh ve vztahu k vládě. Prezident republiky jmenuje, Poslanecká 

sněmovna dává důvěru, tzn. je výhradně na prezidentově úvaze, zda jmenuje či nejmenuje 

daného ministra či předsedu vlády. Již v minulosti jsme byli svědky několika případů, 

které autor v knize uvádí, kdy prezident republiky buď přímo nevyhověl návrhu 

na jmenování ministra, či si kladl různé podmínky a sděloval výhrady. Obdobně tak 

najdeme i případy při odvolání daných členů vlády. Běžná praxe je to i v zahraničí 

(Koudelka, 2018). Není tedy otázkou pouze aktuálního vývoje, že takto prezident 

republiky postupuje. 

Kniha Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky editora Vojtěcha 

Šimíčka se zase velmi zdařile a do hloubky věnuje důvodům, proč některé pravomoci 

byly při tvorbě ústavy stanoveny tak, jak jsou. Nabízí nové pohledy na jejich aplikaci 

a úpravu a zmiňuje i konkrétní postupy při jejich výkonu (Šimíček, 2008). 

 1.5.1  Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 62, odst. a) 

Pokud se důkladněji podíváme na pasáž legislativy, která je pro tuto práci stěžejní, 

můžeme ji podrobit detailnějšímu výkladu. Tou pasáží je již zmiňovaný článek 62 Ústavy 

České republiky, odst. a) prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy 

vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. 

V této větě se stanovuje vztah mezi čtyřmi subjekty, přičemž na jedné straně stojí 

prezident republiky a na druhé zbývající tři – předseda vlády, člen vlády a vláda jako 

celek. Jak jsem již v předchozích pasážích popisoval, existuje zřejmý rozdíl mezi 

pravomocemi týkající se jmenování předsedy vlády a těmi, které se týkají dalších členů 

vlády (popř. vlády jako celku). První oblast není zákonem zdaleka tak specifikována, jako 

ta druhá – prezident republiky není (krom zcela základních nutností) fakticky vázán 

ve výběru premiéra na nějaký právní předpis. Má volnější ruku a není svazován lhůtami 

– to z důvodu snahy zákonodárce o vytvoření prostoru pro politická jednání. Automaticky 

se tedy předpokládá, že prezident republiky a další zúčastnění budou naplňovat roli 

politických aktérů a budou vytvářet dohody podle svých politických preferencí. 

V otázce jmenování ministra vlády je Ústava již více konkrétní v jiných článcích. 

Prezident republiky jmenuje ministra a pověřuje ho řízením konkrétního ministerstva 
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pouze na základě návrhu předsedy vlády. Není mu umožněno, aby jmenoval někoho 

na základě svého výběru, což je prvkem parlamentárním. Ani zde však nejsou stanoveny 

lhůty jako pro jmenování, tak pro odvolání. Dokonce není stanovená ani povinnost 

přijmout návrh na jmenování ministra či přijmout demisi ministra (pouze pokud je 

spojena s návrhem předsedy vlády na odvolání, pak je prezident povinen tomuto vyhovět, 

ovšem opět bez časové lhůty) (Česká republika, 1992). 

Jmenování a odvolávání vlády je z těchto tří oblastí nejvíce specifikované, proto 

ho řadí do kategorie, ve které se uplatňuje nejvíce formální postup. Jmenování vlády je 

především ceremoniální záležitost (ve smyslu, že při jejím ustanovení už nehraje přílišnou 

roli politická agenda zúčastněných subjektů – prezidenta a premiéra, těžiště rozhodování 

se přenáší na rovinu vláda – Poslanecká sněmovna). Následuje 30denní lhůta, ve které 

taková vláda musí předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a získat důvěru. V opačném 

případě musí podat demisi, kterou prezident republiky musí přijmout. Demisi musí 

přijmout také v případě, že ji podává vláda po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké 

sněmovny. Při nedodržení těchto pravidel se prezident republiky vystavuje riziku žaloby 

za velezradu (Šimíček, 2008). 

 1.6  Zdroj dat 

Má práce je z hlediska dat postavena na obsahové analýze mediálního pokrytí 

vybraných případů, ve kterých prezident republiky uplatňoval pravomoci jmenování 

vlády, předsedy vlády a ministrů vlády. Tento zdroj je přístupný a velmi dobře zpracovaný 

např. v Archivu Kanceláře prezidenta republiky, který navíc disponuje monitoringem, 

souvisejícími písemnostmi a dalšími dokumenty spojenými s výkonem úřadu prezidenta 

republiky. Případné nedostatky doplňuji vlastním vyhledáváním v archivech médií. 

Dalším zdrojem poznatků je odborná literatura věnující se postavení hlavy státu 

v rámci politického systému, literatura zaměřená na konkrétní výkon konkrétních 

pravomocí či literatura a audiovizuální záznamy pokrývající jednotlivé prezidenty 

republiky. 

Skutečnost, že jsem v době tvorby této diplomové práce zaměstnancem Kanceláře 

prezidenta republiky, mi umožňuje snazší orientaci v tématu, ale také možnost získat 

informace prostřednictvím rozhovorů s ostatními pracovníky a odborníky na daná témata. 

Mám také umožněn přístup do knihovny Kanceláře prezidenta republiky, kde se nachází 

široká sbírka odborné i životopisné literatury. 
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 1.7  Historie postavení prezidenta republiky od roku 1918 

a východiska pro zkoumané období 

Jak uvádí celá řada autorů, postavení prezidenta republiky v Československu 

a posléze také České republice se vyznačuje tradičně unikátní a silnou pozicí. Již 

historicky je mu přisuzována nejen společností, ale i ostatními politickými aktéry, 

institucemi (a také často sebou samotným) dokonce významnější, téměř až iracionální 

role, než která by odpovídala úrovni jeho pravomocí. Brunclík s Kubátem (Brunclík, 

a další, 2017) uvádějí zdařilý přehled celkem 6 faktorů, které toto způsobily (či způsobují): 

a) Elitárnost prezidentského úřadu – do pozice prezidenta se téměř výhradně 

dostávají osoby, které jsou součástí elity společnosti (ještě před zvolením 

zastávají důležité funkce či jsou jinak ve společenském povědomí zapsaní 

jako „elita“. Lidé tzv. „z lidu“ či „ze spodu“ společnosti jsou tímto při 

kandidatuře limitováni. V zahraničí (např. na Slovensku) toto není zcela 

běžné. 

b) „Manko liberalismu“ – pojem použitý Petrem Pithartem poukazuje na fakt, 

že ačkoliv je českému národu přisuzována vrozená demokratická mentalita, 

ve skutečnosti se u nás vypěstovala tradice neliberálního, vrchnostenského 

přístupu k vnitřnímu životu společnosti. Stále je patrný přístup odmítající 

plné převzetí zodpovědnosti, kterou s sebou demokracie přináší, společnost 

má tendenci odevzdávat svá práva, ale také povinnosti do rukou vůdců – 

v tomto případě se odevzdávají kultu prezidentů. 

c) Obřadnost prezidentského úřadu – tradice a ceremonie, z nichž velká řada 

pochází z období 1. republiky, která je implementovala z tradic monarchie, 

pro kterou jsou typické, přispívají k vnímání prezidentského úřadu jako 

exkluzivní záležitosti. 

d) Nesoulad mezi ústavou a praxí – o této skutečnosti jsem v této práci již 

vícekrát pojednával – kodifikovaná pravidla výkonu úřadu prezidenta 

republiky se často potýkají s extenzivním výkladem, který není nijak 

omezován (není zde precedens, kdy by byl např. prezident za překročení 

pravomocí potrestán). 

e) Prezidentova role v době krize – další z důležitých bodů i pro tuto práci – 

prezident republiky v českém prostředí často zasahuje do politické arény, 

zejména v době vládních krizí. Produktem takových zásahů pak jsou často 
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úřednické vlády, kterým se věnuji v praktické části. 

f) Ústavně-politické tradice – Ústavu České republiky do značné míry ovlivnila 

Ústava Československé republiky z roku 1920, která byla v principu směsicí 

monarchistických tradic Rakouska-Uherska, prezidencialismu USA 

a parlamentarismu Francie. Úcta k těmto principům vyústila k poměrně 

unikátní kombinaci vnímání prezidenta jako silného populárního monarchy 

zasazeného do parlamentního systému, kde reálně nemá nejvyšší pozici.  

 Také dle Kopečka a Mlejnka je postavení prezidenta republiky v našem 

politickém systému výjimečné – je to podloženo historickým pojetím, které vychází již 

z období Rakouska-Uherska a vztahu k panovníkovi jako k poslední instanci, jako 

ke skutečné hlavě státu, jako k hlavnímu tělesu exekutivy (Kopeček, a další, 2013). 

Ačkoliv tento model monarchisticko-absolutistický je v rozporu s modelem parlamentní 

demokracie, jeho dědictví převzala (co se vnímání hlavy státu – nově vzniklého úřadu 

prezidenta týká) i nová, demokratická Československá republika, která vzniká v roce 

1918. Nutno podotknout, že sám první prezident Československa Tomáš Garrigue 

Masaryk s tímto faktorem počítal a značně ho využíval k posílení své pozice. Toto 

zmiňuje i Jan Kysela (2008). Masaryk ovšem nenavazoval na monarchistické vnímání 

hlavy státu zcela, přetvořil jej k silné úctě demokratického prezidenta. To bylo dáno 

především jeho osobním charismatem, zkušenostmi, vzděláním a respektem, kterého jako 

významný profesor požíval. Ovšem i jeho další kroky, byť i jen drobné, posilovaly étos 

silného prezidenta. Pro příklad můžeme uvést i zcela praktické maličkosti, jako např. jeho 

příklon k moderním technologiím té doby – odmítal jezdit v kočáře taženém koňmi, 

protože to byl symbol monarchie. Dopravoval se automobilem. Rád také tradičně jezdil 

na svém koni a nechával se tak zvěčňovat na portrétech, ovšem v prostém jezdeckém 

úboru, aby tak demonstroval střídmost, kterou prosazoval i v politickém životě (Kopeček, 

a další, 2013). 

Tento princip využití původních symbolů a následného přetvoření do nových 

moderních podob využil Masaryk i v dalších oblastech – například při volbě sídla hlavy 

státu. Pražský hrad se k tomuto účelu nabízel, nebyl však jedinou a automatickou volbou. 

V roce 1918 byl do značné míry viděn jako symbol monarchie, který byl navíc výrazně 

zanedbaný, desítky let zde neprobíhaly žádné významnější rekonstrukce (Kovtun, a další, 

1995). Masaryk se rozhodl využít tradice, ale v nové podobě, a rozhodl o významné 

rekonstrukci Pražského hradu, kterou v letech 1919 až 1925 prováděl zejména architekt 
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Josip Plečnik. Plečnikovu i Masarykovu práci opět spojovalo střídmé pojetí, které je 

na Pražském hradě patrné dodnes. 

T. G. Masaryk byl ovšem i inovativním prezidentem, který z politologického 

hlediska velmi zajímavě působil v rámci daného politického systému. Etablování 

a existence neformálního uskupení politických aktérů a jiných společensky významných 

osobností kolem něj – tzv. Pátečníci, či vytvoření mocenského centra nazývaného 

„Hrad“ (podle Pražského hradu) je skutečností, která v tehdy platné legislativě také nemá 

oporu, o jejich vlivu na politiku však není pochyb. Zapadá také do koncepce Margit 

Tavits, zmiňované v kapitole 1.1. V období 1. československé republiky neexistovala 

ve volebním systému žádná vstupní klauzule, zároveň bylo Československo státem 

mnohých národnostních menšin, které si nárokovaly zastoupené v parlamentu. To vše 

vedlo k velmi vysoké fragmentaci v tomto legislativním tělesu a k jeho faktické paralýze. 

Hrad byl tedy přirozeně vzniklým politickým aktérem, který reagoval na okruh 

politických příležitostí. 

Všechny tyto jednotlivé detaily ustanovily pojímání prezidenta republiky 

v Československu jako významné postavy a přisuzovali mu roli, která mu dle legislativy 

nepříslušela. A toto vnímání přetrvává i po celé 20. století, navzdory historickým 

změnám režimů a způsobů vládnutí. 

Podstatnější pro cíl mé práce je vnímání vágnosti Ústavy České republiky, jejíž 

znění umožňuje prezidentům poměrně široké pole působnosti (Kopeček, a další, 2013). 

I zde vycházíme z historie, neboť Ústava České republiky do značné míry vychází 

z ústavy 1. československé republiky konstituované v roce 1920. Pro chápání výsledné 

podoby československé ústavy se opět musíme podívat na kontext doby – tato ústava 

vznikala na základech nově vzniklého státu, ve zcela bezprecedentní situaci, kdy se zde 

navíc čím dál výrazněji prosazovaly nové elity společnosti, které zastupovaly zájmy 

jednotlivých politických subjektů či institucí. Zcela konkrétně zde proti sobě v otázce 

vlivu na směřování státu stála skupina parlamentní a skupina kolem prezidenta T. G. 

Masaryka. Ten do značné míry prosazoval model vlády inspirovaný Ústavou USA, se 

kterou měl osobní zkušenosti a považoval se za jejího znalce. Tento systém prezidentovi 

přisuzuje rozsáhlé pravomoci, zejména v otázce jmenování a řízení vlády – parlament pak 

funguje především jako platforma pro diskuzi a přijímání zákonů. Masaryk v tomto 

systému viděl také prostředek, jak zajistit, aby se vývoj Československa držel ideálů, se 

kterými jej sám pomáhal vybudovat již v období před 1. světovou válkou. A v neposlední 
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řadě musíme zmínit, že Masaryk byl silným politickým aktérem, který chtěl prosazovat 

svou agendu a odmítal být odsunut mimo sféru rozhodování. 

Naproti tomu se zde konstituovala opoziční „parlamentní“ skupina vedená 

především předsedou vlády Karlem Kramářem, který odmítal přílišné pravomoci 

v rukách hlavy státu a prosazoval čistý parlamentní model demokracie. Formulace 

Ústavy 1920 je tedy již od počátku Československa určitým hybridním, vyrovnávacím 

kompromisem, který dává významné pravomoci prezidentovi republiky (právo veta, 

jmenování vlády), těžiště moci však přisuzuje parlamentu. Zůstal zde však široký prostor 

pro vlastní interpretaci pravomocí, ze které těžil nejen T. G. Masaryk, ale i jeho nástupce 

E. Beneš. Později byl tento princip zachován při tvorbě Ústavy ČR, při kterém opět došlo 

k možnosti extenzivního výkladu pravomocí prezidenta republiky.  

V roce 1948, a poté i v roce 1960, došlo již pod vládou komunistických prezidentů 

ke změně ústavy. Ta se však role prezidenta zásadně nedotkla, což je opět v kontextu doby 

a území unikátní záležitost. Většina zemí tzv. východního bloku v 2. polovině 20. století 

alespoň na určité období zrušila úřad prezidenta a nahradila ho např. kolektivním 

vedením tzv. prezidia. K tomu však v Československu nikdy nedošlo, ačkoliv byl 

prezident po určité časové úseky vnímán jako vedlejší postava. Od roku 1948 se nedá 

mluvit o rozdělení moci ve státu mezi klasické složky a instituce, veškerá rozhodnutí činil 

ÚV KSČ a prezident republiky byl důležitou postavou jen v těch etapách vývoje, kdy byl 

zároveň předsedou KSČ (v letech 1948-1953 Klement Gottwald), 1. tajemníkem ÚV 

KSČ (1957-1968 Antonín Novotný) či generálním tajemníkem ÚV KSČ (1975-1987 

Gustáv Husák). 

V roce 1989 se post prezidenta stal spíše symbolem, kterého bylo nezbytné využít 

zejména při revolučních dnech v listopadu a prosinci. Role Gustáva Husáka byla v té 

době již fakticky omezená a v tomto období se nestává důležitým aktérem vývoje situace. 

Právě jeho abdikace 10. prosince 1989 však umožnila nástup Václava Havla do úřadu 

prezidenta republiky dne 29. prosince 1989 a tím završila Sametovou revoluci. Proto 

i v tomto období můžeme sledovat, jak důležitá je pro vnímání Čechů pozice prezidenta 

republiky, ačkoliv retrospektivně cítíme, že těžiště událostí a vývoje bylo zcela mimo 

Pražský hrad. 

Hned z počátku roku 1990 sledujeme i dle Kopečka a Mlejnka snahu Václava 

Havla o návrat tradice silného a aktivního prezidenta po vzoru T. G. Masaryka (Kopeček, 

a další, 2013).  
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 2  Praktická část 

 2.1  Případové studie jednotlivých prezidentů České republiky 

V historii samostatné České republiky se do současné doby v úřadu prezidenta 

republiky vystřídaly celkem tři osobnosti. Václav Havel vykonával svůj mandát 

od vzniku České republiky roku 1993 do roku 2003. Od roku 2003, po dobu dvou plných 

funkčních období, zastával tento post Václav Klaus a od roku 2013 je prvním a zatím 

jediným přímo zvoleným prezidentem Miloš Zeman. Ten svůj mandát také obhájil 

podruhé, jako jeho předchůdci, a to v roce 2018. 

Ve všech třech případech se prezidenti ČR ve svých funkcích setkali s naplněním 

ústavní pravomoci podle článku 62, odstavec a) Ústavy České republiky (Česká republika, 

1992), jmenováním a odvoláváním předsedy vlády a členů vlády, přijetím jejich demise 

a jmenováním a odvolávání vlády a přijetím její demise. Tím také splňují podmínky pro 

zařazení do komparativní analýzy v této části práce. Důležitým prvkem je také to, že 

každý z prezidentů ve své funkci jmenoval nějakou formu úřednické vlády. Tento fakt se 

pro mou práci jeví natolik vhodným pro komparování, že jej nemohu opomenout – každá 

z úřednických (či odbornických) vlád totiž nabízí odlišný pohled na přístup prezidenta. 

Úřednický kabinet může plnit jakousi roli kvazi-prezidentské vlády a zároveň může 

skvěle zrcadlit přístup jednotlivých prezidentů k pojímání své role v politickém systému. 

V každé z částí této kapitoly se věnuji jednomu prezidentovi, shrnuji kontext doby, 

ve kterém vykonával svůj mandát a analyzuji dle určených proměnných vybrané případy, 

kdy prezident republiky jmenoval vládu. Tam, kde je to možné, přihlížím i k případu 

odvolání předchozí vlády – tyto případy spolu úzce souvisí a poskytují nám pohled 

na celé dané období vládní krize. 

 2.1.1  Souhrnná statistika sledovaného období 

Celkem došlo v období let 1993-2020 k: 

 7 volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, z toho k 5 v řádném 

termínu (1996, 2002, 2006, 2010, 2017) a ke 2 předčasným (1998, 2013). 

 28 případům jmenování či odvolání vlády jako celku (do statistiky 

nezapočítávám jmenování a odvolávání jednotlivých ministrů, neboť jim 

v práci věnuji marginální prostor). 

 z toho k 14 jmenováním a 14 demisím vlád. Nejvíce případů se odehrálo 

za prezidentství Václava Klause (12), Václav Havel a Miloš Zeman řešili 
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do této doby po 8 případech (pokud Miloš Zeman svůj mandát dokončí 

v řádném termínu, tj. v roce 2023, rozšíří při standardním běhu událostí 

počet svých případů minimálně o 1 demisi a 1 jmenování v roce 2021). 

 Průměrná doba existence jedné vlády ČR je cca 2 roky (půl 

volebního období), průměrná doba výkonu mandátu prezidenta je 

10 let (plné dvě volební období). 

 Zatím pouze 3 vlády vykonávaly svůj mandát po celé volební 

období (I. Václava Klause, Miloše Zemana a Bohuslava Sobotky). 

Ve sledovaném období existovaly celkem: 

 3 úřednické vlády (Josefa Tošovského, Jana Fischera a Jiřího Rusnoka), 

 6 menšinových politických vlád (II. Václava Klause, Miloše Zemana, 

I. a II. Mirka Topolánka, I. a II. Andreje Babiše), 

 6 většinových (koaličních) politických vlád (I. Václava Klause, Vladimíra 

Špidly, Stanislava Grosse, Jiřího Paroubka, Petra Nečase a Bohuslava 

Sobotky). 

Z případů ve sledovaném období: 

 11 vlád získalo důvěru Poslanecké sněmovny, z toho: 

 3 vlády důvěru získaly, ale ne standardním počtem 101 hlasů – 

existence umožněna tolerancí jiné strany formou snížení kvóra 

(II. Václava Klause, Miloše Zemana a II. Mirka Topolánka), 

 1 vláda důvěru získala v počtu více než 101 hlasů, navzdory 

skutečnosti, že je menšinová – existence umožněna tolerancí jiné 

strany formou připojení svých hlasů k vládním poslancům 

(II. Andreje Babiše). 

 3 vlády důvěru nezískaly (I. Mirka Topolánka, Jiřího Rusnoka a I. Andreje 

Babiše), 

 1 vládě byla vyslovena nedůvěra (II. Mirka Topolánka). 

 2.1.2  Václav Havel 

Již od počátku prvního mandátu Václava Havla bylo zjevné, že nehodlá být 

pasivním prezidentem a pouhým moderátorem politických sporů (Kysela, 2008). 

Prezident, který vzešel z všelidového hnutí odporu proti komunistickému režimu, se 

v nových poměrech mohl opřít o jednoznačnou legitimační výhodu, neboť jeho mandát 
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byl oproti mandátu Federálního shromáždění novější a odrážel aktuální poměr věcí. Jde 

však o paradox, neboť právě tato instituce Havla za prezidenta zvolila. Je tedy zcela 

evidentní, že pokud bych do analýzy zapojoval i různé případy z období těsně po pádu 

komunismu, potažmo po konstituování nového státu v roce 1993, mohlo by dojít 

k výraznému vychýlení výsledků – roky 1990-1993 byly jednoduše obdobím 

neustálených postupů, objevováním nových principů a institucionální kolísavosti. 

Přesto však toto období samozřejmě musím zmínit – jak již bylo řečeno, 

prezidentem v této době byl Václav Havel, který ve svém mandátu pokračoval i v novém 

státě, a je tak zapojen do mé analýzy. Počátky jeho československého mandátu mi mohou 

pomoci odhalit některé motivace a důvody Havlových kroků. 

V období konce roku 1989 a roku 1990 sledujeme mnohé snahy prezidenta Havla 

ovlivňovat a měnit systém a lze prohlásit, že byl v této oblasti aktivnější, než vláda 

Mariana Čalfy, a než celý zákonodárný sbor – a nemluvím pouze o výkonu jemu 

svěřených ústavních pravomocí. Jako příklad lze uvést snahu o změnu názvu 

Československé socialistické republiky či změnu státní symboliky. Samozřejmě to lze 

přisuzovat kontextu doby a skutečnosti, že tím Havel pouze naplňoval očekávání, která 

do něj byla vložena veřejností. Mnohé kroky však nebyly přijaty, protože Havel podcenil 

složitost daných otázek – ze změny názvu státu vznikla tzv. pomlčková válka, změna 

státních symbolů byla vždy v historii konfliktní otázkou a vše nakonec vykrystalizovalo 

v otevřený spor dvou národů uvnitř jedné federace. 

Možná právě na základě prvotních zkušeností v roli hlavy státu bylo pro Havla 

podstatné být aktérem změn, které přicházely s rozpadem Československa a tvorbou nové 

Ústavy České republiky, jenž vešla v platnost 1. 1. 1993. Okruh lidí kolem Václava Havla 

se snažil o prosazení významnější role prezidenta republiky a rozšíření pravomocí, včetně 

zavedení přímé volby (Kysela, 2008). Jak již bylo výše uvedeno, šlo také o pokus 

o navázání na prvorepublikovou Ústavu 1920, kde zejména díky výjimečnému 

personálnímu obsazení tohoto úřadu T. G. Masarykem došlo k poměrně unikátnímu 

nastavení početných, ale fakticky omezených pravomocí. 

Havel do jisté míry uspěl, ovšem jednání byla komplikovaná právě aktuální 

zkušeností z let 1990-1992, kdy prezident často postupoval mimo soulad s ostatními 

politickými aktéry. Důležité je ale připomenout si, že role aktivistického prezidenta byla 

v tomto období téměř automatickou, neboť proti němu nestála silná, jednotná 

a etablovaná vláda ani poslanecká sněmovna. Dle Duvergera a Tavits tak okolnosti 
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a kontext politické situace umožňovaly prezidentovi expandovat svůj vliv na systém 

(Tavits, 2009; Duverger, 1980). 

Snaha vyvarovat se ustanovení tohoto precedentu do budoucna způsobila, že 

prezident České republiky má sice dle ústavy široké pravomoci (a v komparaci 

s ostatními středoevropskými státy i velký podíl samostatných – nekontrasignovaných 

pravomocí), nicméně zdaleka nedošlo k naplnění Havlových představ (Koudelka, 2018). 

I později zmiňoval např. rozpor mezi omezenou možností prezidenta opakovaně 

kandidovat a absencí podobného opatření u premiéra (Koutecký, 1994-2007). 

Václav Havel během svého mandátu jmenoval celkem čtyři vlády a demise přijal 

taktéž čtyřikrát. Jejich přehled, včetně dalších relevantních dat, nabízím v tabulce 1.3 

Předsedy těchto vlád byli Václav Klaus, Josef Tošovský, Miloš Zeman a Vladimír 

Špidla, přičemž pouze Miloš Zeman dokázal svůj mandát vykonávat po celé volební 

období (ačkoliv jeho vláda byla menšinová, byla tolerována na základě tzv. Opoziční 

smlouvy, která se dá hodnotit jako určitá anomálie v rámci ustálených politických 

principů). Václav Klaus byl premiérem jeden a půl roku (1996-1998), Josef Tošovský 

sedm měsíců (1998) a Vladimír Špidla podal demisi po dvou letech již do rukou Václava 

Klause, nástupce Havla na postu prezidenta republiky. Tato skutečnost vypovídá také 

o nestabilitě vlád a celé politické scény, zároveň však extrémní vyrovnanosti a nízké 

fragmentaci v daném období na parlamentní půdě. Pokud pomineme výjimečný případ 

jmenování úřednické vlády Josefa Tošovského, hned dvě ze tří jmenovaných vlád byly 

menšinové. Za klasické většinové, stabilní a s důvěrou parlamentu lze vnímat pouze dvě 

vlády, které ohraničily mandát Václava Havla – první vláda Václava Klause (1992-1996) 

a vláda Vladimíra Špidly (2002-2004). 

Za dané situace, která vyplývá z uvedených faktorů, je zde předpoklad, že 

prezident republiky bude silným hráčem na politické scéně, který bude aktivně vstupovat 

do jednání a přebírat iniciativu v rámci exekutivy. Jiné východisko z krize ani Ústava 

nepředpokládá, je zde však důležité vnímat, nakolik prezident chce této situace využít pro 

posílení své vlastní pozice. Samozřejmě musí respektovat výsledky voleb a rozložení sil 

v Poslanecké sněmovně, sám však výběrem premiéra může ovlivnit, jak stabilní vláda  

                                                 

3 V horní liště je vždy modře zvýrazněna úřednická vláda. Data pro tvorbu této a všech dalších 

tabulek (datum voleb, jmenování premiéra, jmenování vlády, vyslovení ne/důvěry či nevyslovení důvěry, 

konec v úřadu, fáze mandátu a stabilita vlády) jsou přejatá z veřejně dostupných zdrojů (Vláda České 

republiky, 2009-2020), (Kancelář prezidenta republiky, 2020). Aktivismus prezidenta je určený jako 

pozitivní (●) či negativní (-). Vztah k vládě je určen jako pozitivní (+), neutrální (=) či negativní (-). 

Procento důvěryhodnosti vyplývá z dat CVVM (2020) a ČSDA (2020). 



30 

 

 

 Demise 1996  
(Václav Klaus I.) 

Jmenování 1996 
(Václav Klaus II.) 

Demise 1997 
(Václav Klaus II.) 

Jmenování 1998 
(Josef Tošovský) 

Demise 1998 
(Josef Tošovský) 

Jmenování 1998 
(Miloš Zeman) 

Demise 2002 
(Miloš Zeman) 

Jmenování 2002 
(Vladimír Špidla) 

Datum voleb - 1.6.1996 - - - 20.6.1998 - 15.6.2002 

Datum jmenování premi-
éra - 2.7.1996 - 17.12.1997 - 17.7.1998 - 12.7.2002 

Datum jmenování/demise 2.7.1996 4.7.1996 30.11.1997 2.1.1998 17.7.1998 22.7.1998 12.7.2002 15.7.2002 

Datum hlasování o důvěře - 
25.7.1996 - 28.1.1998 - 19.8.1998 - 

7.8.2002 

Datum konce v úřadu 4.7.1996 - 2.1.1998 - 22.7.1998 - 15.7.2002 - 

Aktivismus prezidenta X ● ● ● ● ● X ● 

Vztah vláda x prezident - - - + + - - = 

Důvěryhodnost prezidenta 76% 77% 64% 66% 60% 60% 54% 54% 

Důvěryhodnost vlády 47% 47% 13% 20% 19% 45% 43% 48% 

Fáze mandátu prezidenta ⅔ mandátu ⅔ mandátu 
před koncem 
1. mandátu 

před 2. volbou 
(20. ledna 1998) 

½ roku po zvolení 
na II. období 

½ roku po zvolení 
na II. období 

½ roku před kon-
cem 2. mandátu 

½ roku před kon-
cem 2. mandátu 

Existuje stabilní vládní vět-
šina? 

● (112) X (99) X (100) X (0) X (0) X (74) X (74) ● (101) 

Vznik vlády s důvěrou 101 
hlasů - X - ● - X - ● 

Tabulka 1 - Přehled případů jmenování a odvolávání vlády Václavem Havlem  
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vznikne. 

Václav Havel se svou politickou orientací řadí mezi středové politiky, což lze 

vypozorovat i z jeho prohlášení z roku 1997: „Vláda přistoupila na takovou pyšnou 

ideologii, že zná klíč k blahobytu. Je to vlastně analogie komunismu – ti si také mysleli, 

že znají klíč k blahobytu, který spočíval v tom, že všechno budou řídit. Klíčem této vlády 

k blahobytu je, že všechno necháme samospádem. Stát nemá mít svou politiku. Zkrátka 

vše otevřeme a stáhneme se.“ (Koutecký, 1994-2007). Toto zapříčinilo, že prakticky 

po celé období svého mandátu byl v potenciálním ideologickém konfliktu s předsedy 

vlád, ať už šlo o pravicového Václava Klause či levicové Miloše Zemana a Vladimíra 

Špidlu (vláda Josefa Tošovského jakožto nestraníka, skládaná za přímé intervence Havla, 

se tomuto vymyká). 

V otázce lhůt Václav Havel nevyužíval možnosti vstupovat do jednání 

a ovlivňovat je tím, že by prodlužoval dobu mezi demisí a jmenováním vlád. Zároveň 

můžeme říct, že mu nebylo vlastní udržování vlády v demisi v úřadu. Ve třech případech 

jmenoval novou vládu v řádu dní, v tom čtvrtém případě na přelomu let 1997-1998 

jmenoval novou vládu Josefa Tošovského až 33 dní po demisi vlády Václava Klause. Tam 

byla však prodleva způsobená také vnitřní situací v ODS a dohodou, že jednání o složení 

nové koalice proběhnou až po mimořádném kongresu ODS 14. a 15. prosince 1997, dva 

týdny po začátku krize. 

V určitých případech měl Václav Havel také své výhrady při jmenování nebo 

přijímání demisí jednotlivých ministrů – a v těchto případech už možnosti prodlužování 

lhůt využíval. V roce 1996 pozdržel na téměř měsíc demisi Jana Kalvody, předsedy ODA, 

který chtěl odstoupit z pozice ministra spravedlnosti za neoprávněné užívání titulu. 

Z důvodu špatného zdravotního stavu prezident Havel požádal Kalvodu, aby si demisi 

rozmyslel, později ji však přijal (Česká justice, 2017). Podobně postupoval také v případě 

Jana Rumla (ODS) v květnu 1997, kterého požádal o setrvání v úřadu ministra vnitra, aby 

nedošlo k dlouhodobému neobsazení tohoto důležitého vládního postu (náhradníkem měl 

být Petr Nečas, který si svou kandidaturu rozmyslel) (Česká justice, 2017). Obdobná 

situace nastala také v říjnu téhož roku, kdy Havel nejprve odmítal přijmout demisi Josefa 

Zieleniece, ministra zahraničí za ODS, neboť „neshledal v jeho práci žádné 

pochybení“ (Česká justice, 2017). Zieleniec však trval na svém odstoupení kvůli 

nesouhlasu s vnitřními poměry v jeho straně – tato situace později způsobila vládní krizi. 

V případě jmenování byl Havel zdrženlivý zejména v roce 1998, kdy měl výhrady 
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k Janu Kavanovi a Václavu Grulichovi. První jmenovaný byl podezřelý ze spolupráce 

s StB, druhý pak z kontaktů s KGB. Miloš Zeman, tehdejší předseda vlády, uvedl, že: 

„Pokud jde o nějaké personální veto (prezidenta), myslím si, že by bylo v rozporu 

s článkem 68 Ústavy.“ (lidovky.cz, 2013). Později však můžeme sledovat, že i Miloš 

Zeman v pozici prezidenta republiky tohoto postupu využil. 

Obdobná situace nastala v roce 2001, kdy prezident Havel obdržel návrh 

na jmenování Miroslava Grégra místopředsedou vlády Miloše Zemana. Jmenování 

odsouval o několik týdnů, neboť nesouhlasil s Grégrovým pojetím průmyslové politiky 

(jednalo se zejména o otázku dostavby jaderné elektrárny Temelín), měl s ním spor také 

v otázce odvolání českého velvyslance v Rusku, kterým v té době byl Havlův přítel 

Luboš Dobrovský, a nesouhlasil s Grégrovým návrhem na udělení státního vyznamenání 

čínskému velvyslanci. Již v předchozím roce žádal Havel Zemana o odvolání Grégra 

z funkce ministra průmyslu, neboť prý nemá dobré jméno v zahraničí ani v Česku 

(iDNES.cz, 2000). 

Nutno však podotknout, že ve všech sledovaných případech se prezident Havel 

držel přístupu, kdy pouze prodlužoval lhůty a žádal ministry o promyšlení demise. 

Nedošlo k přímému odmítnutí a případ se vždy vyřešil v řádech týdnů. 

Mezi ty nejzajímavější případy, kterým se chci věnovat, však řadím jmenování 

vlády 1996, neboť se jednalo o první jmenování vlády v historii samostatné České 

republiky a do jisté míry mělo potenciál stát se prototypem a precedentem pro další 

případy. Velmi podstatným se pak stalo období konce roku 1997 až poloviny roku 1998. 

Věchto téměř 8 měsících proběhly dvě demise vlád a dvě jmenování vlád nových – 

jednalo se tedy také o období bohaté na zkoumání různých postupů a prvků. 

 2.1.2.1  Jmenování vlády 1996 – Pověření k jednání o sestavení vlády 

Případ jmenování vlády v roce 1996 jsem do své práce vybral z několika důvodů. 

Za prvé se jedná o první jmenování vlády v historii České republiky (předchozí vláda 

Václava Klause vykonávala mandát od roku 1992, vznikla tedy ještě před rozpadem 

Československa). Jako takové určitým způsobem mohlo ustanovit principy a precedens 

pro budoucí případy – jakousi normu správného postupu. Tuto myšlenku částečně 

podporují také vstupní informace, které jsem na základě analýzy sebral, nebo sami aktéři, 

jako např. prezident Václav Havel v rozhovoru pro Český rozhlas v rámci pravidelné 

série Hovory z Lán ze 14. dubna 1996: „Do jisté míry tady bude vytváření zvyklostního 

práva…a zakládáme jakési tradice, které možná budou v té či oné podobě platit dávno 
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poté, co já už nebudu prezidentem a kdo ví, kdo bude premiérem.“ (Havel, 1996). 

Zajímavá také může být skutečnost, že šlo také o první jmenování Václavem Havlem 

v pozici prezidenta ČR, a zároveň se ho aktivně účastnili oba jeho nástupci v úřadu, tudíž 

zde můžeme pozorovat, jak se vyvíjel i jejich přístup. 

Nejpodstatnější však je fakt, že v procesu jmenování této vlády použil Václav 

Havel jeden z významných prvků, kterým aktivně vstoupil do vyjednávání a který se stal 

pro dobu jeho výkonu mandátu příznačným – tzv. pověření k jednání o sestavení vlády. 

V následujících podkapitolách zachovám schéma nastavené výzkumnými 

otázkami této diplomové práce a na jejich základě poté vytvořím shrnutí pro komparativní 

část. 

 2.1.2.1.1  Kontext situace 

Na počátku června roku 1996 se uskutečnily vůbec první volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, jejichž výsledek byl pro mnohé překvapením – dosavadní 

vládní koalice (ODS, KDU-ČSL a ODA) vedená Václavem Klausem totiž jen těsně 

nezískala většinu (společně 99 mandátů). 

Na tomto místě je ještě nutné dodat, jak problematický to byl výsledek z hlediska 

Ústavy ČR a jejích pravidel pro jmenování vlády. Zákon určuje dva pokusy na jmenování 

premiéra prezidentovi republiky a třetí pokus pak musí proběhnout na základě návrhu 

předsedy Poslanecké sněmovny. Pokud takto jmenované vlády nezískají důvěru, má 

podle Ústavy ČR prezident povinnost rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nový 

termín voleb. Ústava však předpokládá při tomto procesu existenci jiného sboru, který 

zajistí výkon legislativy a demokratickou kontinuitu, v našem případě Senátu PČR. 

V červnu 1996 však Senát ještě nebyl ustanovený, proto toto opatření nešlo aplikovat, 

Poslanecká sněmovna byla prakticky nerozpustitelná a hrozila zásadní ústavní krize 

(Severočeské noviny, 1996). 

Neexistenci stabilní vládní většiny označuji za první faktor, který napomáhá 

aktivismu prezidenta v dané situaci, protože se nabízejí různé varianty složení nové vlády 

a vítěz voleb (ODS) ztrácí výhodu v jednání, protože její mandát není dostatečně silný. 

Hned při první příležitosti je tak prezident Havel vtažen do aktivního jednání o podobě 

nové vlády. 

Do způsobu vedení jednání promlouvají také vztahy mezi aktéry a jejich názorové 

přesvědčení. Již od roku 1990 je patrná neshoda mezi Václavem Havlem a Václavem 

Klausem, která je založená především na jiném pohledu na fungování společnosti. 
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V rovině politické prosazoval Havel aktivní občanskou společnost a tzv. nepolitickou 

politiku, která je tvořená všemi občany na principu aktivního zájmu o věci veřejné 

a jejich zapojování do procesů. Klaus byl oproti tomu rozeným technokratem, který 

přisuzoval hlavní politickou roli politickým stranám. V tomto se shodoval i s dalším 

důležitým aktérem, Milošem Zemanem. V oblasti ekonomické (jak jsem již zmiňoval 

dříve) se rozcházeli všichni tři – pravicový Klaus prosazoval štíhlý stát bez vlastních 

politik, levicový Miloš Zeman naopak chtěl stát jako garanta a prosazoval reformy 

sociálního systému. Václav Havel pak vstupoval do jednání jako z dnešního pohledu 

středo-levicový aktér. Rozpory mezi prezidentem a aktéry však měly základ např. i 

ve způsobu provedení a dokončení ekonomické transformace z centrálně řízené na tržní 

ekonomiku. Václav Havel toto téma jmenoval jako jeden z bodů, které ovlivnily volby 

v roce 1996 a relativní neúspěch ODS. Velmi aktuální byl také spor z dubna 1996, který 

přiléhavě ilustruje přístup Havla a Klause k pojetí státu a státních institucí, a který se 

týkal otázky vzniku úřadu ombudsmana. Klaus byl proti tomuto úřadu, protože se mu 

jevil jako zbytečný a přebíral by pravomoci vlády, oproti tomu Havel jej podporoval 

a viděl v něm službu občanům.  

Jedním z prvků, které Václav Havel chtěl zavést do systému, bylo intenzivní 

organizování separátních jednání s předsedy parlamentních stran ještě v období před 

volbami. Nejlépe se Havlovi jednalo s jiným zástupcem relevantních politických stran, 

Josefem Luxem (KDU-ČSL) (Koutecký, 1994-2007). Výsledkem výše zmíněného je 

předpoklad, že Václav Havel bude vstupovat aktivisticky. 

Legitimační výhoda z hlediska čerstvosti mandátu byla v tomto konkrétním 

případě na straně politických stran, které právě prošly volbami a jejich mandát od občanů 

tak byl nový. Prezident Havel byl zhruba ve 2/3 svého prvního volebního období, přesto 

s nastalou situací neměl příliš mnoho zkušeností. Navíc byl zvolen nepřímo a věděl, že 

pokud se bude ucházet o kandidaturu na 2. volební období, bude pro něj důležitý vztah 

k právě se ustavující potenciální většině v Parlamentu. Všechny tyto faktory snižují 

Havlovu legitimační výhodu, jejíž nejvyšší hodnotu přisuzuji vítězi voleb, Václavu 

Klausovi, ačkoliv jeho výsledek nebyl považován za úspěch (Koutecký, 1994-2007). 

Jako velmi důležitý faktor hodnotím důvěryhodnost ústavních institucí – vlády 

ČR a prezidenta ČR v daném období. Dle tabulky 1 lze shrnout, že důvěryhodnost 

prezidenta Havla byla v roce 1996 na maximu (za celé sledované období mezi všemi 

prezidenty), a to na hodnotě 77%. Důvěra vlády se v období těsně po volbách neměří, 
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proto pro tyto potřeby využívám data z měsíce následujícího po volbách, které pokrývají 

přibližnou důvěru vládě bezprostředně po jejím vzniku. V červnu 1996 se důvěra vlády 

nacházela na hodnotě 47%, což je v období let 1996-2003 průměrná hodnota (ČSDA, 

2020). Lze tedy předpokládat, že prezidentovy kroky bude společnost vnímat pozitivněji, 

než kroky vlády. 

 2.1.2.1.2  Nástroje 

O aktivním přístupu prezidenta Václava Havla nebylo pochyb už dlouho dopředu, 

potvrzení přinesl on sám v rozhovoru Hovory z Lán ze 14. dubna 1996, kde pro 

posluchače uvádí svůj postup po blížících se volbách. A jeho plány a předpoklady jsou 

i pro dnešního pozorovatele v mnohých bodech zajímavé – např. pasáž, ve které zmiňuje 

své povinnosti: „Já jsem povinen ze zákona zkontrolovat, že u žádného (budoucího člena 

vlády) není nebezpečí střetu zájmů, mou povinností je i (kandidáty) zlustrovat a mohu 

teoreticky – prakticky nepředpokládám, že se to stane – i některého z navržených ministrů 

nejmenovat nebo nechtít jej jmenovat a byla by to věc dalších jednání.“ (Havel, 1996a). 

Nic takového ovšem zákon nepředpokládal – zákon o střetu zájmů vstoupil v platnost 

teprve v roce 2007 a ani v současnosti není přímou úlohou prezidenta provádět jej, stejně 

tak jako provádět lustraci. O pravomoci odmítnout navrženého kandidáta na post ministra 

se vedou spory. Havel své pravomoci tedy vnímal mnohem extenzivněji, než by se dalo 

podle zmíněných zákonů vykládat. 

Také postup, který představoval, se skládal z několika bodů, které nejsou přímo 

předepsané Ústavou ČR – Havel předpokládal, že po volbách osloví stranu, která získá 

největší počet mandátů a osloví jejího předsedu, aby zahájil jednání o složení potenciální 

vlády. Sám předpokládá, že se bude těchto jednání účastnit, což ovšem není zcela 

standardní postup. K tomu se také vyjadřoval člen výkonné rady ODS Miroslav Macek 

v článku Mladé fronty Dnes z 11. května 1996: „V článcích 62, 63 a 64 hlavy III. Ústavy, 

které se zabývají jeho (prezidentovými) exekutivními právy a povinnostmi, není ani slovo 

o tom, že by se měl (mohl, musel) účastnit jakýchkoliv koaličních jednání, jakkoliv do nich 

zasahovat či jinak je ovlivňovat.“ (Macek, 1996). Mackův přístup v této otázce zřetelně 

přisuzuje hlavní úlohu v jednání politickým stranám, nikoliv ústavním činitelům, jako 

např. prezidentu republiky. Jeho roli dokonce maximálně omezuje jen na výkon 

nejzákladnějších pravomocí, mezi které zahrnuje snad jen účast na jednání Poslanecké 

sněmovny a vlády a vetovat zákony. Vše ostatní jsou podle něj povinnosti a není zde 

prostor pro nějaké aktivní prosazování vlastních postojů (Macek, 1996). Nutno dodat, že 
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spor mezi Mackem a Havlem se odehrával již v od počátku května 1996, kdy Miroslav 

Macek pronesl na předvolební konferenci ODS: „Počítejte s tím, že prezident bude chtít 

do všeho mluvit nejen z Lán." (Právo, 1996). Reakce Václava Havla se omezila 

na konstatování: „Chápu to jako žert. Nepovažuji to ale za příliš dobrý žert. Zdá se mi, 

že prezident by se trošku občas mohl vměšovat do svých ústavních pravomocí.“ (Právo, 

1996) 

Dále měl Havel v plánu nechat vítězi voleb určitý čas, aby jednal o složení nového 

kabinetu, přičemž tento čas není zákonem stanovený. Prezident pouze zmínil, že duch 

Ústavy ČR je takový, že by neměla vládnout vláda bez důvěry či v demisi, protože taková 

vláda nemá oporu v Parlamentu ČR a je tedy „fakticky ochromena“ (Havel, 1996a). 

Vytváří zde tedy určitý prostor pro jednání, se kterým ale zákon nepočítá a neurčuje tak 

jeho pravidla – délku trvání apod.  

Netradičním bodem v postupu prezidenta je i jeho další předpokládaný aktivní 

zásah do jednání, a tedy vznesení dotazu všem potenciálním vládním stranám, zda je mezi 

nimi shoda na postavě premiéra. Havel tedy automaticky nepočítal s tím, že by 

premiérem měl být člen vítězné strany, ani nečekal na návrh předložený pověřeným 

předsedou vítězné strany, ale sám se aktivně ujal role vyjednavače o obsazení klíčového 

postu. 

Teprve po shodě aktérů koaličního jednání přistoupil k oficiálnímu aktu podle 

Ústavy, tedy jmenování premiéra, kterému však poskytl další (zákonem časově neurčené) 

období na jednání o podobě a obsazení kabinetu. Až teprve následný krok – jmenování 

vlády – má určenou časovou lhůtu na předstoupení před Poslaneckou sněmovnu 

a požádání o důvěru, a to konkrétně 30 dní. 

Tento Havlem popsaný postup přesně popisuje jev, který vnáší jako unikátní 

do procesu jmenování vlády. Ústava ČR nezná pojem „pověření k jednání o sestavení 

vlády“. Zákon počítá s postupem, ve kterém prezident republiky jmenuje předsedu vlády 

a na základě jeho návrhu poté jmenuje vládu (Česká republika, 1992). Toto období je tedy 

jakýmsi předstupněm v jednání navíc, u kterého lze na základě Havlových slov 

opodstatněně předpokládat, že prezident bude přebírat iniciativu, ačkoliv v zákoně není 

ani předpoklad prezidentova většího zapojení do koaličního jednání. 

Zvláštní inovativní prvek, pověření k jednání o sestavení vlády, je klasickým 

postupem zejména v zemích Beneluxu, kde se zřejmě prezident Havel mohl inspirovat. 

V Belgii a Nizozemsku nejprve panovník jmenuje tzv. vyjednavače – prostředníka, který 



37 

 

má za úkol zjistit, jaké je reálné rozložení sil a preferencí v dolní komoře. Ten také 

aktivně jedná. Teprve poté (a na základě těchto jednání) jmenuje panovník nového 

předsedu vlády, který sestaví svůj kabinet. Obvykle je právě vyjednavač později 

jmenován premiérem. Poté následuje diskuze o programu vlády (Kuta, a další, 2013). 

V mnou sledovaném případě se vyjednavačem stal sám Havel, neboť podmínil jmenování 

premiéra předchozími schůzkami a zárukou, že se relevantní demokratické strany 

ve sněmovně shodnou na konkrétním jménu. 

Z hlediska lhůt musíme zohlednit fakt, že v roce 1996 ještě nebyly k dispozici 

takové technické možnosti, jako dnes, proto i sčítání výsledku voleb a komunikace mezi 

aktéry byly úměrně prodlouženy. Již zmíněný faktor pověření k jednání o sestavení vlády 

je sám o sobě určitým prodloužením celého procesu, za což byl také posléze veřejně 

kritizován: „Předsedu vítězné strany Václava Klause pověřil prezident Havel vedením 

rozhovorů o sestavení nové vlády teprve v okamžiku, kdy už další otálení bylo naprosto 

neúnosné.“ (Lidové noviny, 1996). Při srovnání s Havlovými nástupci však musíme 

konstatovat, že lhůty, které ve svých případech jmenování vlád udržoval, nebyly nikterak 

výrazně dlouhé. 

V roce 1996 byla situace navíc umocněna praktickým volebním patem, který 

nešel vyřešit jednoduchou dohodou na poli Poslanecké sněmovny. Václav Havel v této 

situaci cítil svou povinnost být k dispozici k jednání a celý první týden zveřejnění 

výsledků voleb věnoval separátním jednáním na zámku v Lánech a poté společnou 

schůzkou s předsedy demokratických parlamentních stran (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, 

ODA) na Pražském hradě. Sám Havel pak uvádí, že vnímal jako důležité dát adekvátní 

prostor jednání a neudělat zbytečně urychlené kroky, které by mohly vést k nestabilitě 

vlády (Havel, 1996b). V dalším období (cca druhý a třetí týden po volbách) přenechal 

Havel jednání na parlamentních aktérech, neúčastnil se ho aktivně, neboť onemocněl. 

Právě v tomto období se rozhořel další spor, a to o zastoupení jednotlivých 

koaličních stran ve vládě. Zastáncem majoritního řešení, tedy rozdělení mandátů podle 

zisků ve volbách, byla ODS, neboť měla z vládních stran daleko nejvíce křesel 

v Poslanecké sněmovně a měla by tak ve vládě pohodlnou většinu. Oproti tomu KDU-

ČSL a ODA zastávali paritní řešení, tedy rovnoměrné rozdělení křesel. Prezident Havel 

se však v tomto sporu nepřiklonil ani na jednu stranu a toto téma tedy nevyužil. 

Finále vyjednávání se také obešlo bez přímé Havlovy intervence, protože se v té 

době (konec června 1996) nacházel na oficiální státní návštěvě Irské republiky. 
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Následující fáze však již probíhaly v klasických termínech, které se příliš neprodlužovaly, 

od voleb do jmenování vlády uplynulo 33 dní, od jmenování po získání důvěry pak 21 

dní. 

Významným faktorem, který ovlivnil způsob komunikace všech aktérů v období 

voleb a v období vyjednávání, byla skutečnost, že se jednalo o první volby do Poslanecké 

sněmovny v České republice. Ve většině rozhovorů a reportáží volí aktéři popisné 

způsoby toho, co se nyní děje a jaké budou další postupy. Můžeme tedy tyto volby 

skutečně vnímat jako vzor pro další případy, co se komunikace a snahy o ustavení 

zvyklostí týče. 

 2.1.2.1.3  Výsledky 

Výsledkem dlouhého a složitého povolebního vyjednávání bylo jmenování 

staronové koaliční vlády ODS, KDU-ČSL a ODA, která však měla dohromady pouze 99 

mandátů a byla tedy první menšinovou vládou v historii ČR. Její vznik byl umožněn 

tolerancí ČSSD, jejíž poslanci při hlasování o důvěře opustili sál a snížili tak kvórum 

potřebných hlasů. Vznikla vláda s prvky nestability a omezenou důvěrou (nezískala 101 

hlasů při hlasování o důvěře, ale získala dostatečnou relativní většinu hlasů). Hlavní cíl 

prezidenta Havla, tedy vznik stabilní a pevné vládní koalice, tak nebyl naplněn, což se 

potvrdilo o téměř rok a půl později, kdy tato vláda podala demisi a rozhodla tak, že se 

v ČR uskuteční první předčasné volby v roce 1998. 

Z variant sestavení vlády se nabízela zejména velká koalice ODS a ČSSD, bez 

účasti menších stran KDU-ČSL a ODA. Zdánlivá rivalita předsedů dvou největších stran 

se později také ukázala jako iluzorní, neboť Václav Klaus a Miloš Zeman dokázali najít 

společnou řeč v případech, kdy to tak pro oba bylo výhodné. K sestavení této koalice však 

z neznámých důvodů nedošlo. 

Druhou reálnou variantou byla koalice KDU-ČSL, ODS a ODA, která by však 

byla vedená předsedou KDU-ČSL Josefem Luxem. Tuto možnost nabízel již v počátku 

jednání Miloš Zeman jako akceptovatelnou, nicméně sám Lux ji odmítl (Týden, 1996). 

Jiné relevantní možnosti podoby vlády se nenabízely. Zbývající dvě strany 

v Poslanecké sněmovně – KSČM a SPR-RSČ – byly považovány za antisystémové, 

a jako takové prakticky vyloučené z jednání. Jiné složení koalice by nevytvořilo většinu 

a varianta ČSSD, KDU-ČSL a ODA v tehdejší době nepřicházela v úvahu pro 

ideologickou vzdálenost a praktické obejití výsledku voleb. 

Aktivita prezidenta Havla byla založena především na předpokladu, že jako 
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prezident má za úkol překlenout volební období, kdy není stanovená vláda, a zajistit 

hladký průběh povolebního vyjednávání. Protože v roce 1996 nebyly ustálené postupy 

a ústavní zvyklosti, měl velký prostor pro provádění svých postupů. Také se těšil 

významné důvěře občanů, kteří později hodnotili jeho roli při vyjednávání výrazně 

pozitivně (až 82% respondentů v průzkumu) (ČSDA, 2020), což také umožňovalo 

legitimovat jeho postup, ačkoliv nedisponoval legitimační výhodou. Kroky, které 

podnikal, tak vedly k posílení jeho role v systému oproti psaným pravidlům a dle mého 

názoru velmi výrazně posílily roli prezidenta ve vztahu k předsedovi vlády, který se 

minimálně během první fáze vyjednávání (1. a 2. týden po volbách) ocitl téměř 

na vedlejší koleji. 

Tento proces sestavování vlády přinesl mnoho inovativních prvků, jak už jsem 

ostatně uvedl v této kapitole několikrát. Šlo o první případ, proto se téměř vše dá hodnotit 

jako nově implementované do systému. Z pohledu analýzy z našeho historického 

pohledu však musíme zmínit již jmenovaný prvek prolongace jednání o stupeň pověření 

k jednání o sestavení vlády, který bude u Václava Havla hrát důležitou roli v dalším 

sledovaném případě. Jistým prodloužením celého procesu pak bylo zavedení ústavní 

zvyklosti, že jmenování předsedy vlády předchází jmenování celého kabinetu. V tomto 

mezidobí se dokonce chtěl Havel scházet s některými kandidáty na post ministra a osobně 

je prověřit, přestože byl se složením vlády spokojený (Herold, 1996). Důvodem obou 

opatření bylo zajištění dostatečného prostoru pro jednání bez svazujícího limitu daného 

Ústavou ČR. Do jisté míry se však oba prvky ve své účinnosti překrývají, a je tedy 

zbytečné je aplikovat oba v témže jednání. 

Výsledkem zkoumání voleb a jmenování vlády v roce 1996 je především 

zkušenost, že Václav Havel chtěl být důležitým členem jednání, s touto rolí dopředu 

počítal a chtěl tak ustanovit ústavní zvyklosti, které takto roli prezidenta budou definovat. 

Je jen historickou polemikou, zda by prezident po volbách 1996, vzhledem k výsledku 

a rozdělení mandátů, mohl postupovat jinak, než aktivně. A zda by Havel postupoval 

skutečně tak extenzivně, kdyby byl výsledek jednoznačný – potřeba jeho „asistence“ při 

sestavování vlády by byla přirozeně daleko nižší. 

Z tohoto hlediska musím také konstatovat, že jmenování vlády v roce 1996 

v mnohém představuje prototyp a vzor, nicméně ne beze zbytku, neboť výsledek připravil 

aktérům nejednoznačnou situaci, která vyžadovala zcela jiný přístup a jiná témata, než by 

se řešila při jisté většině v Poslanecké sněmovně. Na druhou stranu – tato situace skutečně 
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prověřila a odhalila vyjednávací schopnosti a motivace každého aktéra, a ač nevznikl 

ideální a ukázkový případ pro učebnice, pomohl paradoxně lépe otevřít diskuzi 

o kompetencích a úkolech při jednání o budoucí vládě. V budoucích případech 

jmenování vlády budeme svědky spíše netradičních a nejednoznačných výsledků 

a zkušenost s postupem v takových případech byla jistě důležitá. 

 2.1.2.2  Úřednická vláda J. Tošovského 1998 

Druhým ze sledovaných případů, do kterých zasahoval Václav Havel z pozice 

prezidenta, je vznik první úřednické vlády v historii samostatné České republiky. Vláda 

Josefa Tošovského, ekonoma a guvernéra České národní banky, byla jednou z variant 

řešení vládní krize, která odstartovala na konci listopadu 1997. Pro uvedení do kontextu 

se v krátkosti zaměřím právě na období demise druhé vlády Václava Klause, jejíž 

navazující procesy jsou úzce spojeny právě s jednáním o nové vládě. 

 2.1.2.2.1  Kontext situace  

Koalice stran ODS, KDU-ČSL a ODA se potýkala s problémy ve vnitřním 

fungování prakticky od svého počátku, což bylo dáno především jejím menšinovým 

charakterem. Události podzimu 1997 však zásadně přispěly k eskalaci konfliktů – ODS, 

největší vládní strana, řešila své vnitrostranické potíže s neprůhledným financováním, 

které vyústily nejprve v demisi ministra zahraničních věcí a místopředsedy ODS Josefa 

Zieleniece 23. října 19974 , poté demisi ministra vnitra Jana Rumla 7. listopadu 19975 

a nakonec demisi všech ministrů za KDU-ČSL a ODA 29. listopadu 19976. Ten samý den 

vyzval prezident Havel kabinet Václava Klause, aby podal demisi jako celek, nikoliv jako 

jednotliví ministři: „Nešlo pouze o to, že polovina vlády už vlastně demisi podala, ani 

o aktuální kauzy. Podle mě jde o něco vážnějšího… Zdá se mi, že tato vláda vedená 

Václavem Klausem určitým způsobem vyčerpala svůj energetický potenciál. Mně se už 

                                                 

4 Prezident Havel váhal s přijetím Zieleniecovi demise, neboť nenalezl pochybení ve výkonu jeho 

funkce. Nakonec však jeho demisi označil za pochopitelnou a přijal ji. Jednalo se však o diskutovaný 

postup a Havel byl obviňován z překračování kompetencí (Česká justice, 2017). 
5  Také demise Jana Rumla byla opakovaně odkládána. Poprvé ji předložil Ruml prezidentovi 

Havlovi již na jaře 1997, ten ho však požádal, aby ve funkci setrval (viz kapitola 2.1.2). Jan Ruml podal 

demisi podruhé již v průběhu října 1997, prezident Havel však v tomto období onemocněl a nemohl ji 

přijmout okamžitě. K přijetí demise došlo 7. listopadu 1997 a o den později, 8. listopadu 1997, k aktu 

jmenování nového ministra vnitra Jindřicha Vodičky (ODS). 
6 Těmto událostem předcházela výzva místopředsedů ODS Jana Rumla a Ivana Pilipa směřovaná 

Václavu Klausovi, aby v reakci na skandály s financováním strany odstoupil. Vzhledem k tomu, že se v té 

době nacházel na zahraniční cestě v Sarajevu, byl později k označení této výzvy užíván pojem „Sarajevský 

atentát“ (ČT24.cz, 2009). 
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delší dobu zdálo, že jede tak trošku na volnoběh.“ (Havel, 1997). Zdali toto přísluší 

hodnotit prezidentovi republiky, je diskutabilní, nicméně můžeme tento moment vnímat 

jako první vstup prezidenta do řešení vládní krize 1997. 

Jeho role se posléze posunula do výraznější pozice – den poté, 30. listopadu 1997, 

předal Václav Klaus demisi vlády a rozběhlo se tak nové jednání o složení nové vlády. 

Zároveň došlo k dohodě, že jednání budou probíhat na půdorysu stávající koalice, a že 

započnou až po mimořádném kongresu ODS, který se uskutečnil 14.- 15. prosince 1997. 

Z rétorického hlediska lze potvrdit, že Havel demisi vlády očekával (TV Nova, 

1997) a podrobil ji výrazné kritice zejména ve svém projevu k Parlamentu ČR 

v Rudolfinu dne 9. prosince 1997. Kritiku však směřoval nejen k druhé vládě Václava 

Klause, ale k celému vývoji politiky, ekonomiky a společnosti v 90. letech, za který 

nepřímo vinil osobně Klause a jím nastavený kurz. (Havel, 1997).  

Zostření rétoriky přinesly také události bezprostředně po demisi – Václav Havel 

odsoudil útoky proti Ivanu Pilipovi a Janu Rumlovi, kteří svou výzvou k demisi Václava 

Klause spustili vládní krizi. Výrazně nesouhlasil s organizováním podpůrné demonstrace 

pro Václava Klause na Václavském náměstí, kterou svolal primátor hl. města Prahy Jan 

Koukal (ODS) a vyzval ho k odstoupení (Havel, 1997).  

Tímto také vyslal jasný signál veřejnosti a jiným aktérům, jaké řešení krize bude 

prosazovat. Stále se však držel svého tématu, které obdobně komunikoval i při 

sestavování vlády v roce 1996, tedy vysvětlování a uklidňování veřejnosti, neboť pád 

vlády považoval v kontextu vyspělých západních demokracií za běžnou, až banální 

součást politického života (Havel, 1997). 

Faktor, který by mohl ovlivnit Havlovu roli, je také skutečnost, že se nacházel 

na konci svého prvního mandátu a již vážně uvažoval o kandidatuře na druhé období. 

Vzhledem k nepřímé volbě, která v roce 1998 stále platila, mohl mít Havel motivaci vyjít 

vstříc potenciální nově se formující většině v Poslanecké sněmovně. Nakonec byl 

skutečně zvolen prezidentem i na druhé období, nicméně až v druhém kole, poté, co se 

k jeho osobě přes prvotní odpor přiklonili i poslanci a senátoři ODS. 

Za zmínku ve spojení s předchozím bodem stojí také důvěryhodnost, která 

v případě prezidenta mírně poklesla (64%), avšak stále výrazně převyšovala důvěru 

ve vládu, která v prosinci 1997 činila 13%, což byla nejnižší hodnota ve sledovaných 

obdobích (ČSDA, 2020). Z hlediska legitimační výhody můžeme tedy vstupní podmínky 

do vyjednávání označit za mírně výhodnější pro prezidenta Havla. 
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 2.1.2.2.2  Nástroje 

Aktivní vstup prezidenta Havla do jednání o budoucí vládě přišel hned z počátku 

krize. 30. listopadu, v den demise Klausovy vlády, svolal jednání s předsedy koaličních 

stran na zámku v Lánech. V pořadu Hovory v Lánech před touto schůzkou uvedl: 

„Přiznám se vám, já mám dost přesnou představu o té vládě, o jejím personálním složení. 

Ale nežijeme v diktatuře, abych já pánům předestřel svou představu a oni řekli ‚Bezvadné, 

bereme‘ a za tři dny jsme jmenovali novou vládu. Žijeme v demokratických poměrech – 

naštěstí – a to znamená nekonečná jednání, nekonečné dohady.“ (Havel, 1997). 

Na otázku, zda je nutné, aby byl předsedou vlády představitel nejsilnější koaliční 

vlády, odpovídá: „Premiérem by měla být osoba, která se těší respektu a podpoře tří 

koaličních stran a podmíněné podpoře sociální demokracie.“  Ačkoliv zároveň Havel 

opakuje, že se nacházíme v období, které je pro ústavní systém ČR nové, neznámé, 

a stanovují se tak ústavní zvyklosti do budoucna, v tomto případě se jeho rétorika 

odchyluje od té, kterou zastával v případě jmenování předchozí vlády – princip, že 

premiérem má být předseda vítězné strany v posledních volbách, již není prioritní. 

Otázkou pak zůstává, jakou konkrétní představu Havel zmiňoval – dle mého soudu věřil 

v sestavení politické vlády vedené Josefem Luxem na půdorysu končící koalice. 

8. prosince 1997 přichází první zlom v jednání – prezident Havel (výrazněji, než 

v případě jmenování vlády v roce 1996) opět využívá svůj unikátní prvek v rámci 

třífázového procesu jmenování vlády a pověřuje k jednání o sestavení možné budoucí 

vlády (sondáži) předsedu KDU-ČSL. Lux byl dle slov Ladislava Špačka, tiskového 

mluvčího prezidenta Havla, pověřen vedením „předběžných politických rozhovorů 

o koncepci programu a personálním složení budoucí vlády.“ (Hospodářské noviny, 1997). 

Při zpětném pohledu je toto jedním z nejvíce atypických způsobů řešení vládní krize, 

neboť v žádném z následujících případů jmenování úřednických vlád nebo jakýchkoliv 

jiných vlád nebyla určena osoba vyjednavače, který by zároveň neměl být následně 

jmenován premiérem. 

Vzhledem k existenci dohody, že vláda nebude sestavena dříve, než po kongresu 

ODS, který měl proběhnout až týden po tomto aktu, se tento krok dá považovat za jakési 

využití prostoru, který nejednoznačná Ústava ČR nabízí. Nelze totiž nařknout Havla či 

Luxe, že postupují protiústavně či proti dohodě, pokud využívají tento neoficiální prvek, 

zároveň však využívají čas efektivně a míří tak ke zkrácení vládní krize. A samozřejmě 

to lze vnímat také jako posílení vlastního postavení v systému. 
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Josef Lux již od začátku prosazoval, aby předsedou příští vlády byl člověk bez 

přímé vazby na některou politickou stranu. Tím by nová vláda prakticky splňovala 

minimální definici úřednické vlády, která se však ze své podstaty neopírá o výsledek 

voleb a tudíž by neměla svůj mandát vykonávat dlouhodobě a rozhodovat o strategických 

agendách (státní rozpočet apod.). Tím také pravděpodobně utnul prezidentovy úvahy 

o politické vládě, tudíž se 15. prosince 1997 k tomuto způsobu řešení Havel přiklonil. 

Josef Lux a Jiří Skalický, předseda ODA, pak byli kritizováni Václavem Klausem, že ho 

vynechali z jednání a sešli se nejdřív s prezidentem Havlem (Mladá fronta Dnes, 1997). 

Tato skutečnost ukazuje, jak byly v tomto procesu určené role, a kdo byl v této fázi opět 

ústřední postavou jednání. 

Podstatnou se opět stala otázka, za jakých podmínek by nová vláda mohla 

vzniknout. Nezbytná byla tolerance některou z opozičních stran, přičemž se 

v komentářích uvažovalo pouze o podpoře ČSSD. Pozice Miloše Zemana byla 

jednoznačná a od počátku až do konce krize neměnná. ČSSD prosazovala předčasné 

volby v co nejkratším termínu (Právo, 1997), s čímž prezident Havel nesouhlasil (Slovo, 

1997). Průzkumy veřejného mínění z poloviny prosince 1997 odhalily důvod Zemanova 

tlaku na co nejbližší termín voleb – ČSSD by se podle nich stala nejsilnější stranou 

v Poslanecké sněmovně a společně s KDU-ČSL by dokázala vytvořit většinovou vládu 

(Mladá fronta Dnes, 1997). V počátcích krize se však zdálo, že prioritním řešením je 

rekonstrukce vlády a její setrvání v úřadu do řádných voleb v roce 2000. Havel také 

naznačuje, že předčasné volby jsou znakem netrpělivosti a určité neúcty k ústavě, která 

nabízí mnoho jiných nástrojů řešení krize, a dokonce jde ve výkladu zákonů ještě dál: „V 

Ústavě není řečeno, že prezident musí (když jsou vyčerpána všechna jiná řešení) rozpustit 

Poslaneckou sněmovnu a vypsat předčasné volby. Tam je řečeno, že může.“ (Havel, 1997). 

Z legislativního kontextu je důležité zmínit, že v průběhu vyjednávání o nové 

vládě nebyla zákonem stanovená možnost seberozpuštění Poslanecké sněmovny. 

Zeman tedy ve své úvaze o předčasných volbách zvolil ještě další, unikátní postup, 

aby bylo zajištěno, že nově jmenovaná vláda bude skutečně jen dočasná – prosazoval 

zkrácení volebního období prostřednictvím ústavního zákona, čímž vznikne časový 

rámec, který jinak v platných zákonech chybí. Případné volby by tak teoreticky již nebyly 

předčasné, pouze by přišly dříve, než v roce 2000. Tyto machinace s Ústavou ČR však 

byly zpočátku odmítnuty (Zeman, 1997). Jiný inovativní prvek týkající se znění Ústavy 

předložil Josef Lux, který chtěl rozšířit případy, ve kterých prezident může rozpustit 
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Sněmovnu, o situaci, kdy si to sama Poslanecká sněmovna odhlasuje kvalifikovanou 

většinou tří pětin poslanců (Právo, 1997). Tento návrh také nebyl přijat, proto se nakonec 

v rámci jednání o složení budoucího kabinetu dohodla varianta, že vzápětí po jmenování 

nová vláda předloží zákon (konkrétně o prodeji státní půdy), se kterým spojí otázku 

vyslovení důvěry. Zákon nebude v určeném čase 3 měsíců projednán, tudíž vláda bude 

muset předložit demisi, kterou prezident republiky může přijmout. 

Celá tato konstrukce však stála na předpokladu, že tak prezident Havel učiní, což 

mu není uloženo jako povinnost. Pokud by tedy skutečně došlo k takovému vyústění 

dohod, stal by se prezident Havel nejen ústřední postavou vyjednávání, ale také 

rozhodujícím aktérem o budoucím vývoji politického systému. Vyvstala hypotetická 

varianta, kdy by prezident Havel plánovanou demisi budoucí vlády nepřijal okamžitě, či 

dokonce vůbec, a využil by mezery v Ústavě ČR k realizaci vlastních politik. Havel si 

však byl vědom toho, že je stále účastník vytváření ústavních zvyklostí v České republice, 

což považoval za vyšší princip, proto by se dala předpokládat jeho spolupráce. 

Do řešení této otázky však (možná pod vědomím výše zmíněného posílení pozice 

prezidenta v řešení krize) zasáhla ODS, která podobný postup odmítala. Vše se tedy 

vrátilo na počátek a 1. dubna 1998 byl vydán ústavní zákon č. 69/1998 Sb., o zkrácení 

volebního období Poslanecké sněmovny po vzoru návrhu Miloše Zemana.7 

17. prosince 1997 byl jmenován nový premiér, guvernér ČNB Josef Tošovský, 

nestraník, který se tak ocitl ve zvláštní roli – půdorys jeho vlády byl předjednán někým 

jiným, ale k finální dohodě měl znesvářené strany koalice přimět on, a navíc při tom 

získat podporu opoziční ČSSD. V tento moment se dala očekávat silná intervence 

prezidenta Havla, který by využil příležitost slabého premiéra a destabilizovaných 

politických stran. Havel však odjel na dovolenou a přenechal jednání plně v kompetenci 

Tošovského, čímž utvrdil parlamentní charakter politického systému. 

Tošovského vláda byla jmenována až 2. ledna 1998 – Havel nechával opět 

dostatek prostoru Tošovskému k jednání tím, že rozdělil pojmy „jmenování 

premiéra“ a „jmenování vlády“. To s sebou však neslo i poměrně kuriózní případy, kdy 

odstupující premiér Klaus nechtěl opustit svou pracovnu ve Strakově akademii, tudíž 

Tošovský, ač regulérní premiér, neměl kde pracovat. Z jiného pohledu toto však odhaluje 

další ústavní anomálii, neboť v daném období (a pozdějších případech střídání premiérů 

                                                 

7 Zákon byl však přijatý ad hoc s podmínkou, že je tomu tak poprvé a naposledy. Z toho důvodu 

byl také v roce 2009 podobný krok podle tohoto zákona zrušen a situace musela být řešena jiným opatřením. 
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se toto opakovalo vícekrát) měla Česká republika současně dva rovnocenné premiéry. 

Toho odstupujícího v demisi (Klause), který byl prezidentem společně s celou vládou 

pověřen vykonávat funkci do jmenování nové vlády, nikoliv do jmenování nového 

premiéra. A premiéra nového (Tošovského), který byl (jak předepisuje Ústava) do svého 

úřadu řádně jmenován, ač ještě nedisponoval vlastním kabinetem. Toto „dvojvládí“ pak 

přináší nejrůznější komplikace v podobě směšování kompetencí a dle mého názoru je 

nebezpečným důsledkem špatně zavedené ústavní zvyklosti, kdy je odděleno jmenování 

premiéra a jmenování celé vlády. 

Po jmenování Tošovského vlády probíhaly další diskuze o podpoře této vlády při 

vyslovení důvěry ze strany ODS (která s podobou nepolitické vlády nesouhlasila 

od počátku) a později i ČSSD (která chtěla pevněji pojistit omezený mandát této vlády), 

které Havel otevřeně kritizoval. Důležitým prvkem, na který se později odvolával i např. 

Miloš Zeman v pozici prezidenta, byl fakt, že Václav Havel v reakci na tyto diskuze 

využil nejednoznačnosti Ústavy ČR v otázce lhůt. V momentě, kdy ODS a ČSSD váhaly 

nad vyjádřením důvěry Tošovského vládě, deklaroval, že bude „týdny hledat takového 

muže či ženu, který bude mít naději důvěru dostat. Nedostane-li důvěru, budu týdny hledat 

dalšího, každý z nich bude mít měsíc na vypracování programového prohlášení. 

Předčasných voleb se těžko dočkají ti, co je chtějí“ (Právo, 1998). Takové prodlužování 

vládní krize by citelně zasáhlo ekonomiku a fungování státu, proto nakonec vláda důvěru 

získala, navzdory nesouhlasu s tímto Havlovým postojem. 

 2.1.2.2.3  Výsledky 

Výsledkem této vládní krize byl vznik úřednické vlády Josefa Tošovského, kde 

měly vedle nestraníků zastoupení také KDU-ČSL, ODA a část ministrů za ODS, kteří 

později vytvořili novou platformu – Unii svobody. Vláda vykazuje (ostatně jako všechny 

úřednické vlády) prvky nestability (není složená ze stran, které mají většinu poslanců 

v Poslanecké sněmovně), ale s plnou důvěrou (získala více než 101 hlasů při hlasování 

o důvěře). 

V průběhu řešení situace se také objevovaly teorie, že za celou krizí stojí 

od počátku, tedy od konce listopadu 1997 právě Václav Havel, který se tak snaží 

o odříznutí politického konkurenta, Václava Klause, z vysoké politiky. Tento plán však 

nevyšel, neboť Václav Klaus obhájil na kongresu ODS svou pozici v čele strany a tím 

také svůj vliv na její směřování. Nutno také dodat, že ani nástroje, které Václav Havel 

zvolil, tomuto výkladu nenasvědčují, neboť mohl do systému promlouvat daleko 
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výrazněji. 

Tošovského vládu nakonec nelze označit za pokus o prezidentskou, navzdory 

možnostem, které se Václavu Havlovi v různých fázích procesu sestavování vlády 

nabízely. Vzhledem k faktu, že byl Havel aktivním účastníkem vyjednávání, sám určil, 

kdo bude o složení nového kabinetu vyjednávat, a v poslední fázi před získáním důvěry 

se za ni výrazně postavil, lze konstatovat, že byl vládě hodnotově nakloněn. Nicméně 

veškeré jeho předchozí kroky přicházely až po konzultacích a vyčerpání ostatních 

politických možností k nalezení jiných východisek. 

Z hlediska Václavem Havlem užitých nástrojů k jednání musím zmínit třífázové 

jmenování vlády (viz výše v této kapitole) a separátní schůzky a řízení společného 

jednání relevantních aktérů na Pražském hradě v první fázi. Naopak dle mého hodnocení 

nevyužil možnosti upravit politický systém (např. udržením vlády do doby regulérních 

voleb apod.). Aktivita prezidenta v tomto období pouze upevnila tradici silného 

prezidenta, jak byla založena již v roce 1996. Vyjednávání mezi aktéry řídil, ale hlavní 

roli přenechal na parlamentní půdě (v osobě vyjednavače Luxe). 

Celá tato situace později vedla po demisi Tošovského vlády k volbám, ve kterých 

zvítězila ČSSD. Té se však nepodařilo sestavit většinovou koalici s KDU-ČSL a Unií 

svobody, neboť takovou koalici zablokoval Jan Ruml. Došlo tedy k dohodě mezi ČSSD 

a ODS, dnes známé jako Opoziční smlouva. 

V rámci této dohody a na základě postupu prezidenta Havla na přelomu let 1997 

a 1998 se také otevřela poprvé otázka možnosti omezení pravomocí prezidenta v otázce 

jmenování vlády. ODS a ČSSD prosazovali, aby prezident musel po volbách jmenovat 

premiérem nejprve vítěze voleb, v případě neúspěchu pak druhého v pořadí. Tímto 

krokem by se zásadně omezilo pole působnosti hlavy státu, nakonec však nebyl přijat. 

 2.1.3  Václav Klaus 

Václav Klaus se po dlouhých letech v nejvyšších patrech české politiky v roce 

2002 na krátko stáhl do ústraní, aby se však mohl po půl roce vrátit jako kandidát 

na prezidenta. Prezidentské volby také po zdlouhavém procesu ve třetí volbě a celkově 

devátém kole vyhrál a stal se tak 7. března 2003 složením prezidentského slibu 

2. prezidentem samostatné České republiky. 

Během svého mandátu, který se mu podařilo v roce 2008 obhájit i pro druhé 

volební období, se s pravomocí jmenování a odvolávání vlády setkal výrazně častěji, než 

jeho předchůdce a jeho následovník. Celkem byl zapojen do 12 případů, což bylo 
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způsobeno zejména velkou fluktuací sociálnědemokratických vlád hned z počátku 

Klausova mandátu. Jako prezident byl také účastníkem řešení krize, která poprvé 

v historii České republiky vedla k vyslovení nedůvěry vládě – konkrétně druhé 

Topolánkově vládě v roce 2009. V reakci na tuto situaci jmenoval také další úřednickou 

vládu, v jejímž čele stál předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. Prezidentova 

role zde však byla výjimečná jiným způsobem, než by se dalo očekávat – tento případ 

jsem také zařadil do podrobnější analýzy v dalších kapitolách. 

Přehled všech případů jmenování a odvolávání vlády během let 2003-2013 

přináším v tabulkách 2 a 3. 

Případy jmenování a odvolávání jednotlivých ministrů si ve většině případů 

dovolím označit za poněkud bizarní, neboť byly provázeny v porovnání s ostatními 

prezidenty ČR svéráznou argumentací. Například případ jmenování Milana Urbana 

(ČSSD) na post ministra průmyslu a obchodu ve Špidlově vládě v březnu 2003 sice Klaus 

komentoval, že nebude zasahovat do personálního složení vlády a respektuje rozhodnutí 

premiéra, nicméně vzápětí prohlásil, že Urbana jmenuje, pokud dostane odpověď 

na otázku, zda kandidát na ministra ovládá cizí jazyk (Lidové noviny, 2003). Klausův 

předchůdce i nástupce otáleli se jmenováním ministrů např. pro nesouhlas s jejich 

přístupem k různým agendám, ale kvalifikaci a vzdělání jako podmínku žádný z nich 

nestanovil. 

Závažnější ovlivnění přinesl Václav Klaus do procesu demise vlády Stanislava 

Grosse. V únoru až dubnu 2005 nejprve nikterak výrazně nezasahoval do jednání 

o rekonstrukci vlády, které vyvolala krize kvůli majetkovým poměrům premiéra, aby 

později odmítal přijmout demise ministrů za KDU-ČSL a za US-DEU. Premiérovi totiž 

stanovil další neortodoxní podmínku, která nemá oporu v zákoně – před přijetím demise 

ministrů jiných koaličních stran musel Gross slíbit, že jeho rekonstruovaný kabinet 

předstoupí před sněmovnu a požádá o důvěru. V našem právním řádu toto pravidlo není 

stanoveno – vláda žádá o důvěru jednou, do 30 dnů po svém jmenování, a poté může být 

jakkoliv rekonstruována, aniž by musela o důvěru opětovně žádat. V případě, že je jí 

naopak vyslovena nedůvěra, je povinna podat demisi, kterou prezident republiky musí 

přijmout. 

Stanislav Gross na tuto podmínku nepřistoupil a vládní krize byla ukončena jeho 

demisí – dle ústavní zvyklosti tak podala demisi celá vláda a byla nahrazena novým 

kabinetem Jiřího Paroubka, který vznikl na stejném půdorysu (ČSSD, KDU-ČSL, US- 
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 Demise 2004 
(Vladimír Špidla) 

Jmenování 2004 
(Stanislav Gross) 

Demise 2005 
(Stanislav Gross) 

Jmenování 2005 
(Jiří Paroubek) 

Demise 2006 
(Jiří Paroubek) 

Jmenování 2006 
(Mirek Topolánek I.) 

Datum voleb - - - - - 3.6.2006 

Datum jmenování pre-
miéra - 26.7.2004 - 25.4.2005 - 16.8.2006 

Datum jmenování/de-
mise 

1.7.2004 4.8.2004 25.4.2005 25.4.2005 16.8.2006 4.9.2006 

Datum hlasování o dů-
věře - 24.8.2004 - 13.5.2005 - 

3.10.2006 

Datum konce v úřadu 4.8.2004 - 25.4.2005 - 4.9.2006 - 

Aktivismus prezidenta X ● ● ● X ● 

Vztah vláda x prezi-
dent - - - - - = 

Důvěryhodnost prezi-
denta 

74% 75% 67% 67% 74% 74% 

Důvěryhodnost vlády 26% 35% 14% 32% 44% x (28%) 

Fáze mandátu prezi-
denta 

1 a ½ roku po začátku 
1. mandátu 

1 a ½ roku po začátku 
1. mandátu 

½ 1. mandátu ½ 1. mandátu ⅔ 1. mandátu ⅔ 1. mandátu 

Existuje stabilní vládní 
většina? 

● (101) ● (101) ● (101) ● (101) ● (101) X (81) 

Vznik vlády s důvěrou 
101 hlasů - ● - ● - X 

Tabulka 2 - Přehled případů jmenování a odvolávání vlády Václavem Klausem - 1. část 
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 Demise 2006 
(Mirek Topolánek I.) 

Jmenování 2007 
(Mirek Topolánek II.) 

Demise 2009 
(Mirek Topolánek II.) 

Jmenování 2009 
(Jan Fischer) 

Demise 2010 
(Jan Fischer) 

Jmenování 2010 
(Petr Nečas) 

Datum voleb - - - - - 29.5.2010 

Datum jmenování pre-
miéra - 8.11.2006 - 9.4.2009 - 28.6.2010 

Datum jmenování/de-
mise 

11.10.2006 9.1.2007 24.3.2009 8.5.2009 25.6.2010 13.7.2010 

Datum hlasování o dů-
věře 

3.10.2006 19.1.2007 24.3.2009 7.6.2009 - 10.8.2010 

Datum konce v úřadu 9.1.2007 - 8.5.2009 - 13.7.2010 - 

Aktivismus prezidenta X ● ● ● X ● 

Vztah vláda x prezi-
dent = = - = = + 

Důvěryhodnost prezi-
denta 

74% 72% 65% 61% 67% 72% 

Důvěryhodnost vlády 28% 31% 33% 55% 64% 42% 

Fáze mandátu prezi-
denta 

⅔ 1. mandátu 
1 rok před koncem 1. man-

dátu 
1 rok po zahájení 2. man-

dátu 
1 rok a ¼ po zahájení 

2. mandátu 
⅔ 2. mandátu ⅔ 2. mandátu 

Existuje stabilní vládní 
většina? 

X (81) X (100) X (96) X X ● (118) 

Vznik vlády s důvěrou 
101 hlasů - ● - ● - ● 

Tabulka 3 - Přehled případů jmenování a odvolávání vlády Václavem Klausem - 2. část 
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DEU). V tento moment se poprvé začalo vážně diskutovat o tom, že prezident Klaus 

překračuje své ústavní pravomoci, ačkoliv z počátku krize byl naopak chválen za svůj 

zdrženlivý přístup. 

Na předchozí případ Václav Klaus navázal v témže roce při jmenování Davida 

Ratha (ČSSD) ministrem zdravotnictví ve vládě Jiřího Paroubka. Tématem, které 

způsobilo komplikace, byla souběžná funkce Ratha jakožto předsedy České lékařské 

komory. Klaus oddaloval Rathovo jmenování do chvíle, než vyřeší tento střet zájmů, 

za což sklízel ze strany vlády tvrdou kritiku. On sám však považoval souběh Rathových 

funkcí za nezákonný: „Nedovedu si ve své nejbujnější fantazii představit, jak by to bylo 

možné sloučit v jednu osobu.“ (ihned.cz, 2005). Spor byl nakonec vyřešen Rathovým 

jmenováním nejprve na pozici náměstka na ministerstvu zdravotnictví, poté jeho 

odstoupením z pozice předsedy České lékařské komory a poté konečně jmenováním 

ministrem. 

Další podstatný moment, který vedl k rozsáhlým diskuzím o pravomocích 

prezidenta, přinesla situace při jmenování druhé vlády Mirka Topolánka (ODS) 

na přelomu let 2006 a 2007, kdy Václav Klaus otevřeně odmítl jmenovat ministrem 

zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Důvod byl opět poměrně spekulativní – 

prezidentovi vadily Schwarzenbergovy vazby na Rakousko, které označil za překážku 

v hájení zájmů České republiky např. v otázce jaderné elektrárny Temelín. Kandidát 

na ministra kontroval slovy: „Myslím, že je spíš výhodou pro urovnání vztahů 

s Rakouskem, že se v té zemi vyznám. Mohl bych lépe hájit zájmy českého státu." 

(iDnes.cz, 2006). Tento moment byl později označen politologem Josefem Mlejnkem 

za „černý čtvrtek české ústavnosti“ (Mlejnek, 2006), neboť to byl první a zcela 

bezprecedentní případ, kdy se prezident republiky rozhodl nejmenovat ministra a s ním 

celou vládu ve fázi jejího sestavování. Situace však nakonec vyústila v ústupek Václava 

Klause a jmenování celé vlády včetně Schwarzenberga. 

Posledním podobným případem pak bylo jmenování Karolíny Peake (LIDEM) 

ministryní obrany ve vládě Petra Nečase v roce 2012. Tomu předcházela polemika 

prezidenta Klause, zda je vhodné, aby silový resort obrany vedla žena: „Nedokážu si 

představit, že se paní Peake stane přes noc odbornicí na armádu a vojáci, statní mužové, 

přijmou takovou dívenku.“ (Hospodářské noviny, 2012). Premiér Nečas reagoval slovy, 

že by se „politici měli vyvarovat výroků, které hodnotí osobnost či pohlaví kandidátů 

na ministry. Autoritu si politik buduje svou prací.“ (deník.cz, 2012). Prezident Karolinu 
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Peake ministryní jmenoval, hned záhy však přišla o důvěru premiéra Nečase 

provedenými personálními změnami na ministerstvu obrany a z funkce byla odvolána již 

po 8 dnech. 

Kromě těchto momentů však lze působení prezidenta Klause již po prvotní 

analýze zhodnotit jako konsenzuální a bez výrazných případů zasahování do systému. 

Proto bylo obtížné nalézt výrazné případy a unikátní prvky, které během jmenování vlád 

využíval – jedním z mála byl pokus o zavedení ústavní zvyklosti tzv. pravidla 101 hlasů, 

který zásadně zúžil prostor pro vytvoření nové politické vlády v roce 2009. Předznamenal 

tak nejen vznik druhé úřednické vlády v historii České republiky, ale také její 

neplánovaně dlouhé působení, které trvalo více než 14 měsíců, čímž se stala nejdéle 

existující nepolitickou vládou ze všech tří uvedených případů. 

 2.1.3.1  Úřednická vláda J. Fischera 2009 

Jak jsem již v úvodu této kapitoly naznačil, situace na politické scéně v roce 2009 

nelze charakterizovat jako pouhou krátkodobou krizi, která byla vyřešena v dubnu  

jmenováním překlenovací vlády Jana Fischera. K pochopení kontextu, popsání užitých 

nástrojů a zmapování důsledků musíme zohlednit v analýze případy jmenování vlád 

v roce 2004, 2006 a následné období od března 2009 do června 2010, protože celý proces 

měl totiž několik vzájemně navazujících dílčích kroků, v nichž prezident Václav Klaus 

sehrál důležitou roli. 

 2.1.3.1.1  Kontext situace  

2004 

Po prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 došlo ze strany 

tehdejšího premiéra a předsedy nejsilnější vládní strany ČSSD Vladimíra Špidly k reflexi 

neuspokojivých výsledků a jeho vláda podala demisi. Zároveň se jednalo o první demisi 

(a následné jmenování nové vlády), do kterého zasahoval nový prezident České republiky 

Václav Klaus, který svůj mandát zahájil v březnu 2003. 

A hned při první příležitosti prokázal, že hodlá navázat v aktivitě na svého 

předchůdce a jednání o sestavení vlády bude mít pevně v rukou. V prvních týdnech 

po demisi Špidlova kabinetu se scházel s předsedy parlamentních stran. Nutno poukázat 

na fakt, že vynechal dvě z nich – KSČM, která v té době doplácela na takto nastavený 

diskurz a nebyla považována za demokratickou stranu, která má mít vliv na složení vlády, 

a US – stranu „odpadlíků“ z ODS, se kterými Klaus neměl dobré vztahy již od krize 
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v roce 1997. Ani prezident Havel nejednal vždy se všemi subjekty ve sněmovně, 

vynechával zejména KSČM a SPR-RSČ. Až prezident Zeman v této záležitosti 

prosazoval změnu a jako první prezident akceptoval účast všech stran na jednání, včetně 

KSČM. 

Výsledkem jednání byly dvě podmínky, které si Klaus stanovil a předložil je 

kandidátovi na premiéra, toho času již předsedovi ČSSD Stanislavu Grossovi. Už jen fakt, 

že prezident klade přímo stanovené podmínky, je určitým posunem – Václav Havel své 

podmínky veřejně neprezentoval, pokud vůbec nějaké konkrétní požadoval. Klaus poprvé 

přichází s podmínkou, že se vláda nesmí: 1) opírat o hlasy poslanců KSČM, ačkoliv to 

matematicky byla jedna z nabízených reálných variant (ČSSD by společně s KSČM v té 

době dala dohromady pevnou a stabilní většinu 111 hlasů), a především 2) požadoval, aby 

vláda měla dopředu zajištěno přislíbených 101 hlasů poslanců při vyslovení důvěry. 

Ačkoliv se v případu z roku 2004 (na základě mediální analýzy) příliš 

nepolemizovalo o právu prezidenta klást si takovou podmínku, jistě musíme zmínit, že 

takový postup nemá žádnou oporu v Ústavě ČR. Prezident je sice povinen jednat v zájmu 

zachování stability a je tedy skutečně žádoucí, aby pověřil sestavením vlády člověka, 

který je konsenzuální a je schopný zajistit si důvěru Poslanecké sněmovny. Do jaké míry 

je však vymahatelné a obhajitelné, aby toto bylo podmínkou jmenování, je otázkou. 

Situace v daném případě nakonec umožnila východisko, když nová vláda mohla 

vzniknout na původním půdorysu koaliční spolupráce a Stanislav Gross mohl skutečně 

přinést na Pražský hrad arch se 101 podpisy zaručujících získání důvěry. 

2006 a 2007 

Při jmenování vlády po volbách v roce 2006 došlo k složité situaci – vítěz voleb, 

ODS v čele s Mirkem Topolánkem, nedokázala sestavit většinovou koalici a volby tak 

dopadly patem 100:100 hlasům ve sněmovně. Navzdory předchozím postupům prezident 

Klaus v tomto případě nepožadoval, aby designovaný premiér přednesl 101 podpisů 

ověřujících podporu ve sněmovně a poprvé jmenoval menšinovou jednobarevnou vládu 

ODS. Ta však 3. října 2006 jako první vláda v historii ČR nezískala důvěru a prodloužila 

tak dobu trvání krize. Prezident Klaus jmenoval Mirka Topolánka premiérem i podruhé, 

ačkoliv opět neměl a nepožadoval záruku 101 hlasů. Menšinový kabinet ODS, KDU-ČSL 

a Strany zelených nakonec důvěru získal kvůli toleranci tzv. přeběhlíků za ČSSD, kteří 

snížili kvórum o 2 potřebné hlasy. 

Prezident Klaus v tomto případě do skládání vlády nezasahoval tak, že by ztěžoval 
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už tak složitou situaci, což však do budoucna zásadně ovlivnilo jeho další aktivitu. 

2009 

V březnu roku 2009 vrcholil souboj na půdě Poslanecké sněmovny mezi 

dominantními stranami, vládní ODS a opoziční ČSSD. Šlo o důsledek předchozích 

výsledků voleb a jmenování nestabilní koalice. Až celkově pátý pokus o vyslovení 

nedůvěry dne 24. března 2009 byl úspěšný a vláda tak v souladu s Ústavou podala o dva 

dny později demisi. Ve spekulacích, kdo stál za tímto bezprecedentním momentem, se 

často objevovalo i jméno prezidenta Klause, který svými veřejnými vyjádřeními ostře 

vystupoval proti vládě a její aktivitě zejména na poli EU (např. v otázce přijetí 

Lisabonské smlouvy) (Mirek Topolánek, 2009). Celá situace byla také komplikovaná 

faktem, že Česká republika v té době předsedala EU, pád vlády tak získal mezinárodní 

kontext. 

Role prezidenta Klause se tímto samozřejmě zvýšila, neboť on nyní rozhodoval 

o tom, kdo nadále povede ČR a jakým způsobem bude krize vyřešena. Nabízelo se hned 

několik možností: 1) pověření zástupce současné koalice sestavením vlády, tím by se však 

prakticky nic nezměnilo a taková vláda by zřejmě nezískala důvěru, 2) pověření ČSSD 

k sestavení vlády. Vzhledem k patové situaci a skutečnosti, že by se jakákoliv vláda 

ČSSD musela opřít buď o hlasy ODS, nebo KSČM, se toto jevilo jako nereálné. 

Třetí varianta, tedy vytvoření překlenovacího, úřednického kabinetu, nebyla 

v počátku preferována, protože zástupci vlády i opoziční ČSSD požadovali primárně co 

nejrychlejší předčasné volby (Mirek Topolánek, 2009). 

První viditelný zásah prezidenta přišel hned v den demise vlády. Vzkázal směrem 

k aktérům v Poslanecké sněmovně, že nová vláda musí vzniknout rychle, aby nemusela 

současná vláda dlouho setrvávat ve stavu vládnutí v demisi. A především opět vrátil 

na scénu pravidlo 101 hlasů, které v předchozích dvou případech nevyužil a to později 

umožnilo vznik nestabilní vlády a krizi: „Řešení musí být rychlé a ve viditelně krátké 

době. Vyžaduje to složitá hospodářská situace i naše předsednictví EU. Nepřipustím 

neřešení situace, tedy setrvání v provizorním stavu. Jsem připraven jmenovat pouze vládu, 

která bude založena na politické dohodě i v Poslanecké sněmovně, přeběhlictví jako 

metoda vzniku vlád nepřichází v úvahu.“ (iDnes.cz, 2009). Pravidlo přitom upravil 

do takové formy, která prakticky opouštěla jiný, často automaticky související princip, že 

sestavením vlády je pověřen vítěz voleb. Nová interpretace říká, že prezident pověří 

kohokoliv, kdo mu předloží 101 podpisů.  Rychlé řešení krize také komplikoval nejenom 
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kontext situace s předsednictvím ČR v EU a složitá konstelace v parlamentu, ale 

i nedostatečná legislativa a minimální nutná lhůta na samotnou přípravu voleb, kterou 

Český statistický úřad vyčíslil na 5 měsíců (iDnes.cz, 2009). 

Zcela zásadní zvrat přineslo jednání v noci ze 4. na 5. dubna 2009, na kterém 

vytvořily společné prohlášení ODS, KDU-ČSL, Strany zelených a ČSSD. Pod tlakem 

prezidentových ultimát a s vědomím nepředvídatelnosti jeho kroků vznikla dohoda 

na vytvoření úřednického, překlenovacího kabinetu, do kterého navrhli své nominanty 

z řad odborné veřejnosti jak vládní strany, tak opoziční ČSSD. Nového předsedu této 

vlády navrhl Mirek Topolánek. Stal se jím do té doby neznámý předseda Českého 

statistického úřadu Jan Fischer. Cílem této vlády bylo dovést republiku k předčasným 

volbám nejpozději do 15. října 2009 (iDnes.cz, 2009). Později ze skládání vlády 

odstoupily KDU-ČSL a Strana zelených, ministry tedy navrhne jen ODS a ČSSD (Právo, 

2009). 

Ze strany KSČM, která se dohody na Fischerově vládě neúčastnila, zazníval názor, 

že ač šlo o vládu vedenou nepolitikem, tedy úřednickou, jednalo se ve skutečnosti o vládu 

velké koalice (iDnes.cz, 2009). Otázka, proč nevznikla tato vláda na přiznaném 

politickém půdorysu, zůstane zřejmě nezodpovězena. 

9. dubna byl Jan Fischer jmenován premiérem, Václav Klaus tak zcela vypustil 

fázi, kterou užíval Václav Havel, tedy pověření k jednání o sestavení vlády. V tomto 

případě sice prakticky nebylo potřeba, ale v rámci ústavní zvyklosti jde o mírné odbočení. 

Vláda byla jmenována 8. května 2009 a poté již vše probíhalo téměř bez vnějších 

zásahů, neboť 7. června 2009 získala důvěru. 

 2.1.3.1.2  Nástroje 

Jedním z nástrojů, které Klaus aktivně využíval, bylo rétorické odmítnutí nátlaku 

na ostatní aktéry. Klaus se i v ostatních případech jmenování vlády zdržoval velkých 

zásahů a složitých jednání, které by chtěl zastřešovat podobně jako Václav Havel. Sám 

také téměř nikdy nepřinesl do veřejného prostoru nabídku řešení. Jeho prioritou bylo, aby 

se podoba politiky a konkrétní řešení vymyslelo na parlamentní půdě, to však neznamená, 

že ho nechtěl ovlivnit nastavením pravidel. Klaus jakoby svým postojem říkal: 

„Dohodněte se, ale podle těchto pravidel. A uvědomte si, že pak s dohodou musíte jít opět 

za mnou.“ Motivem k takovému jednání mohlo být dílem uvědomění si vážnosti situace, 

dílem jeho vize, že s nevýrazným premiérem bez politického mandátu může naopak 

do systému vstoupit mnohem více a mnohem častěji, např. převzetím předsednictví EU. 
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K této interpretaci se klonila i řada politologů (Českobudějovický deník, 2009), z naší 

historické perspektivy však už můžeme zhodnotit, že k tomuto ústavnímu excesu nedošlo. 

Z hlediska důvěry v instituce musím poukázat na fakt, že důvěra v prezidenta 

Klause v době krize 2009 mírně klesala (z 65% na 61%), zatímco obě vlády rostly (vláda 

Mirka Topolánka měla v době demise důvěru 33%, vláda Jana Fischera pak vysoce 

nadprůměrných 55% a na konci svého mandátu dosáhla dokonce na 64%) (CVVM, 2020). 

Celá krize se odehrávala rok po znovuzvolení Klause prezidentem. Z hlediska doby trvání 

mandátu byla tedy legitimační výhoda na straně Klause, ale z hlediska důvěryhodnosti 

docházelo k neobvyklému vyrovnávání, což znamenalo zejména výhodu pro vládu. 

Lhůty prezident Klaus v tomto případě neprodlužoval, držel se poměrně striktně 

svých možností a naopak deklaroval snahu celou situaci vyřešit co nejdříve. Z tohoto 

pohledu nevyužil zcela možností, jak posílit svůj vliv na systém. 

 2.1.3.1.3  Výsledky 

Výsledkem krize bylo jmenování úřednické vlády Jana Fischera, která měla za cíl 

dovést zemi k předčasným volbám. Ty měly být zajištěny po vzoru případu z roku 1998 

ad hoc ústavním zákonem o zkrácení mandátu Poslanecké sněmovny, tento zákon byl 

však zrušen Ústavním soudem dne 10. září 2009. Vlivem tohoto verdiktu byla následně 

přijata novela Ústavy, která rozšířila možnosti rozpuštění Poslanecké sněmovny, nicméně 

na tomto aktu už nebyla politická shoda, proto Fischerova vláda vykonávala svůj mandát 

do řádného termínu voleb na konci května 2010. 

Fischerova vláda vykazuje prvky nestability, ale s plnou důvěrou. 

Vyvstávají zde evidentní odlišnosti mezi jmenováním úřednických vlád Josefa 

Tošovského a Jana Fischera – ať už se jedná o způsob, jakým je vybrán nový premiér 

a noví členové vlády, tak i tento iniciační prvek v podobě shody na parlamentní půdě, 

který obrací zažité pojetí, že úřednická vláda je vždy částečně vládou prezidenta. 

Politickým stranám se podařilo vzít tento nástroj Václavu Klausovi a tím omezit jeho 

možnost, jak zasáhnout do systému výrazněji. 

Celkově lze Klausovo působení v této vládní krizi odlišit od působení ostatních 

prezidentů při jmenování úřednické vlády – Klaus nebyl tím, kdo tuto vládu prosadil nebo 

vytvořil. Pouze stanovil dopředu takové podmínky, které tomuto řešení nahrály, neboť 

ovlivnily ostatní aktéry do té míry, že se pro ně stal překlenovací kabinet, který si sami 

sestaví, nejbezpečnější variantou. 

Navzdory tomu jsem přesvědčen, že právě tímto Václav Klaus posílil svou pozici 
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uvnitř politického systému, aniž by explicitně musel zaujmout ústřední roli v řešení krize. 

Jeho postavení navenek také zaznamenalo progres, protože se na určitou dobu ujal 

reprezentace ČR na půdě Evropské unie při jejím předsednictví, což je role, která 

za klasických okolností prezidentovi republiky zdaleka nepřísluší. 

Použití pravidla 101 se stalo pro Klause signifikantní, ačkoliv jej využil v různých 

variacích – a jeho efekt porovnávám v komparativní části této práce. 

 2.1.4  Miloš Zeman 

Případy, které ve své práci zohledňuji a jsou spojené s prezidentem Milošem 

Zemanem, jsou v mnohém odlišné od předchozích dvou prezidentů. Určitým limitem 

po metodologické stránce může být fakt, že mandát Miloše Zemana ještě není v době 

psaní této práce u konce, je tedy zdánlivě předčasné jej zahrnovat do nějakého 

komplexního hodnocení. Zároveň jsem však přesvědčen, že přístup k mnou sledované 

pravomoci je právě u současného prezidenta v mnohých případech a mnohých faktorech 

unikátní, a proto by bylo spíše mínusem pro tuto práci, kdybych se nepokusil obsáhnout 

alespoň dosavadní případy. 

Pro pochopení působení Miloše Zemana v úřadu prezidenta republiky je dle mého 

názoru (stejně tak, jako u Václava Klause) nezbytné sledovat jeho celé působení 

na politické scéně. Oproti Václavu Havlovi měli totiž tito dva jeho následníci nespornou 

výhodu v politických zkušenostech, se kterými se úřadu prezidenta ujímali. Nám to také 

poskytuje možnost informovat se o jejich názorech a postojích po celou sledovanou dobu. 

To, jak Miloš Zeman vnímá roli prezidenta v našem politickém systému, se dá 

vypozorovat už z jeho působení a vyjádřeních v 90. letech. Zejména pak při sestavování 

vlády v roce 1996, kdy při jednáních s prezidentem Václavem Havlem na zámku 

v Lánech vyslovuje myšlenky: „Pokud se budete dotazovat, zda smíte někoho pozvat 

na jednání, je to důkaz toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident 

se neptá, zda smí pozvat, prezident zve.“ (Koutecký, 1994-2007). Na tomto místě lze tedy 

konstatovat, že Miloš Zeman vždy vnímal úřad prezidenta jako silového aktéra v českém 

politickém systému, a toto své přesvědčení pouze potvrzuje v současnosti, kdy v mnou 

sledovaných případech jedná v souladu s touto tezí. 

Miloš Zeman jako prezident České republiky jmenoval do doby, ve které vznikala 

tato práce, celkem čtyři vlády. Jejich přehled opět nabízím v tabulce 4. 

Z dalších výrazných případů kreativního výkladu přístupu k pravomoci jmenování 

a odvolávání vlády a jejích členů jen okrajově zmíním především situaci z roku 2014, kdy 
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prezident Zeman jmenoval vládu Bohuslava Sobotky. Stejně jako prezidentovi 

předchůdci, i on plánoval využít při svém prvním jmenování politické vlády ústavní 

zvyklost, která spočívá v povinnosti kandidátů na ministerský post předložit prezidentovi 

republiky platné lustrační osvědčení. Situace by byla problematická zejména pro Andreje 

Babiše, toho času předsedu druhého nejúspěšnějšího subjektu ve volbách, hnutí ANO 

2011, který byl tou dobou vedený jako spolupracovník StB, ačkoliv pouze v archivech 

na Slovensku. Prezident své prohlášení vydal již 5. listopadu 2013, tedy 9 dní po volbách 

do Poslanecké sněmovny a 55 dní před jmenováním vlády, čímž se poměrně rychle 

vklínil se svým tématem do povolebního vyjednávání (Týden.cz, 2013). Již měsíc na to 

však prezident změnil názor, dokázal však situace využít k prosazení vlastního zájmu 

a posílení své pozice. Předložil totiž podmínku, že Babiše ministrem jmenuje, pokud bude 

moci postupovat podle tzv. služebního zákona, ve kterém je obsaženo, že ministři vlády 

se nemusejí prokazovat platnou lustrací. Sněmovna jej ale tou dobou ještě neprojednala, 

Zeman tak vyvinul tlak na legislativu, aby uspíšila přijetí tohoto klíčového zákona. Babiš 

byl ministrem nakonec jmenován, v dalších případech jmenování vlády se již pravidlo 

lustrace nestalo tématem. 

Mediálně známým případem se stala také kauza týkající se demise vlády 

Bohuslava Sobotky v průběhu roku 2017. Na počátku celé krize vyvstal problém týkající 

se odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí kvůli jeho hromadícím se skandálům 

s údajnými dotačními podvody. Ačkoliv je dle Ústavy ČR prezident povinen odvolat 

ministra, jehož demisi navrhne předseda vlády, prezident v této otázce prodlužoval lhůtu 

odvolání a poukazoval na platnou koaliční dohodu, která tento krok neměla umožnit. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se rozhodl poněkud nezvyklým a riskantním způsobem 

– situaci měla vyřešit demise předsedy vlády. Sobotka pracoval s předpokladem ústavní 

zvyklosti, která již od první demise vlády v roce 1997 stanoví, že demise předsedy vlády 

znamená demisi celého kabinetu, tedy i ukončení koaliční smlouvy a vyvrácení 

argumentu o „neodvolatelnosti“ Andreje Babiše. Vzhledem ke skutečnosti, že celá kauza 

probíhala jen několik měsíců před řádnými volbami, dalo by se v takovém případě 

předpokládat, že Miloš Zeman pověří vládu výkonem mandátu do voleb, takže na jejím 

reálném působení by se toho příliš nezměnilo, jen by pokračovala bez Andreje Babiše. 

Prezident však překvapil tím, že nepočítal s respektováním výše zmíněné zvyklosti 

a plánoval přijmout demisi pouze Bohuslava Sobotky a designovat nového premiéra, 

popřípadě nechat vedení vlády na jejím 1. místopředsedovi, tedy Babišovi. 
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 Demise 2013 
(Petr Nečas) 

Jmenování 2013 
(Jiří Rusnok) 

Demise 2013 
(Jiří Rusnok) 

Jmenování 2014 
(Bohuslav Sobotka) 

Demise 2017 
(Bohuslav Sobotka) 

Jmenování 2017 
(Andrej Babiš I.) 

Demise 2018 
(Andrej Babiš I.) 

Jmenování 2018 
(Andrej Babiš II.) 

Datum voleb - - - 26.10.2013 - 21.10.2017 - - 
Datum jmenování premi-

éra - 25.6.2013 - 17.1.2014 - 6.12.2017 - 6.6.2018 

Datum jmenování/de-
mise 

17.6.2013 10.7.2013 13.8.2013 29.1.2014 5.12.2017 13.12.2017 24.1.2018 27.6.2018 

Datum hlasování o dů-
věře - 7.8.2013 7.8.2013 18.2.2014 - 

16.1.2018 16.1.2018 12.7.2018 

Datum konce v úřadu 10.7.2013 - 29.1.2014 - 13.12.2017 - 27.3.2018 - 

Aktivismus prezidenta ● ● ● ● X ● ● ● 

Vztah vláda x prezident - + + = = + + + 

Důvěryhodnost prezi-
denta 

50% 50% 53% 42% 50-55% 55% 55% 51% 

Důvěryhodnost vlády 18% 28% 28% 38% 29% 32% 32% 34% 

Fáze mandátu prezidenta 
¼ roku po za-

čátku 1. mandátu 
⅓ roku po za-

čátku 1. mandátu 

½ roku - 1 rok 
po začátku 
1. mandátu 

1 rok po začátku 
1. mandátu 

1 rok před kon-
cem 1. mandátu 

1 rok před kon-
cem 1. mandátu 

1 rok před kon-
cem 1. mandátu 

½ roku před kon-
cem 1. mandátu 

Existuje stabilní vládní 
většina? 

X (100) X X ● (111) ● (111) X (78) X (78) X (93) 

Vznik vlády s důvěrou 
101 hlasů - X - ● - X - ● 

Tabulka 4 - Přehled případů jmenování a odvolávání vlády Milošem Zemanem 
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Výsledkem této kauzy však bylo konečné odvolání Andreje Babiše, neboť 

Bohuslav Sobotka demisi nepodal a prezident tak byl donucen nadřadit působnost Ústavy 

nad interní smlouvu vládní koalice. 

Publicitu si také vysloužily další případy, ve kterých Miloš Zeman vykonával 

pravomoc jmenování, resp. odvolání ministrů. Nejprve měl při sestavování druhé vlády  

Andreje Babiše (koaliční vláda hnutí ANO 2011 a ČSSD) výhrady k osobě kandidáta 

na ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho (ČSSD). Označoval jej 

za proimigrantského a zapojeného do korupčního prostředí (iRozhlas.cz, 2018). 

Zeman pak dokonce absolvoval s tímto kandidátem osobní schůzku, kde jej 

požádal, aby kandidaturu zvážil, přesto na něm ČSSD trvala. Případ nakonec ukončila 

sporná situace, kdy měl předseda vlády Andrej Babiš prezidentovi předložit dva seznamy 

se jmény na posty ministrů – jeden s Pochem, druhý bez něj. Prezident pak akceptoval 

alternativní variantu, kdy byl postem ministra zahraničních věcí pověřen předseda ČSSD 

Jan Hamáček, později byl jmenován nový kandidát, Tomáš Petříček. Dle expertů 

na ústavní právo byl tento případ novinkou v tom smyslu, že prezident republiky de facto 

poprvé dostal na výběr ze dvou variant obsazení ministerského postu (Novinky.cz, 2018). 

Tím se diskuze nad pravomocí jmenování člena vlády posouvá – také ostatní prezidenti 

ve svých úřadech vedli diskuze o složení vlády a kandidátech na ministry, ovšem žádný 

v této otázce nešel tak daleko, aby kvůli této záležitosti blokoval vznik vlády, neustoupil 

navzdory opakovaným výzvám k jmenování předloženého kandidáta a nakonec si 

konkrétnu osobu na postu ministra mohl vybrat sám. 

Druhým, podobným případem pak byla situace kolem odvolání ministra kultury 

v druhé vládě Andreje Babiše v průběhu léta roku 2019. Antonín Staněk (ČSSD) měl být 

na základě sporů s odbornou veřejností odvolán a na jeho místo měl být jmenován 

místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Miloš Zeman však odvolání Staňka odmítl, neboť 

demise byla podána samotným ministrem (a v takovém případě prezident nemá povinnost 

ji přijmout). Protože však došlo k vnitřním tlakům ve vládě i samotné ČSSD, navrhl 

Staňkovo odvolání přímo předseda ČSSD Hamáček – podle koaliční smlouvy pak měl 

Andrej Babiš povinnost o odvolání požádat prezidenta, čímž se opakovala výše popsaná 

situace z roku 2017. Staněk byl později skutečně odvolán, další otázkou se však stalo 

jméno jeho nástupce, neboť se Šmardou Zeman nesouhlasil – a tím se zase opakovala 

situace z roku 2018 a odmítnutí jmenování Pocheho. Sám Šmarda po dlouhé lhůtě, kterou 

si Miloš Zeman ponechal na rozhodnutí, vzdal kandidaturu a na místo ministra kultury 
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byl jmenován zkušený Lubomír Zaorálek. 

Miloš Zeman byl v případech jednotlivých ministrů možná nejdůslednější 

ze všech prezidentů, zároveň se jedná většinou o intenzivní a individuální případy sporu, 

proto jsou tak mediálně výrazné. Pro tuto práci jsou však zásadnější případy, ve kterých 

Zeman jako prezident republiky aktivně vystupoval. A mezi ně musíme zařadit především 

jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka hned na počátku prezidentova mandátu v roce 

2013 a jmenování první a druhé vlády Andreje Babiše na přelomu let 2017 a 2018. Oba 

případy názorně ukazují nejen výjimečnost přístupu Miloše Zemana, ale také jeho posun 

ve vnímání své role a především svých možností. 

 2.1.4.1  Úřednická vláda J. Rusnoka 2013 

Miloš Zeman hned na počátku svého prvního mandátu v roce 2013 vstoupil 

na scénu velmi výrazným a diskutovaným postupem. Jeho antipatie k vládě složené 

stranami ODS, TOP09 a frakcí původní koaliční strany VV s názvem LIDEM byly zřejmé. 

Nedůvěryhodnost vlády umocnily také špatné ekonomické výsledky doznívající 

ekonomické krize, které kabinetu Petra Nečase na počátku června 2013 přisoudily 

pouhých 18% v průzkumech důvěry (druhý nejnižší výsledek ve sledovaném období) 

(CVVM, 2020). Vleklá vládní krize rekonstruovaného kabinetu, který byl pod palbou 

kritiky nejen z Pražského hradu, ale i z řad sílící opozice8, vyústil skandálem spojeným 

se zneužitím vojenského zpravodajství nebližšími spolupracovníky premiéra Nečase. Dne 

17. června 2013 předal premiér Nečas prezidentovi Zemanovi demisi vlády a začala 

jednání o podobě nové vlády, do kterých prezident Zeman aktivně zasahoval. 

Z potenciálních variant zvolil tu, která nejvýrazněji zvýšila jeho vliv na politický systém, 

tedy dosazení vlastního kandidáta na pozici premiéra úřednické vlády, exministra 

Zemanovy a Špidlovy vlády Jiřího Rusnoka. 

 2.1.4.1.1  Kontext situace  

Miloš Zeman již při prakticky v prvním rozhovoru v pozici zvoleného prezidenta 

dne 26. ledna 2013 na adresu vlády uvedl: „Domnívám se, že je-li vláda držena stranou, 

která nevzešla ze svobodných voleb, nikdo ji nevolil a je vlastně tvořena přeběhlíky od VV 

                                                 

8 Nečasův kabinet se mohl při svém vzniku v roce 2010 opřít o rekordní podporu 118 poslanců 

vládních stran ODS, TOP09 a VV, po odštěpení frakce LIDEM z VV se však jeho podpora zmenšila 

na patových 100 poslanců, což podnítilo snahy opozice (ČSSD, KSČM a původní VV) k častým pokusům 

o vyslovení nedůvěry. 



61 

 

(tzn. stranou LIDEM), že by bylo namístě, aby byly předčasné volby a aby se 

do parlamentu dostaly ty strany, které mají aspoň pětiprocentní důvěru občanů." 

(ČT24.cz, 2013). To sice Nečas vzápětí odmítl, když prohlásil: „Vláda je podle ústavy 

zodpovědná Poslanecké sněmovně, nikoliv prezidentu republiky. Vláda bude pokračovat, 

dokud bude mít v Poslanecké sněmovně většinu a bude schopna prosazovat koaliční 

program.“ (ČT24.cz, 2013). V únoru 2013 pak Miloš Zeman ověřoval, zda může 

prezident v rámci svých pravomocí odvolat vládu bez jakýchkoliv podmínek a na základě 

„velmi extenzivního výkladu Ústavy“ shledal, že to možné je (iDnes.cz, 2013). Tím 

vyvolal bouřlivou diskuzi v řadách ústavních právníků. Pět měsíců poté situace 

eskalovala nečekaným způsobem.  

Důvodem vládní krize byla již výše zmíněná kauza, která vyvrcholila razií 

v Úřadu vlády a dalších vládních budovách v noci z 12. na 13. června 2013 – pro tuto 

práci jsou však její důvody nepodstatné. Prezident Zeman do jednání o demisi vlády 

vstoupil prakticky okamžitě již svými výroky ze zahraniční návštěvy Slovenska 

13. června 2013, kde ho zastihla zpráva o akci policejních složek – na otázku, zda by toto 

mohlo vést k pádu vlády, odpověděl: „Prognostik, kterým stále ještě jsem, má být 

připraven na všechny eventuality.“ (Novinky.cz, 2013). V kontextu jeho předchozích 

výroků na adresu vlády a jeho následných kroků lze odhadnout, že s touto variantou již 

v daný okamžik počítal. 

Den poté se ještě sešel na Pražském hradě s premiérem Nečasem a předsedou 

opoziční ČSSD Sobotkou, kde zřejmě došlo k impulzu, aby vláda podala demisi, což se 

také v pondělí 17. června stalo. V porovnání s předchozími případy demise lze 

konstatovat, že šlo o velmi rychlý proces, během kterého výrazně vzrostla pozice 

prezidenta Zemana. 

Po sérii rozhovorů s představiteli politických stran se rýsovaly varianty složení 

nové vlády – zástupci koalice prosazovali řešení v rámci sestavení nové vlády 

na původním koaličním půdorysu, která by byla vedená někým z ODS – takovou 

kandidátkou se 19. června stala Miroslava Němcová, nicméně proces, který vedl 

k takovému výběru, se mi jeví jako nejistý a chaotický, což mohlo podpořit už tak silnou 

pozici prezidenta ve vyjednávání a naopak slabou pozici vládních stran. Opoziční ČSSD 

prosazovala co nejbližší termín konání předčasných voleb, neboť v červenci 2013 měla 

vysoké volební preference, ačkoliv jednou z reálných variant bylo také jmenování 

Sobotky premiérem a pověření ČSSD k sestavení vlády. Tuto možnost však Sobotka 
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odmítl (E15, 2013). Stále více se tak hovořilo o dvou reálných postupech – rozpuštění 

Poslanecké sněmovny9 a vypsání termínu předčasných voleb, nebo sestavení úřednické 

vlády. Ta by odpovídala tendencím aktivního a progresivního pojetí prezidentského úřadu 

Milošem Zemanem – jak jsem již v této práci několikrát uváděl, úřednické vlády mohou 

být značným odklonem těžiště politické moci z parlamentu k prezidentovi republiky. Sám 

prezident tuto možnost označil za svou prioritní v rozhovoru pro pořad Českého rozhlasu 

Hovory z Lán dne 23. června 2013. A svým slovům dostál hned dva dny poté, kdy 

25. června překvapivě vyřešil vládní krizi jmenováním Jiřího Rusnoka premiérem 

úřednické vlády. Dle mého názoru však Zeman již po prvních jednáních s představiteli 

parlamentních stran věděl, jaké je rozložení sil a plánoval poměrně unikátní spojení obou 

zmíněných variant – resp. dovést zemi (skutečně jako hlavní aktér) k předčasným volbám, 

které sliboval již ve své volební kampani, za využití úřednického kabinetu. 

Rusnokova vláda byla jmenována 10. července 2013, navzdory tomu, že bylo 

vysoce nepravděpodobné, že získá důvěru Poslanecké sněmovny (iDnes.cz, 2013). Miloš 

Zeman sice avizoval, že pro Rusnokovu vládu podporu dojednává a tato ji získá, nicméně 

se tak nestalo. Lze jen spekulovat, zda se tato prezidentova rétorika stala součástí níže 

popsaného plánu, nebo to byl pouze pokus, který nevyšel. Nicméně Rusnokova vláda 

předstoupila před Poslaneckou sněmovnu k hlasování o získání důvěry 7. srpna a jako 

druhá vláda v historii ČR ji nezískala. Zdánlivá porážka „svévolného 

přístupu“ k pravomoci jmenování vlády však měla být jen dalším krokem k předčasným 

volbám, protože situace byla stále pevně v rukou prezidenta Zemana. 

 2.1.4.1.2  Nástroje 

Tento případ jmenování vlády jsem pro svou práci zvolil nejen proto, že je dalším 

v řadě jmenování úřednických vlád, které jsou samy o sobě vždy důsledkem výjimečné 

situace ve státě. Prezident Zeman zde aplikoval dokonce soubor strategických kroků 

a unikátních prvků, které ve své konstelaci naprosto přesně splnily jeho cíl a navíc 

                                                 

9  Dosáhnout rozpuštění Poslanecké sněmovny bylo v roce 2013 podstatně jednodušší, než 

v předchozích případech vládních krizí a jmenování překlenovacích úřednických vlád v letech 1998 a 2009, 

neboť právě v reakci na situaci v roce 2009 došlo k novele ústavního zákona č. 319/2009 Sb., který rozšířil 

možnosti rozpuštění Poslanecké sněmovny, pokud toto odhlasuje ústavní většina (120 poslanců). Prezident 

republiky je pak povinen (na rozdíl od jiných případů rozpuštění) sněmovnu rozpustit a vypsat předčasné 

volby (Česká republika, 2009). Jedná se o opatření, které již v roce 1997 navrhoval Josef Lux a mělo řešit 

již tehdejší problémy se jmenováním úřednické vlády a omezením jejího mandátu. Nakonec se toto stalo 

jedinou možností Poslanecké sněmovny, jak omezit mandát Rusnokovy vlády, aniž by se musela spoléhat 

na dodržení zvyklosti prezidentem Zemanem. 
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přinesly relativní posílení jeho role v politickém systému. 

Odhalení jeho skutečného motivu můžeme nalézt již při vládní krizi v roce 1997, 

kterou jako předseda opoziční ČSSD chtěl vyřešit předčasnými volbami. Problémem 

a překážkou v rychlém vyřešení sporu byly nedostatečná legislativní možnosti rozpuštění 

sněmovny, neboť předčasné volby mohou být dle zákona vypsány až po ukončení 

mandátu aktuální sněmovny. Tehdy se situace z popudu ČSSD vyřešila zkrácením 

mandátu poslanců novým ústavním zákonem, podobné opatření však bylo v roce 2009 

ústavním soudem zamítnuto, proto vešla v platnost novela ústavního zákona 

o pravomocích prezidenta rozpustit sněmovnu (viz předchozí kapitola). Podstatné však 

je, že Miloš Zeman je svým politickým uvažováním člověk, který raději volí předčasné 

volby a nové rozložení sil podle aktuálních preferencí voličů, než hledání alternativních 

a často nepřirozených koalic. 

Také v roce 2013, již z pozice prezidenta republiky, měl různé možnosti, jak 

situaci ovlivnit a vyřešit. Již mohl počítat s legislativní úpravou, která mu předurčila 

postup v případě, že dojde k rozpuštění sněmovny. Bylo však nutné nalézt cestu, jak 

takového rozpuštění dosáhnout, a to v situaci, kdy v Poslanecké sněmovně panovala 

rovnováha sil. 

 Dle prezidentových slov se vybraná varianta jmenovat překlenovací úřednickou 

vládu stala jedinou možností, jak dosáhnout předčasných voleb – na první pohled 

paradoxní vyjádření však po bližším průzkumu situace může být reálné. „Jediná cesta, 

jak vyvolat v České republice předčasné volby, je jmenování vlády odborníků, a to z toho 

prostého důvodu, že jinak by čekání na předčasné volby bylo čekání na Godota. Opozice 

nemá sílu získat 120 hlasů a vládní koalice až dosud neměla zájem se na těchto 120 

hlasech podílet.“ (ČT24.cz, 2013). V této jedné větě z 25. června 2013 vidím objasnění 

postupu prezidenta Zemana a také unikátnost jeho postupu. 

Dosavadní koalice ODS, TOP09 a LIDEM skutečně odmítala po celou dobu 

vyjednávání vyvolání předčasných voleb, protože sama deklarovala (i když ne zcela 

stabilních) 101 hlasů podpory. Tuto variantu odmítala opozice, tou dobou ve vyrovnaném 

počtu 100 hlasů, a ani pro prezidenta Zemana nebyla prioritní vzhledem k zcela 

odlišnému názorovému přesvědčení. Důležité je, že tak nikdo z Poslanecké sněmovny 

v té době nemohl dosáhnout 120 hlasů pro rozpuštění a vypsání předčasných voleb. Pro 

řešení patové situace a zohlednění názorů všech zúčastněných aktérů tak prezident zvolil 

úřednický kabinet. Pokud by takový kabinet získal důvěru, mohl by klasicky vládnout 
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ještě necelý rok do řádného termínu voleb v květnu 2014, čímž by prezident a jemu 

spřízněná vláda dominovali exekutivě ve státě. Domnívám se však, že počítal s variantou, 

že vláda důvěru nezíská. Součástí jeho plánu bylo také to, že druhým pokusem 

na sestavení vlády již nikoho nepověří, což jasně ukazuje jeho projev na schůzi 

Poslanecké sněmovny při vyslovování důvěry Rusnokovu kabinetu. Prezident Zeman 

v něm prohlásil, že v případě nevyslovení důvěry úřednické vládě si nechá podstatný čas 

na hledání nového kandidáta a Rusnokův kabinet může vládnout v demisi neomezeně 

dlouhou dobu, minimálně však do doby, než bude prošetřena kauza se zneužíváním 

vojenského zpravodajství: „Ujišťuji vás, i kdybyste mě lámali kolem, že během těchto 

několika týdnů žádný druhý pokus nepodniknu.“ (iDnes.cz, 2013). Tato věta se nakonec 

stala tou nejdůležitější v celém procesu jednání, neboť ovlivnila většinu v Poslanecké 

sněmovně, aby ji raději rozpustila, než aby čekala na případný druhý pokus k sestavení 

vlády. Toto se skutečně stalo hlasováním z 20. srpna 2013. Následující předčasné volby 

se uskutečnily 25. a 26. října 2013. 

Prezident Zeman tak dokázal vyhovět požadavkům ČSSD na konání předčasných 

voleb, ve kterých se měla stát nejsilnější stranou ve sněmovně a také svým voličům 

z prezidentské volby, kterým slíbil, že ukončí vládu pravice. Nejspíš také svým způsobem 

předešel vzniku další destabilizované vlády, protože hned vzápětí se ukázalo, že vládní 

koalice ODS, TOP09 a LIDEM není jednotná a deklarovaných 101 hlasů v období srpna 

2013 již pravděpodobně neměla. A jistě nelze opomenout, že při tomto jednání posílila 

svou faktickou převahu nad ostatními aktéry v systému. Nelze zapomínat, že Poslanecká 

sněmovna měla možnost podat za tento způsob Zemanova jednání na prezidenta ústavní 

žalobu, vzhledem ke své fragmentaci a neschopnosti se domluvit jako ústavní celek se 

tak však nestalo. 

Z dalších významných postřehů z jednání prezidenta Zemana vybírám následující. 

Prezident Zeman se poprvé ve své rétorice nejprve přiklonil k zásadě 101 hlasů, když 

odmítal hned jmenovat Miroslavu Němcovou premiérkou za vládní koalici. Jejích 

deklarovaných 101 hlasů chtěl nejprve aktualizovat, později také úředně ověřit. Pro 

úřednickou vládu Jiřího Rusnoka však toto pravidlo již neprosazoval. 

Oproti např. prezidentovi Havlovi v roce 1996 a zejména 1997 zvolil Zeman 

odlišný postup již na začátku jednání – první týden po přijetí demise Nečasova kabinetu 

nechal politickým stranám prostor na vlastní jednání a až poté je zval na separátní 

schůzky na zámek v Lánech (Deník.cz, 2013). Lze jen těžko hodnotit, zda to byl zpočátku 
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akt přenechání stěžejní role při vyjednávání Poslanecké sněmovně ČR či příprava 

na následující převzetí řízení jednání, podstatné však je, že politické strany nebyly 

schopné čas využít k dojednání pevného mandátu pro novou vládu. 

Jako velmi důležitý se ukázal faktor legitimační výhody, kterou dokázal prezident 

Zeman při demisi Nečasovy vlády a v následném jednání maximálně využít – jeho 

mandát byl oproti mandátu vlády a Poslanecké sněmovny nový, navíc posílený oproti 

jeho prezidentským předchůdcům zavedením přímé volby. Podpora prezidenta se v té 

době nacházela na velmi dobrých 50% a v průběhu krize rostla (CVVM, 2020). Jednalo 

se navíc o první demisi a první sestavování vlády během mandátu Miloše Zemana, i proto 

byl aktivním aktérem. 

Z naší perspektivy také upozorňuji na velkou podobnost situací v roce 1997 

a 2013 – vládní ODS se dostává do vnitřní krize, která způsobuje pád vlády, po jednáních 

je ČSSD jako nejsilnější opoziční strana pro předčasné volby, prezident republiky však 

posílen vývojem událostí prosazuje řešení v podobě překlenovací vlády – další postup 

obou prezidentů nabízí další možnosti komparace, které se budu věnovat v následující 

kapitole 2.2.1. 

 2.1.4.1.3  Výsledky 

Ačkoliv výsledkem byl vznik nestabilní vlády bez důvěry, prezident Zeman svým 

postupem dokázal zcela převzít rozhodující roli v jednání. Pouze možnost rozpuštění 

Poslanecké sněmovny vlastními hlasy poslanců ukončila působení vlády, která vznikla 

za výrazné podpory prezidenta Zemana. Po analýze jeho prohlášení a postupu však 

můžeme konstatovat, že i to byla součást Zemanova plánu. 

Hned vzápětí po skončení krize a vypsání termínu předčasných voleb se opětovně 

otevřela debata o korigování pravomocí prezidenta republiky, kterou předložila TOP09. 

Jejím obsahem bylo např. určení lhůty 15 dnů, po které musí prezident přijmout demisi 

ministra nebo jej jmenovat, omezení jeho počtu pokusů na jmenování vlády na jeden, 

možnost odvolat prezidenta po vzoru amerického impeachmentu apod. (Lidové noviny, 

2013). Nutno podotknout, že představenými omezeními by se český prezident stal velmi 

slabým, neboť by v jeho kompetencích nezůstalo příliš prostoru pro výkon vlastní vůle. 

Ani tento pokus o zpřesnění pravomocí však nebyl úspěšný. 

Posledním unikátním prvkem, který Miloš Zeman v tomto případě aplikoval, bylo 

udržování vlády Jiřího Rusnoka v úřadu rekordních 169 dnů po demisi. Žádná jiná vláda 

ČR neúřadovala tak dlouho bez podpory Poslanecké sněmovny. Ačkoliv jeho předchozí 
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postup až do konání předčasných voleb lze na základě analýzy hodnotit jako legitimní, 

toto udržování vlády v demisi u moci navzdory legitimním výsledkům nových voleb 

hodnotím již jako neopodstatněné. 

Všechny výše zmíněné faktory a prvky nakonec vedly k tomu, že byl Miloš 

Zeman po sledovanou dobu významným aktérem nejen v pozici prezidenta a v rámci 

prezidentských pravomocí, ale také v rámci vládního směřování. Tuto dobu tedy lze 

charakterizovat jako období snahy o sjednocení exekutivní moci pod hlavičku prezidenta 

republiky. 

 2.1.4.2  Jmenování vlády 2017 – Vítěz bere vše 

Miloš Zeman během svého dosavadního působení v pozici prezidenta rozhodně 

nechtěl být pouze konformní postavou a využíval pozice a síly svého úřadu v mnohých 

oblastech, za což byl velmi často kritizován. V oblasti jmenování vlády se zatím 

naposledy zapsal v letech 2017 a 2018, když vstoupil aktivně do vyjednávání o nové 

podobě vlády vedené Andrejem Babišem. Případ je to zajímavý zejména z hlediska 

aplikace prvku, který již v minulosti Miloš Zeman jako premiér prosazoval jako 

nejvhodnější postup po volbách – premiérem má být jmenován vítěz voleb, i když 

nedisponuje dostatečnou podporou v Poslanecké sněmovně. Oproti Václavu Klausovi 

a jeho prosazovaném pravidlu 101 hlasů tak dochází k určité úpravě ústavní zvyklosti. 

 2.1.4.2.1  Kontext situace 

20. a 21. října 2017 se konaly již 7. volby do Poslanecké sněmovny České 

republiky, jejichž výsledek nebyl zdaleka tak překvapivý a zajímavý, jako u jiných 

sledovaných případů. Vláda Bohuslava Sobotky po debaklu ČSSD ztratila silnou 

vyjednávací pozici pro další průběh jednání o sestavení nové vlády a dle klasického 

povolebního scénáře podává demisi 5. prosince 2017. Hned následujícího dne je 

jmenována vláda nová, jejíž mandát od prezidenta republiky je však předmětem diskuzí. 

Vláda Andreje Babiše si totiž v předchozím období nedokázala zajistit podporu 

v Poslanecké sněmovně a jevilo se tedy jako silně nepravděpodobné, že se jí podaří získat 

důvěru. Prezident Zeman tak spojil přístupy z předchozích dvou jmenování vlády – 

neváhal využít možnosti, že má k dispozici více pokusů (stejně jako u vlády Jiřího 

Rusnoka, kde tento faktor hrál zásadní roli), a jmenoval vítěze voleb, ačkoliv 

nedisponoval 101 hlasů. Vznikla tak další situace, která může být nazývána vládní krizí, 

a kterou můžeme podrobit analýze. 
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Že tento krok učiní, avizoval již v rozhovoru dne 8. září 2017, tedy více než měsíc 

a půl před volbami. Svým výrokem navíc upoutal pozornost, protože avizoval, že by 

neváhal jmenovat Babiše premiérem, i kdyby byl ve vazbě (Novinky.cz, 2017). 

Připomínám, že v období voleb a sestavování nové vlády bylo důležitým tématem právě 

trestní stíhání předsedy hnutí ANO 2011. Pokud by k tomu skutečně došlo, stalo by se tak 

poprvé v historii České republiky. 

Přesto však Miloš Zeman po volbách prohlásil, že využije maximální možnou 

dobu, než svolá ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny, tudíž než jmenuje nového 

premiéra (Nedělní Blesk, 2017). Tento krok zřejmě souvisel jednak se Zemanovou 

dlouhodobou snahou o poskytnutí velkého prostoru pro jednání a vlastního zapojení 

do něj (jak je patrné z lhůt uvedených v tabulce 4), ale také s dalším faktorem, který 

na přelomu let 2017 a 2018 hrál důležitou roli – 7. listopadu 2017 končila lhůta pro 

registraci kandidatury na pozici prezidenta republiky, Babiše premiérem jmenoval až 

6. prosince 2017. Prezidentské volby se pak odehrávaly 12. a 13. ledna 2018 (1. kolo) a 

26. a 27. ledna 2018 (2. kolo). Zeman poměrně dlouho otálel s vyhlášením kandidatury 

a případná podpora hnutí ANO 2011 (např. formou nepostavení vlastního kandidáta) by 

pro něj mohla zajistit podstatnou část hlasů (vzhledem k podobně složenému elektorátu). 

Poskytnutý prostor na jednání o nové vládě tedy nebyl jen prostorem pro Andreje Babiše, 

ale také pro Miloše Zemana, který držel situaci ve svých rukou a využíval možnosti určit, 

kdo se stane premiérem. 

Následný diskutovaný krok – jmenování vlády – přišel poměrně rychle 

po jmenování premiéra, 13. prosince 2017. Vláda posléze předstoupila před Poslaneckou 

sněmovnu k vyjádření důvěry 16. ledna 2018 a jako třetí vláda v historii České republiky 

ji nezískala. Výsledek to byl dopředu předpokládaný, avšak Miloš Zeman dostál svým 

slovům a při předání demise vlády obratem pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení 

nové vlády.  

 2.1.4.2.2  Nástroje 

Nejdůležitějším nástrojem, který vnímám jako příznačný pro oba případy 

jmenování vlád Andreje Babiše, je pravidlo, které Miloš Zeman společně s Václavem 

Klausem dokonce požadovali stanovit jako ústavní zákon, nicméně Zeman jej zavádí 

alespoň jako pevnou ústavní zvyklost – jmenování vítěze voleb premiérem. Všechny 

kroky, včetně brzkého a formálního pověření k jednání o sestavení vlády, jmenování 

premiérem a jmenování vládou bez podmínky 101 hlasů či většinou velmi aktivní 
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rétorická podpora vyvíjející tlak na ostatní aktéry, navíc nedávají příliš prostoru pro jiné 

varianty sestavení vlády a vedou k modelu menšinové vlády, kterou Zeman na rozdíl 

od svých předchůdců a priori neodmítá. 

Jsou zde však další příznačné faktory, které nelze opomenout. Ačkoliv jednání 

po volbách, které bylo spojeno se vznikem první vlády Andreje Babiše, probíhalo 

na úplném konci mandátu Miloše Zemana, lze to označit pouze za drobnou komplikaci 

pro Miloše Zemana, který ji však dokázal překonat hned z počátku „výměnou“ jmenování 

Babiše premiérem za podporu v nové prezidentské volbě. Nelze tedy říct, že by v tomto 

případě hrála legitimační výhoda na straně Babiše velkou roli. Pokud se podíváme 

na případy jmenování obou vlád Andreje Babiše, dochází v tomto období k atypické 

změně legitimační výhody, jaká v historii České republiky neměla obdoby – vláda 

nemohla stihnout využít legitimační výhodu v jednání s končícím prezidentem, protože 

prezident republiky dokázal v průběhu tohoto jednání obhájit svůj mandát. Vláda tak 

ztratila legitimační výhodu ještě před tím, než reálně vznikla. 

Z hlediska důvěry, která také ovlivňuje legitimační výhodu, lze konstatovat, že se 

Miloš Zeman v daném období těšil nejvyšší důvěře za svůj mandát, tedy 55%, avšak 

vláda Andreje Babiše si záhy po svém jmenování vysloužila nadprůměrných 32% důvěry. 

Toto je důkazem, že pro oba aktéry je mnohem výhodnější spolupracovat, protože si tak 

v očích veřejnosti udrží jakýsi společný „monopol na popularitu“, který se jiným aktérům 

bude těžko narušovat. Elektorát Zemana a Babiše je pravděpodobně do velké míry 

shodný, takže udržovat vizi spolupráce mezi nimi nenutí jejich voliče, aby si vybírali mezi 

nimi pouze jednoho, když můžou podporovat oba. 

Z dalších prvků užitých prezidentem v jednání uvádím například fakt, že 

v průběhu jednání Miloš Zeman několikrát měnil požadavky na Babiše, když nejprve 

prosazoval jeho menšinový kabinet bez nároku na zachování pravidla 101 hlasů 

(Euro.e15.cz, 2017), později dodržení tohoto pravidla požadoval pro případný druhý 

pokus (ČT24, 2018), aby nakonec i pro tento pokus 101 hlasů nepožadoval (iRozhlas.cz, 

2018). Co za těmito změnami stálo, je však těžko odhadnutelné, a pravděpodobně se 

jednalo o nástroje k vyvinutí tlaku na Andreje Babiše. 

Rétorický tlak ostatně vyvíjel také na ostatní aktéry jednání o složení nové vlády, 

když v jejím průběhu prohlásil po vzoru případu z roku 2013, že považuje vládu v demisi 

za plnohodnotnou, a že taková vláda může vládnout neomezeně dlouho (Český rozhlas, 

2017) nebo že druhý pokus svěří opět vítězi voleb, tedy Andreji Babišovi (Český rozhlas, 
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2017). 

Za povšimnutí jistě stojí také fakt, že Miloš Zeman prakticky vůbec nevyužívá 

třístupňového procesu sestavení vlády – pověření k jednání o sestavení vlády je v jeho 

případech jen formalita konstatování výsledku voleb, na kterou aktéři víceméně nečekají. 

Toto může být také podnětem pro komparativní část této práce. 

 2.1.4.2.3  Výsledky 

Výsledkem sestavování vlády v roce 2017 byla nestabilní menšinová vláda bez 

důvěry, Miloš Zeman však svými kroky (z nichž některé stačilo pouze deklarovat) 

ovlivnil jednání o podobě nové vlády a přístup dalších aktérů. Prakticky tak zajistil vznik 

druhé Babišovy vlády, která vykazovala kombinaci nestabilitiy a omezené důvěry. 

Vznikla s podporou KSČM, což v porovnání s předchozími dvěma prezidenty byl zásadní 

posun – Havel i Klaus dokonce kladli jako podmínku, aby se vláda neopírala o hlasy 

antisystémových stran. V této vládě je navíc nezanedbatelný podíl nestraníků a osob 

sympatizujících s prezidentem Zemanem (např. bývalí ministři Rusnokovy vlády 

Miroslav Toman či Marie Benešová), což posiluje prezidentovu pozici v systému. 

Přes několik momentů ve vyjednávání však lze říci, že obě vzniklé vlády Andreje 

Babiše udržovaly pozitivní vztah s prezidentem Zemanem, což z něj činí prezidenta, 

během jehož mandátu trval nejdelší pozitivní vztah mezi prezidentem a vládou (v součtu 

za dobu vlády Jiřího Rusnoka a obou vlád Andreje Babiše). Prezident Zeman tak 

v mezidobích mezi volbami nemusel mít tendence zasahovat do výkonu vlády aktivně, 

o to větší význam však sehrával v období sestavování vlád. 

 2.2  Komparace zjištěných dat 

 2.2.1  Komparace přístupů jednotlivých prezidentů ČR 

V následující kapitole se pokusím spojit poznatky, které vyplynuly z této práce 

a zarámovat tak její praktický přínos pro zkoumané téma. Rozděluji témata podle oblastí, 

jichž se jednotlivé prvky dotkly, a srovnávám jednotlivé přístupy daných prezidentů. Pro 

přehlednost zároveň kopíruji schéma určené výzkumnými otázkami dle kapitoly 1.2. 

Aktivní vstup do jednání 

Aktivismus jednotlivých prezidentů jsem určoval na základě toho, jak často 

vstupovali do procesu jmenování či odvolávání vlády aktivně (ve smyslu definice 

v kapitole 1.3), v poměru k počtu případů, které se v jejich volebních obdobích 
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odehrávaly. 

Nejaktivnějším prezidentem je podle tohoto měření Miloš Zeman, který vstoupil 

do sedmi případů z osmi. Václav Havel pak vstoupil do šesti případů z osmi a Václav 

Klaus je v této statistice nejvíce umírněný, když do jednání zasáhl osmkrát z dvanácti 

případů. 

Tento prvek odráží také snahu zvýšit vliv prezidenta republiky – Miloš Zeman 

a Václav Havel v tomto byli podobní, ačkoliv k tomu každý volil jiné postupy. Václav 

Klaus je konzervativní a nevyužíval každé možnosti zvýšit sílu prezidentského úřadu. 

Nástroje k jednání 

Přehled využívaných nástrojů úzce souvisí s kapitolou Inovativní prvky v závěru 

tohoto oddílu. Kromě zmíněných musím ještě doplnit, že každý z prezidentů velmi 

aktivně využíval možnosti separátních schůzek a společných schůzek všech aktérů, 

tohoto způsobu však nejvíce využíval Václav Havel. 

Václav Klaus se výrazněji opíral o předepsané a stanovené postupy, které jsou 

popsány v Ústavě ČR, v dané situaci dokázal ovlivnit způsob řešení krize nečekanou 

aplikací již zavedených pravidel. 

Miloš Zeman kombinoval oba výše zmíněné principy, do řešení krizí v rámci 

jednání však umožnil vstoupit do té doby odsunutým komunistům, čímž inovoval tento 

postup. Zároveň své kroky obhajoval zněním Ústavy ČR, kterou podroboval často 

inovativnímu výkladu podle situace, ve které se nacházel. 

Vztah k vládě 

Vztah mezi prezidentem republiky a vládou, potažmo parlamentem, je jedním 

z prvků okruhu politických příležitostí definovaných Margit Tavits. Platí, že čím 

negativnější vztah mezi aktéry, tím větší by měla být snaha prezidenta ovlivňovat systém. 

Tento princip se dle mého pohledu potvrdil např. na Slovensku v období vlády Vladimíra 

Mečiara a výkonu funkce prezidenta Michalem Kováčem. 

Vzhledem k neutrálnímu založení Václava Havla by se dalo jeho působení označit 

za potenciální permanentní konflikt, neboť pozitivní vztah udržoval pouze s úřednickou 

vládou Josefa Tošovského. Předpoklad, že bude vstupovat do systému, je tedy velký, což 

se částečně potvrdilo. 

Václav Klaus se téměř po polovinu svého mandátu setkával s vládami z opačného 

politického tábora – vládu tvořila především levicová ČSSD, což např. politolog Ray 

Taras označil za „zvláštní formu kohabitace“, která směřuje k posunu 
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k poloprezidencialismu (Hloušek, 2013). Ani vztahy k jeho původní domovské ODS 

nebyly pod novým vedením pozitivní, proto i toto období označuji za neutrální až 

negativní. Zde se však spojitost mezi vztahy k aktéry a zvýšeným aktivismem nepotvrdila, 

neboť Václav Klaus by musel do systému vstupovat mnohem výrazněji. 

Miloš Zeman zvolil taktiku, kdy zásadním způsobem ovlivní jmenování vlády tak, 

aby již nemusel výrazněji zasahovat do činnosti vlády, se kterou bude udržovat pozitivní 

vztah. Ačkoliv tedy má ze všech prezidentů nejvyšší poměr pozitivních vztahů s vládou, 

do systému při jmenování a demisi vlád zasahuje často. 

Důvěryhodnost 

Míra důvěryhodnosti je jedním z faktorů, který považují za důležitý Miloš 

Brunclík a Michal Kubát (2017), ale také Margit Tavits (2009). Ukazuje nám, do jaké 

míry jsou přijímány kroky prezident republiky veřejností a jak tedy působí vně 

politického systému. Zároveň však souvisí s určením legitimační výhody. 

Data, ze kterých jsem čerpal, jsou vyhodnocována na základě dotazování 

reprezentativního vzorku, kterému je položena otázka: „Důvěřujete prezidentovi 

republiky/vládě?“ (CVVM, 2020). Určité rozdíly mohly být způsobeny např. změnou 

způsobu volby z nepřímé na přímou. Osobně se ale domnívám, že při takto položené 

otázce, která míří skutečně jen na podstatu důvěryhodnosti (tedy zda věřím, že kroky této 

ústavní instituce jsou správné či nikoliv), jsou všechny ostatní faktory méně důležité, 

zejména také proto, že daná otázka je stále stejně koncipovaná. 

Václav Havel se hned na počátku svého mandátu v samostatné České republice 

těšil nadprůměrné důvěře přes 70%, navzdory rozpadu společného státu, který mu byl 

částí společnosti dáván za vinu. I když měla důvěra v prezidenta Havla později klesavou 

tendenci, stále se udržela na nadprůměrných hodnotách, což z něj činí dle statistik 

druhého nejdůvěryhodnějšího prezidenta (ČSDA, 2020). 

Tím prvním se stal Václav Klaus, který zřejmě čerpal ze své politické kariéry 

v pozici výrazného předsedy vlády. Ve sledovaných obdobích v jeho důvěryhodnosti 

docházelo k vývoji na sinusoidě mez 61-75%, disponoval však nejvyšším průměrem – 

70% (CVVM, 2020). 

Miloš Zeman – a to je pro mě překvapivé zjištění – je v průměru nejméně 

důvěryhodným prezidentem, navzdory faktu, že je jediným přímo zvoleným z této trojice. 

Můžeme u něj sledovat rostoucí křivku se dvěma vrcholy – první přichází při jmenování 

Rusnokovy vlády (53%) a druhý na konci Sobotkovy vlády a při jmenování Babišových 
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vlád (55%). V průměru za sledovaná období se jeho důvěryhodnost nachází lehce nad 51% 

(CVVM, 2020). 

Předpoklad, že prezident těšící se vysokému procentu důvěryhodnosti, bude mít 

největší tendenci zasahovat do systému, je tedy dle mého zkoumání mylný. Je třeba tento 

faktor vnímat jen jako jeden z možných prvků, nicméně není determinující. 

V konkrétních etapách jmenování a odvolávání vlád (pokud je vnímáme jako body 

na časové ose, nikoliv jako celkový pohled na prezidentovu činnost) však vidím jeden 

zajímavý dílčí výsledek – důvěryhodnost prezidentů naopak stoupá v momenty, kdy 

do systému zasahují více. To jen potvrzuje teorii tzv. manka liberalismu, které zmiňuji 

v kapitole 1.7. 

Na důvěryhodnost prezidenta však nelze pohlížet pouze jednodimenzionálně. Je 

nezbytné zahrnout také důvěryhodnost vlády v daném období a spojit tyto faktory 

s ostatními. Nicméně stupeň důvěryhodnosti odhaluje, jak budou kroky prezidenta 

přijímány. V tomto výsledky statistiky souhlasí s teorií – s klesající důvěryhodností 

budou vyvstávat kritické hlasy z řad občanů, médií a ostatních aktérů. Tuto kritiku 

nejčastěji zaznamenáváme u Miloše Zemana, poté Václava Havla a nejméně u Václava 

Klause. 

Lhůty 

Zvláštní vývoj také sleduji v oblasti udržování lhůt. Nejkratší lhůty se snažil 

dodržovat Václav Havel a s postupem času tato disciplína u dalších prezidentů klesala. 

Václav Klaus sice zaznamenal nejkratší potřebnou lhůtu k jmenování vlády, který 

netrvala ani jeden den, oproti tomu pak ale dlouhou dobu držel rekord v délce udržování 

vlády v demisi – první Topolánkova vláda vládla v demisi 90 dnů. 

Nejdelší lhůty však nakonec udržoval Miloš Zeman, když v roce 2013 nechal 

vládnout Rusnokovu vládu v demisi rekordních 169 dnů, první vládu Andreje Babiše pak 

jen o pár dní méně, 155 dnů. 

Délka lhůt vypovídá jednak o stavu politické kultury, ale také o využívání 

prostoru pro zasahování do jednání. Miloš Zeman tento prostor jednoznačně využil pro 

posílení svého postavení. 

Důvody krize 

Každý z popsaných případů obsahuje kapitolu Kontext situace, ve které je 

popsáno, co vedlo k řešené krizi. Nejčastěji se setkáváme s nečekanou demisí vlády 

(zejména v letech 1997, 2005, 2009 či 2013), která svou povahou přispívá k momentální 
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posílení role prezidenta – jak je patrné, každý z prezidentů k řešení takové situace 

přistoupil odlišně. 

Existence stabilní vládní většiny 

Zpravidla vstupovali prezidenti do způsobu řešení vládní krize ve chvíli, kdy tato 

krize byla nečekaná (např. demisí vlády z vlastního rozhodnutí), nicméně významně 

zasahovali do řešení situací i po řádných volbách, které skončily faktickým patem. Z toho 

vyplývá, že stabilita vlády na vstupu ve sledovaných případech byla téměř vždy nízká. 

V otázce stability vlád na výstupu (tedy těch, které jednotliví prezidenti ČR 

jmenovali) docházím k nepříznivému výsledku. Václav Havel jmenoval pouze dvě 

stabilní vlády z pěti (počítáme-li v této statistice také s první vládou Václava Klause, 

která sice vznikla již v roce 1992, ale výrazně zasáhla také do existence České republiky). 

Miloš Zeman dokonce pouze jednu vládu ze čtyř. 

Václav Klaus byl nejúspěšnější, když jím jmenované vlády vykazovaly znaky 

stability třikrát ze šesti případů. Zde se zřejmě projevil faktor uplatňovaného pravidla 101 

hlasů, nicméně statistiku zkreslují případy sociálně-demokratických vlád, které se 

vystřídaly v letech 2002-2006 celkem třikrát, ovšem vždy na stejném koaličním půdorysu 

se zajištěnou stabilní většinou 101 hlasů. 

Tento faktor nám však také říká o podmínkách pro vstup prezidentů do systému – 

Václav Klaus měl nejomezenější možnosti, protože stál po nejdelší dobu proti stabilní 

vládní většině. Na základě výsledků lze tuto hypotézu potvrdit. 

Fáze mandátu a jmenování vlády 

Pokud přistoupíme na hypotézu, že úřednické vlády mohou být často 

ve skutečnosti nástrojem pro uskutečňování prezidentské vlády, může hrát také 

zajímavou roli, v jaké fázi mandátu prezidenta dochází k jejímu jmenování. 

Václav Havel jmenoval Tošovského vládu na konci svého prvního mandátu 

a musel tak zřejmě postupovat umírněněji, než kdyby tomu tak bylo uprostřed nebo 

na začátku. Faktor případné podpory sněmovny pro znovuzvolení nelze opomenout. 

Václav Klaus toto dilema řešit nemusel, protože jmenoval Fischerovu vládu 

uprostřed svého druhého mandátu – nebylo tedy pro něj tolik podstatné, jak jeho kroky 

přijme veřejnost a ostatní aktéři. Proto také v tomto případě nezasahoval do sestavování 

vlády nikterak výrazně. 

Miloš Zeman oproti tomu jmenoval Rusnokovu vládu již na počátku svého 

mandátu. Využil tak celkem pochopitelně příležitosti ji pojmout jako nástroj své politiky, 
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kterou chtěl z Pražského hradu prosazovat. 

Časový rozměr jednotlivých případů se tak ukazuje jako jeden z těch důležitějších. 

Podíl nestranických/prezidentských ministrů 

Obecně lze souhlasit s hypotézou, že podíl nestranických či přímo prezidentských 

ministrů (dle definice v kapitole 1.3) posilňuje pozici prezidenta uvnitř systému, neboť 

dochází k sjednocování obou aktérů exekutivy, kteří poté postupují v souladu. V mnou 

sledovaných případech lze takto hovořit o vládě Jiřího Rusnoka, ta nicméně nezískala 

důvěru, čímž byla její relevance snížena prakticky na minimum. 

Ostatní úřednické vlády byly odlišné – vláda Josefa Tošovského byla z velké části 

složená z původních koaličních politiků, vláda Jana Fischera byla sice složena 

z nestraníků, ale na jejich výběru se prezident prakticky nepodílel a nemají na něho žádné 

přímé vazby. 

Z výsledků této práce tedy nelze jednoznačně potvrdit význam nestranických či 

prezidentských ministrů v systému. 

Posílení uvnitř politického systému 

Václav Havel již od počátku svého působení prosazoval, aby byl prezident silným 

aktérem v systému. Ačkoliv jeho požadavky nebyly zcela zohledněny také při tvorbě 

Ústavy ČR, svými kroky jednoznačně mířil k posílení pozice prezidenta. Při zpětném 

ohlédnutí můžeme charakterizovat jeho dobu vytvářením nových pravidel hry, ve kterých 

chtěl, aby prezident hrál důležitou roli. 

Václav Klaus oproti tomu postupoval po většinu času neinvazivně, nenápadně. 

V určených momentech (zejména právě při jmenování a odvolávání vlády) však využíval 

svého postavení téměř nad rámec. Jeho osvědčenou metodou nebyla diskuze, jako 

u Havla, ale stanovování pravidel jednání. Tím sice výrazně promlouval do procesu, ale 

nebyl v něm tím nejviditelnějším hráčem. 

Miloš Zeman hraje důležitou roli pro svou nepředvídatelnost a rétorickou 

schopnost vyvinout tlak. Neváhá jít na hranu, obzvlášť pokud cítí, že nebude mít odpor. 

Tento postup samozřejmě míří k posílení role prezidenta v systému, nicméně odehrává se 

v rámci daných pravidel, které jsou stanoveny vágně a nepočítají s tak extenzivním 

přístupem. 

Komunikace s ostatními aktéry – způsob řešení krize 

V této otázce shledávám, že nehrála ve sledovaných případech tak zásadní roli, 

jako jsem zpočátku předpokládal. Samozřejmě je důležité, jakým způsobem spolu aktéři 
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komunikují, nicméně každý z prezidentů využíval osobních schůzek s představiteli 

politických stran, v jejich přístupech byly patrné pouze drobné odchylky. 

Václav Havel vedl jednání intenzivněji a častěji, Václav Klaus spíše poskytoval 

prostor pro diskuzi na parlamentní rovině, ale té určoval mantinely. 

Miloš Zeman prolomil tabu komunikace s antisystémovými stranami, když 

umožnil jako první vznik vlády s podporou KSČM. Při samotném jmenování vlád však 

už jednal především se zástupci nejsilnějších stran v budoucí vládě. 

Nicméně každý z prezidentů využíval takový způsob komunikace s aktéry, který 

podle jeho přístupu zajišťoval vyšší relevanci prezidenta uvnitř systému. 

Role médií 

Dílčím zjištěním mé analýzy je také posun v roli médií a jejich vztahu 

k politickým aktérům, zejména prezidentovi. 

V případech Václava Havla lze konstatovat, že se média ujímají převážně popisné 

role – jednalo se o nové procesy, které přinášely nové situace, které do té doby v naší 

zemi nikdo neznal. Proto média hlavně vysvětlovala a méně konfrontovala, protože nikdo 

přesně nevěděl, jak se má postupovat správě a co je ještě akceptovatelné. Václavu 

Havlovi to tak umožňovalo extenzivnější výklad zákonu, aniž by za něj byl postihován. 

V období Václava Klause na pozici prezidenta jsme svědky určité únavy z politiky. 

Aktéři i občané již byli schopní akceptovat zavedené tradice a orientovali se v nich, ale 

ztráceli zájem se více angažovat. Proto v médiích vidíme první náznaky vážnějších 

komentářů a úvah nad správností postupu prezidenta Klause, v celkovém měřítku však 

byly určené spíše pro odborné publikum. Vliv na veřejné mínění tak byl minimální. 

Miloš Zeman se ujal svého mandátu v době, kdy nastupuje do veřejného prostoru 

nová generace se zájmem o veřejné dění. Zároveň v témže roce proniká do popředí hnutí 

ANO 2011, které se zpočátku profiluje jako protestní a obrací pozornost veřejnosti zpět 

k politice. Zároveň je to doba, ve které již mají aktéři i veřejnost zažité zkušenosti 

s různými postupy při jmenování vlády, mají tedy i své názory na to, jaký postup je 

správný. V médiích tak výrazněji vidíme komentáře, analýzy a srovnávání, které 

vykládají např. ústavní pravidla a konfrontují aktéry. Každá odlišnost od zažitých postupů 

je tak předmětem velkých diskuzí. 

Mediální obraz prezidenta do značné míry ovlivňuje jeho důvěryhodnost, tudíž 

také jeho vstupní podmínky při řešení krizí a jeho ochotu provádět změny. Miloš Zeman 

má z tohoto hlediska nejtěžší pozici. Ke změnám ustálených postupů i přes drobnohled 
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veřejnosti a médií přistupuje, což však s sebou přináší konflikt s těmito aktéry. 

Inovativní prvky 

Těžištěm mé práce jsou jednotlivé případové studie, které ilustrují přístupy 

daných prezidentů k pravomoci jmenování vlády a představují nejvýraznější inovativní 

prvky, které do tohoto procesu přinášejí. 

Václav Havel, jakožto první prezident České republiky, měl nelehký úkol převést 

legislativu bez praxe v život a ustanovit základní postupy v oblastech, které ústavní 

zákony nemohly do detailu pokrýt. Jeho mandát byl tedy ve znamení mnohých debat 

o zavádění ústavních zvyklostí, proto bylo těžké vybrat z nich tu nejvýraznější. Nakonec 

se tím zvláštním prvkem, který sice měl charakter ústavní zvyklosti, ale z ústavy 

prakticky vůbec nevycházel, stalo pověření k jednání o sestavení vlády. Václav Havel 

tímto zavedl neoficiální „předkolo“ jednání, jehož efekt byl zřejmý – poskytlo aktérům 

více prostoru pro jednání, protože v této nepsané zvyklosti nebyly určeny jiné lhůty, než 

určí sám prezident. Tím se také stává hlavním tvořitelem pravidel a důležitou postavou 

v jednání. V důsledku tento systém nazývám třístupňovým jednáním, které se sestává 

z pověření k jednání o sestavení vlády, jmenování premiéra a jmenování vlády. 

Zajímavým postřehem přitom je, že ani stupeň jmenování premiéra nemá určený žádný 

časový limit, Havlem zavedená novinka tedy zřejmě sleduje také skutečnost, že ve chvíli, 

kdy je nový premiér již jmenován, disponuje řadou psaných pravomocí, kterými 

umenšuje význam prezidenta v jednání. To se může jevit v určitých případech jako 

nežádoucí. 

Zkoumání tohoto systému mě také přivedlo na další myšlenku týkající se 

třístupňového sestavování vlády. Česká ústava vytváří potenciální problém tím, že 

rozděluje stupeň jmenování premiéra a jmenování vlády, aniž by podrobněji upřesňovala 

další podmínky takové koexistence. Několikrát v minulosti se opakovala situace, kdy ČR 

měla dva premiéry současně – jednoho v demisi, ale plnohodnotně vykonávajícího svou 

práci z pověření prezidenta republiky, a nově jmenovaného, který se počínaje svým 

jmenováním stává také plnohodnotným, ačkoliv ještě nemá svou vládu. Potíže to může 

přinést v oblasti výkonu funkce a určování kompetencí a odpovědnosti za ně. Řešením 

by mohlo být sjednocení termínu jmenování premiéra a jmenování vlády, omezení 

pravomocí designovaného premiéra či časové určení momentu, od kdy vchází jeho 

mandát premiéra v platnost. 

Havlovi nástupci formálně navázali na využívání třístupňového jmenování, 
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nicméně nepřikládali mu takový význam a často jej nevyužívali tak plně, jako Havel. 

Václav Klaus dokonce v případě jmenování vlády Jiřího Paroubka v roce 2005 ve stejný 

den přijal demisi Stanislava Grosse, jmenoval Jiřího Paroubka premiérem, pověřil ho 

jednáním o sestavení vlády a zároveň jeho vládu jmenoval, čímž zkrátil třístupňový 

proces na jednostupňový.  

Václav Klaus však ctil většinu zavedených zvyklostí. Jeho přístup se odvíjel 

od principu přenechávání jednání na parlamentní rovině (na rozdíl od Havla, který byl 

aktivním účastníkem a často i vůdcem jednání), nicméně pro taková jednání stanovoval 

pravidla. Ta se odvíjela od aktuální politické situace, to nejzásadnější však vidím 

v pravidlu 101 hlasů. Tento princip určuje, že pokus na sestavení vlády získá ten, kdo 

předloží nejen příslib 101 hlasů poslanců při hlasování o důvěře, ale kdo jej skutečně 

fyzicky přinese na Pražský hrad na podpisovém archu. Často se užívala negativní forma 

(pověření k sestavení vlády nezíská ten, kdo nepředloží 101 podpisů). Tento prvek měl 

vést k zodpovědným jednáním a snaze vytvořit většinovou, tedy stabilní koalici. Také ale 

v kombinaci s dalšími podmínkami prezidenta Klause často znamenal jen jedno či dvě 

matematicky reálná východiska, která samozřejmě byla Klausem dopředu promyšlena. 

Vzhledem k tomu, že žádný z politiků tehdejší parlamentní reprezentace nebyl takovým 

politickým stratégem, jako je Miloš Zeman, nedošlo k žádným významným nečekaným 

systémovým anomáliím, jako byla např. Opoziční smlouva. Nejvíce překvapivý byl 

zřejmě postup při vytváření úřednické vlády Jana Fischera, kde se dokázaly v poměrné 

krátkém čase domluvit ODS a ČSSD na systému nominací členů Fischerovy vlády, čímž 

vzali Klausovi možnost výrazněji zasahovat do jednání. 

Ještě je důležité si uvědomit, že pravidlo 101 hlasů klade na případné kandidáty 

na premiéra mnohem vyšší požadavky, než sama Ústava ČR. Aby mohla být v českém 

systému vládě vyslovena důvěra, stačí k tomu dosáhnout relativní většiny, nikoliv 

absolutní, kterou pravidlo požaduje. Dvě vlády v historii ČR (II. Václava Klause a Miloše 

Zemana) získaly důvěru jen na základě tohoto snížení potřebných hlasů. Klaus však 

neměl s menšinovými vládami dobré zkušenosti. Sám jednu vedl a padla po roce a půl 

od voleb. Jediné dvě menšinové vlády, které jmenoval, byly obě Topolánkovy vlády, 

přičemž ta první ani nezískala důvěru, a ta druhá padla po třech letech od voleb. 

Klaus byl za pravidlo 101 ostře kritizován prezidentem Havlem, který jej 

považoval za skandální nedůvěru poslancům a návrat do totalitních dob (ČT24.cz, 2009), 

Miloš Zeman se k němu uchýlil pouze dvakrát a pouze na chvíli – v roce 2013 požadoval 
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101 aktualizovaných a úředně ověřených podpisů od Miroslavy Němcové. Ta je však 

nakonec ani neměla prostor získat, neboť se vzápětí sněmovna rozpustila. Podruhé tak 

Zeman žádal při sestavování první Babišovy vlády, když na okamžik tvrdil, že pro 

případný druhý pokus bude požadovat 101 podpisů, ale nestalo se tak. 

Miloš Zeman se k pojmu ústavní zvyklosti vyjádřil v počátku svého mandátu, když 

jej označil za „naprosto idiotský“ (ČT24.cz, 2013). Ač často vymýšlí různé způsoby, jak 

ústavní zvyklosti obejít a najít vlastní postup, v mnohých případech se jich drží. Tak ani 

jeho prvek, pověřování jednáním o sestavení vlády vždy vítěze voleb, není tak docela 

inovativní, neboť jej celkem samozřejmě používali i jeho předchůdci. Podstatná změna 

je v tom, že Zeman jde do důsledku a deklaruje, že nejmenuje nikoho jiného, než vítěze 

voleb. Postupoval tak zatím po každých volbách, i když to znamenalo upozadit pravidlo 

101 hlasů nebo vyřešit krizi jiným, konstruktivnějším řešením. Lze jen odhadovat, zda se 

podobným způsobem zachová i v případě, že pro něj nebude výsledek voleb příjemný. 

Nicméně tento prvek směřuje k co nejpřesnější reflexi postoje obyvatel, který vyjádřili 

prostřednictvím voleb a určili, kdo má být nejsilnějším hlasem v Poslanecké sněmovně. 

Negativním jevem je, že tento postup omezuje jednání a přeskakuje důležitou fázi hledání 

jiných alternativních způsobů složení vládní koalice. I z toho důvodu není záměrně 

ústavou předepsáno, že na vládě se musí podílet vítěz voleb. 

Václav Havel se tohoto pravidla také držel, nicméně nebylo pro něj tak prioritní 

a dával prostor k jednání o dalších alternativách. Václav Klaus dokonce přistoupil 

k jedinému případu v historii České republiky, kdy nepověřil vítěze voleb k sestavení 

vlády – v roce 2010 takto obešel vítěznou ČSSD, která však v té době neměla prakticky 

žádný koaliční potenciál, a jmenoval vládu ODS, TOP09 a VV. 

Mimo odpovědí na výzkumné otázky přinesla má práce ještě další zajímavé 

poznatky, které níže zdůrazňuji. 

Vlastní pozice, vize vedení 

Abychom ještě lépe pochopili kroky prezidentů ČR, je důležité se podívat 

na jejich vidění světa a prosazovaný politický kurz. Ta do jisté míry ovlivňuje také jejich 

přístup k sobě samým v pozici hlavy státu. 

Václav Havel byl bytostným demokratem, který vždy prosazoval účast lidu 

na vládě formou aktivní občanské společnosti. Polemizoval nad systémem, který se 

nebude skládat z „anonymních“ volených stran, ale individualit a jejich vizí. Tato 

„nepolitická politika“ znamenala také menší vliv politických stran, menší monopolizace 
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moci a odosobnění politiky, které nahrává korupci a letargii. Při jmenování vlád tento svůj 

postoj aplikoval především ve velmi důsledné několikakolové diskuzi, přičemž všechny 

své ústavní kroky chtěl nejdříve prodiskutovat s dalšími aktéry jednání. 

Pravým opakem pak byl přístup Václava Klause, který byl založením technokrat, 

upřednostňující institucionální řád. Moc byla soustředěna v politických stranách, které 

plně reprezentovaly názor občanů. V případech jmenování vlád mu toto umožňovalo 

kalkulovat s různými variantami sestavení vlády, na základě čehož se stavěl do role 

určovatele pravidel, ač neměla oporu v zákoně. 

Miloš Zeman je dle mého názoru kombinací obou přístupů. Vyznačuje se 

zajímavou schopností přizpůsobivosti aktuálnímu postu, který zastává – nezřídka byl 

přistižen, že svými výroky popírá své předchozí postoje. Prosazuje instituci, kterou právě 

zastává, což se v médiích označovalo jako tzv. Beckettovský syndrom (Lidové noviny, 

2013). Ve jmenování vlády mu toto poskytuje zdaleka největší variabilitu řešení, kdy 

téměř až po vzoru machiavellismu „koná, co je potřeba konat, s vědomím, že každý krok 

v zájmu posílení úřadu prezidenta je obhajitelný“. Miloš Zeman tak často jde na hranu 

ústavy, a protože si je vědom slabosti ostatních aktérů, může mít téměř vždy jistotu, že 

mu tento přístup projde. 

Vztah k systému – vztah k ústavě 

Jak jsem již zmínil, Václav Havel vykonával mandát prezidenta v období, kdy se 

veškeré principy a postupy teprve vytvářely. Dá se tedy říct, že Václav Havel vytvářel 

ústavní zvyklosti při jmenování vlády a ty tak do jisté míry nesou rysy jeho politiky. 

Postupy Václava Klause se jeví jako snaha odlišit se od Václava Havla, ale 

institucionální cestou. To sám však nemůže, proto mu nezbývá, než tento systém testovat 

– nejprve drobnými a jednorázovými pokusy (např. při jmenování a odvolávání ministrů, 

kdy přichází s neobvyklými požadavky), až po závažnější stanovování pravidel mimo 

jeho psané pravomoci během vládních krizí. Václav Klaus však respektuje, že se často 

jedná jen o jeho vlastní test systému, proto v případě odporu téměř vždy ustupuje. Během 

svého mandátu však poukázal na řadu nedostatků ústavy a zvyklostí. 

Miloš Zeman pak již jen využíval těchto nedostatků k prosazení vlastních politik. 

Využil vágnosti textu ústavy, své dobré znalosti tohoto zákona a výhodné politické 

konstelace, aby z pozice prezidenta republiky udělal aktéra ještě silnějšího. Dle mého 

názoru je toto mylně interpretováno jako posun k poloprezidentskému režimu, protože 

reálně ke změně pravidel a zákonů nedošlo (vyjma změny způsobu volby prezidenta, 
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které nepřikládám takovou váhu). Jde pouze o kombinaci osobnosti Miloše Zemana, jeho 

pohledu na fungování institucí a skutečnosti, že po 27 letech od vytvoření ústavy již 

máme dostatek informací k vyhodnocení, jak lze ústavní zákony vykládat a jak nikoliv. 

A nelze v tomto ani automaticky obviňovat z jejich porušování, ačkoliv je důležité 

i o tomto vést diskuzi. 

 2.2.2  Komparace normativního a pozitivního postavení prezidenta ČR 

v českém politickém systému 

V průběhu tvorby své práce jsem došel k závěru, že v diskuzi o postavení 

prezidenta republiky není důležité, nakolik se odlišuje jeho pozitivní, praktické postavení 

od předpokládaného normativního, legislativního. Mým vedlejším zjištěním navíc je 

skutečnost, že tyto kategorie se velmi těžko určují. 

K tomu tedy jen poznamenám následující: Česká republika je parlamentní 

demokracií, bez ohledu na různé tendence, které se snaží ji charakterizovat jako 

poloprezidentskou. Tento názor je ve shodě s výsledky práce, podle kterých můžeme 

usoudit, že každý z prezidentů republiky přistupoval k výkonu svého mandátu inovativně, 

své pravomoci v určitých oblastech akcentoval, a tím lze jeho činnost označit jako 

prezidentský aktivismus ve smyslu, v jakém ho užívá Margit Tavits. Podporu tohoto 

tvrzení také můžeme nalézt v pracích politologů Miloše Brunclíka a Michala Kubáta 

(2017) či ústavního právníka Zdeňka Koudelky (2018). 

Ačkoliv se domnívám, že pozice prezidenta republiky je silná, jeho pravomoci 

nejsou samostatného exekutivního charakteru. Hraje zásadní roli v mnou sledované 

oblasti tvorby vlády, ale tam jeho přímá výkonná moc končí. Ačkoliv zde bylo několik 

pokusů o legislativní změnu postavení prezidenta republiky, k tomuto zatím nikdy 

nedošlo. Prezident má již od počátku České republiky stále stejné pravomoci a jediná 

relevantní oblast, ve které došlo ke změně, je způsob jeho volby. Výsledkem této práce je 

však potvrzení hypotézy, že způsob volby je ve skutečnosti ne tak významným faktorem 

– jako rétorický argument obhajující nějaké postoje a kroky je samozřejmě silný, 

poskytuje vyšší legitimační výhodu, nicméně jej nelze samostatně (bez dalších rozšíření 

pravomocí) považovat za zlomový v reálném vlivu prezidenta. 

Na vývoj postavení prezidenta lze tedy nahlížet jen v nelegislativní rovině. 

Mnohem podstatnější spor vidím v rozdílném pohledu dvou skupin odborníků na to, co 

vlastně od prezidenta očekáváme, a o co už nikoliv. Již od roku 1993 je zde patrný příklon 
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od office-seeking prezidentství (monarchistické vnímání, platné zejména pro 

1. československou republiku) do roviny policy-seeking prezidentství (republikánské, 

prezident je politickým aktérem s vlastní agendou, pravomoci jsou mu svěřeny proto, aby 

ji naplňoval). (Tavits, 2009). Na jedné straně tak vidíme tendence přisuzovat prezidentovi 

roli moderátora sporů (Novák, a další, 2008), který však již neprosazuje svou vlastní 

politiku. Tuto skupinu označuji jako reprezentativní. 

Na druhé straně zmiňujeme, že právě přítomnost nekontrasignované pravomoci 

jmenovat a odvolat vládu a premiéra rozhoduje o tom, že prezident je samostatně 

fungující jednotka v rámci moci výkonné (Tavits, 2009) a očekáváme od něj výkon své 

vlastní politiky jako dalšího aktéra v systému. Tento výklad ostatně podporuje i samotná 

konstrukce ústavy, která z prezidenta republiky nedělá subjekt vládě podřízený, ale 

rovnocenný. Zastánce této teorie označuji jako extenzivní či progresivní. 

Já se přikláním k vnímání prezidenta v extenzivní rovině policy-seeking. Je dle 

mého neudržitelné požadovat, aby byl prezident pouze formální postavou, která vykonává 

pravomoci v minimální formě, bez vlastního výkladu. Výsledek mé práce podporuje tento 

názor minimálně tím, že na vybraných případech ilustruje, že každý z prezidentů České 

republiky ke svému úřadu takto přistupoval. 

Progresivně-extenzivní model může být často podrobován kritice, že jeho pojetí 

je na hraně ústavnosti, což samozřejmě může být legitimním argumentem a oblastí, která 

by měla být kontrolována. Na druhou stranu je však důležité přihlížet k samotné osobě 

posuzovatele, který na takovou „neústavnost“ prezidentových kroků poukazuje. Často 

totiž nemusí být předmětem kritiky reálné překročení pravomocí, ale pouhý nesouhlas 

s danou politikou prezidenta. Prezident, který zastává reprezentativní model, se do 

takového sporu zřejmě nedostane, neboť nečiní kroky, které by vyvolávaly nesouhlas 

ostatních politických aktérů. 

Poznamenáván, že v průběhu tvorby této práce se i můj pohled na realizaci 

pravomoci jmenování vlády proměňoval. Hlavním argumentem, který podporuje tvrzení, 

že prezident nemá zasahovat do personálního výběru ministrů, je jakási ustanovená 

ústavní tradice. Výsledek praktické části této práce však hovoří o tom, že tato ústavní 

tradice je do jisté míry mýtem, neboť každý z prezidentů České republiky aplikoval svůj 

vlastní unikátní postup a neváhal upravit zažitá (nebo alespoň předpokládaná) pravidla, 

pokud mu nevyhovovaly. 
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Závěr 
Má diplomová práce s názvem: „Jmenuji, odvolávám a přijímám: Pravomoci 

prezidenta České republiky při jmenování, pádu a rekonstrukci vlády“ se věnuje tématu 

aplikace pravomoci prezidenta republiky jmenovat a odvolávat předsedu vlády a vládu 

České republiky. V průběhu trvání existence našeho státu jsme mohli být svědky téměř 

třech desítek případů, kdy prezident republiky zasáhl či mohl zasáhnout do procesů uvnitř 

politického systému, když docházelo k výměně exekutivního tělesa – vlády ČR. Cílem 

práce bylo zjistit, jak k této pravomoci využívali jednotliví prezidenti ČR, jaké využívali 

nástroje a zda se pokoušeli této výjimečné situace využít k prosazení vlastních politických 

cílů. 

Za použití obsahové analýzy mediálního pokrytí jednotlivých vybraných událostí 

v letech 1993-2020 a jejich následného komparování pomocí komparativní analýzy jsem 

dospěl k odpovědím na základní výzkumné otázky a potvrdil platnost určených hypotéz. 

Všechny důležité závěry této práce jsou přehledně strukturované v kapitole 2.2 této práce. 

Pokud se však v této závěrečné kapitole podívám na smysl a výsledek této práce 

z nadhledu, zdůrazňuji především následující důležité poznatky. 

Hlavním zjištěním této práce je pro mě osobně především skutečnost, že nakládání 

s pravomocemi, které jsou prezidentovi republiky svěřeny Ústavou ČR, jsou v každé 

době hodnoceny na škále naplňuje-překračuje a nelze tedy toto téma hodnotit pouze jako 

aktuální záležitost. V podstatě od počátku našeho státu, kdy byl ústavní pořádek teprve 

vytvářen, se zde zákonitě objevují s pravidelností diskuze nad rolí prezidenta a síle jeho 

pravomocí. A právě také jeho využívání či překračování těchto mantinelů. 

V politické vědě však podle mého názoru není důležité odpovědět na to, kdy 

prezident překračuje a kdy jen naplňuje literu zákona – to je téma především pro ústavní 

právo. Navíc v této otázce nelze stanovit beze zbytku, jaký právní výklad je ten jediný 

správný, i vzhledem ke skutečnosti, že zkoumané pravomoci prezidenta dosud nebyly 

podrobeny žádnému soudnímu přezkumu. Nevytvořil se tak dosud precedens, podle 

kterého by bylo možné postupovat.  

Podstatná je odpověď na otázky jaký má být prezident a kdo je to prezident. 

Výslednicí jsou pak dle mého zkoumání dva hlavní názorové proudy. Diskuze nad nimi 

je zcela relevantní, neboť znění českých zákonů ji zcela umožňuje, či ji dokonce 

zapříčiňuje. Otázka je tedy stále založená na střetu dvou výkladů – první z nich přisuzuje 

prezidentovi reprezentační roli, která více odpovídá myšlence parlamentární demokracie, 
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kterou Česká republika stále bezesporu je. Druhý, extenzivnější a progresivnější, 

považuje prezidenta republiky za rovnocenného a aktivního hráče v politickém systému, 

který prosazuje svou vlastní politiku a je důležitým aktérem. Toto pojetí je v souladu 

s tradičním pojetím silného prezidenta, jak jej prosazoval T. G. Masaryk i Václav Havel, 

nicméně v českém kontextu nebylo podpořeno adekvátním balíkem pravomocí. 

Z kulturního a společenského hlediska je zde silná poptávka po silném prezidentovi, 

z politického a systémového pohledu je to však problematické. 

Výše zmíněný střet dvou pohledů je také ilustrován v diskuzi nad pravomocí 

prezidenta jmenovat a odvolávat předsedu vlády a vládu. Na jedné straně vnímám názory, 

že prezident více než často překračuje své pravomoci, na druhé je toto jednání obhajováno 

s tím, že přesně taková role je prezidentovi republiky určená. Nutno podotknout, že 

vágnost právních předpisů jej za určitého výkladu skutečně umožňuje. Střet se pak tedy 

vrací od chybného naplňuje-překračuje k mnohem adekvátnějšímu  reprezentant-

extenzivní politický aktér. Z pohledu samotných prezidentů pak musím zdůraznit, že na 

základě analýzy v této práci se každý z prezidentů považoval za politického aktéra. 

Druhý výsledek práce je zaměřen již na samotnou komparaci přístupů prezidentů 

ČR. Z obecného hlediska lze každého z prezidentů charakterizovat jedním pojmem, který 

vystihuje nejen jeho přístup, ale i kontext doby, který se jeví jako jedním 

z nejdůležitějších faktorů. 

Václav Havel byl tvořitelem systému, který byl okolnostmi nucen vytvářet ústavní 

zvyklosti. Toto mu umožňovalo být progresivnější a stanovit takový systém, který by 

posiloval jeho roli. Tento předpoklad však naplnil jen částečně, chtěl skutečně stanovit 

takový systém, který bude chránit podstatu parlamentního režimu i poté, co úřad 

prezidenta opustí. 

Václav Klaus byl testujícím prezidentem, který se více než kterýkoliv jiný opíral 

o kodifikovaná pravidla a již ustanovený systém, aby v rámci něho vytvářel nové 

kombinace prvků. Neváhal tak využít zvláštních pravidel v jiných kontextech, než jsou 

původně zamýšleny – např. pravidlo 101 hlasů bylo koncipováno jako přirozený,  

nepsaný konsenzus, ke kterému každé jednání o podobě nové vlády přirozeně směřovalo, 

Klaus z něj však udělal podmínku – nelze tedy říci, že přišel sám s nějakou převratnou 

novinkou, ale využil chytře již existujícího. Tím dle mého názoru testoval pevnost 

systému a hledal v něm nepokryté místo, kde by mohl sám vytvořit pravidla podle svých 

představ. Dozajisté tento postup mohl být pokračováním politického souboje s jeho 
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předchůdcem, Václavem Havlem, který již měl své jméno podepsané pod ústavním 

systémem. 

Miloš Zeman již systém testovat nemusí, protože to za něj odvedl do jisté míry 

Václav Klaus. Plně se orientuje ve skulinách ústavy a dokáže jich plně využít, čímž do 

jisté míry může systém (nebo alespoň jeho vnímání) přetvářet. Z neobvyklých aplikací 

postupů dělá normu, protože si je plně vědom, že toto může být také jedna z rolí 

prezidenta, ač nebude pravděpodobně tou nejpopulárnější. Miloš Zeman již tedy není 

tvůrcem či testujícím, ale progresivistou, který téměř vždy přichází s novým řešením 

situace. 

Třetím, důležitým zjištěním mé práce je skutečnost, že ač se každý z prezidentů 

považoval za politického hráče a žádný z nich se nesmířil jen s rolí pasivního 

reprezentanta, žádnému se nepodařilo změnit systém legislativně tak, aby posunul Českou 

republiku směrem k poloprezidentskému režimu. Ač můžeme zejména v současné době 

často slýchat taková hodnocení, ona legislativní pravidla a jejich rigidita neumožnila ani 

žádné zásadní rozšíření okruhu politických příležitostí, které významně determinují roli 

prezidenta při aplikaci zkoumané pravomoci, natož aby upravila prezidentovu pozici 

v celém systému. Česká republika je tedy bezesporu stále parlamentní demokracií, ač 

jsem v této práci naznačil, že je také zvláštním typem parlamentní demokracie 

s výjimečně silným a progresivním prezidentem. 

Summary 
My Diploma thesis „I Appoint, Recall and Accept: The Powers of the President of 

the Czech Republic During the Appointment, Fall and Reconstruction of the 

Government“ is focused on application of one of the most important and most used 

powers according to Czech Constitution – appointment and recall of the prime minister 

and the government. The main task of this work is to prove how presidents of the Czech 

Republic affect the political system, which instruments they use and hot they shift their 

role and importance. 

This work has three main results – according to my opinion, this thesis reveals, 

that while the main debate nowadays is focused on clash between fill the powers and 

overstep the powers, more important to understand the problem and to racionalise the 

discussion is answer to the qustion who the president should be like? It offers two main 

opinions – president as a representative person or as a political actor. Despite the fact the 

Czech Republic is still parliamentary democracy, for which is typical the representative 
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president, I consider that the used steps in analysed cases leads me to claim that I see the 

president of the Czech Republic as a full and strong political actor. 

The second result is the one about comparative analysis of three Czech presidents. 

My work appoints that each president has his own role in constituting the political system. 

Václav Havel was a creator, who layed the basics of constitutional rules. Václav Klaus 

was a tester, who followed the rules, but tried to found a new space, where he could set 

his own order. So he tested the system. Miloš Zeman has known yet the system and his 

strong and weak attributes. He use the system to fulfill his own political agenda, but in 

the borders of constitution.  

The third result is also connected  with the role of the president. Every of them 

were the political actors who tried to be more than representative figurehead. But no one 

shifted the regime from parliamentary to semi-presidential – there were no legislative 

changes and the whole debate was just about the rhetorical instruments and political steps. 

According to that I can declare that the Czech Republic is an unusual case of 

parliamentary regime with strong and progresive president as a politic actor. 

Other main results are involved in chapter 2.2. 
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Teze diplomové práce 

Volba tématu 

Tradice významného postavení prezidenta republiky je přítomna v politickém 

systému naší země již od dob vzniku tohoto úřadu v roce 1918. Příčin tohoto jevu je 

několik, faktem však zůstává, že ačkoliv formální pravomoci prezidentů Československa 

a České republiky v historii dosahovaly různé úrovně, jejich vliv de facto je až 

do dnešních dnů nesporný. Konsekvence vznikající právě ve střetu kodifikovaných 

ústavních pravomocí a těch nepsaných (tedy v jejich individuálním výkladu a aplikaci) 

lze sledovat v mnoha oblastech, kterým se prezident republiky věnuje – jednou z těch 

nejvýraznějších je však postup, výklad a aplikace kompetencí při plnění pravomoci dle 

Ústavy České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.), čl. 62, odstavec a), který se zabývá 

pravomocí prezidenta republiky jmenovat a odvolávat předsedu a další členy vlády 

a přijímat jejich demisi, odvolávat vládu a přijímat její demisi. 

Právě v této sféře prezident – a v historii nemusíme zacházet příliš daleko pro 

doložení na konkrétních případech – může vstoupit do politického systému výraznější 

měrou, než je tomu v případě výkonu jiných kompetencí. V procesu tvoření nového 

hlavního tělesa exekutivy může sehrávat roli jejího aktivního tvůrce, mediátora, ale 

i nezúčastněného pozorovatele. Může do jisté míry ovlivňovat složení vlády, přičemž 

hranice, za kterou již podle hlavního zákona nemůže zajít, je výjimečně flexibilní. 

A právě tato část výkonu úřadu prezidenta republiky je také tématem mé budoucí 

diplomové práce. Motiv pro zkoumání právě tohoto tématu je zřejmý – jak jsem již výše 

uvedl, postoj prezidenta republiky k výkonu této pravomoci a jeho vstup do jednání 

zejména v období vládních krizí či v povolebním vyjednávání zásadně ovlivňuje vývoj 

těchto procesů a bez užití hyperboly i budoucí podobu daného politického systému. 

Přesto platí, že navzdory tomu, o jak významnou část výkonu úřadu hlavy státu se jedná, 

příliš se v odborných pracích či literatuře nesetkáváme s analýzou přístupů k této 

konkrétní kompetenci. Toto téma je také vysoce aktuální, neboť i v současné době se 

velmi často setkáváme s přístupy prezidenta republiky k výkonu pravomoci jmenování 

a odvolávání členů vlády, které lze označit za unikátní, inovativní a bezesporu průlomové. 

Ovšem i v minulosti bychom našli těchto případů nespočet, nejedná se tedy jen 

o zkoumání aktuálního stavu, který může být proměnlivý, tedy z badatelského hlediska 

těžko uchopitelný. Jedná se skutečně o komplexní téma, které zatím zůstává ve stínu 

obecných analýz, což se má budoucí diplomová práce pokusí změnit. 
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V následujících kapitolách projektu nastíním, jak konkrétně v diplomové práci 

vymezím téma, jaké bude obsahovat výzkumné otázky, jakou užiji metodologii a z jakých 

dat budu čerpat. 

Dosavadní poznání 

Téma postavení prezidenta republiky rozhodně není na okraji zájmu politických 

vědců. Mezi ty hlavní, kteří přinesli poznání v této oblasti, patří bezesporu Maurice 

Duverger, který udává základ odborné debatě svou teorií poloprezidencialismu (Duverger, 

1980). Ačkoliv práce nemá za primární cíl hodnotit, zda je Česká republika (či někdy byla) 

poloprezidentským režimem, teorie vycházející z Duvergerovy definice 

poloprezidencialismu, definičních znaků a proměnných poskytuje základ pro další 

politology, a proto je důležitá i pro mě. Teorii poloprezidencialismu se také věnoval 

Giovanni Sartori, Arendt Lijphart či Robert Elgie. 

Zajímavý přístup nabízí politoložka Lee Kendall Metcalf, která přinesla novou 

metodu měřitelného postavení a pravomocí hlavy státu (Metcalf, 2000). Sama odkazuje 

na práce Matthew S. Shugarta a Johna M. Careyho (Shugart, a další, 1992). Vztahu 

prezidenta a předsedy vlády a jejich interakcím se také často věnuje Margit Tavits, 

zejména v knize Presidents with Prime Ministers: Do Direct Elections Matter? (Tavits, 

2009). Nicméně autorů, kteří se alespoň okrajově touto problematikou zabývají, je 

skutečně velké množství, proto si jsem jistý, že zdrojů a případných metodologických 

postupů k využití v mé práci je dostatek. 

V českém prostředí se pak tomuto tématu věnují zejména Josef Mlejnek, Miroslav 

Novák a významně také Michal Kubát a Miloš Brunclík (Brunclík, a další, 2017) (Novák, 

a další, 2008). Ti ve své knize Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba 

a pravidla hry přináší svou vlastní inovovanou definici poloprezidencialismu. Z hlediska 

právního přichází se zásadním sborníkem Postavení prezidenta v ústavním systému České 

republiky Vojtěch Šimíček (2008). 

Samotné meritum práce – komparativní analýza přístupů prezidentů ČR 

k pravomoci jmenování a odvolávání vlády – je však zatím mimo pozornost badatelů, 

tudíž má práce nese i významné prvky originality. 

Cíle výzkumného projektu 

Má diplomová práce se konkrétně zaměří na sledování přístupu jednotlivých 

prezidentů České republiky (Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana) k jejich 
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pravomoci určené Ústavou České republiky, zákonem č. 1/1993 Sb., článkem 62, 

odstavcem a) prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády 

a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi (Česká republika, 1992). 

Hypotetickým předpokladem je, že každý z prezidentů k této pravomoci přistupoval 

svým osobitým způsobem, který je možné vysledovat, zanalyzovat a poté komparovat. 

Hlavní hypotézy mé diplomové práce jsou: 

a) Každý z prezidentů České republiky přistupoval či přistupuje k výkonu své 

pravomoci jmenovat, odvolat a rekonstruovat vládu či její jednotlivé členy 

unikátním způsobem, který lze analyzovat na základě rešerší tisku a dalších 

dokumentů. 

b) Takto získaná data pak lze s přihlédnutím ke kontextu doby mezi sebou 

komparovat, čímž vznikne komplexní obraz jak jednotlivých prezidentů 

a jejich přístupů, tak i vývoje v této zkoumané oblasti. 

c) Vývoj se nezakládá na legislativě, která se ve sledovaném období 

ve sledované oblasti nezměnila, ale na četnosti, rozsahu a výsledku jejich 

jednání (souhrnně na definičních bodech specifikovaných ve výzkumných 

otázkách a na faktorech, které označuje M. Tavits jako okruh politických 

příležitostí). 

d) Lze stanovit podle teoretického rámce postavení prezidentů České republiky 

ve smyslu uvnitř politického systému (mezi prezidentem a vládou, 

parlamentem a dalšími aktéry). Poté, s přihlédnutím k oblasti jmenování, 

odvolání a rekonstrukci vlády a jejích jednotlivých členů, lze porovnat 

normativní (založené na teoretické části) a pozitivní (založené na vlastním 

výzkumu) výsledky této práce. 

Mezi hlavní výzkumné otázky bude patřit: 

a) Jak jednotliví prezidenti ČR přistupují ke své pravomoci dle Ústavy ČR, čl. 

62, odst. a) prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy 

vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi (Česká 

republika, 1992)? 

I. Vstupují do vyjednávání exekutivy v období vládní krize 

a povolebním vyjednávání aktivně? 

II. Jak často vstupují do takových jednání? 

III. Jaké využívají nástroje? 
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IV. Pokud na nich leží zodpovědnost za řešení těchto vyjednávání, jak 

postupují a volí při tom nějaké inovativní či originální postupy? 

V. Jaké v těchto případech udržují časové lhůty? 

VI. Jaké jsou výsledky jejich jednání? 

VII. Může jejich aktivita vést k posílení svého vlastního postavení uvnitř 

politického systému (zejména vůči premiérovi)? 

VIII. Přináší svými kroky inovativní prvky do systému? 

IX. Jaké způsoby komunikace (ve vztahu k aktérům, k médiím a 

k veřejnosti) volí? 

X. Jak jeho jednání může ovlivňovat kontext a okolní podmínky 

(konstelace v parlamentu, složení a stabilita vlády, délka mandátu 

apod.)? 

b) Jaké je postavení prezidentů ČR (se zohledněním sledované pravomoci)? 

I. Odpovídá normativní stupeň vycházející z aplikace teorií a právního 

zakotvení výsledkům, které nabízí tato práce?  

Metodologie 

Práce bude, jak už z předchozí kapitoly vyplývá, založena především 

na případové studii vybraných odpovídajících momentů, kdy prezidenti České republiky 

vstupovali dle zmíněných kritérií do procesů v politickém systému. Následně pak tyto 

případy podrobím komparativní analýze, jejímž výstupem bude nejen přehled 

jednotlivých přístupů třech prezidentů ČR, ale i vývoj v této oblasti během existence ČR. 

Přístupy prezidentů ČR budou nejprve v jednotlivých kapitolách (jak to naznačuji 

ve struktuře v kapitole 7 tohoto konceptu) zmapovány obecně, tzn. více zeširoka zmíním 

jednotlivé případy, které jsou pro mou práci relevantní. U každého z nich poté vyberu 

jeden či dva nejvýraznější, které podrobím detailnější hloubkové analýze. Konkrétní 

případové studie se budou sestávat především z porovnávání dohledatelných faktů 

a jejich zasazení do kontextu řešených vládních krizí či ustanovování nových vlád. Budu 

sledovat, jak prezidenti republiky postupovali při jmenování vlád a ministrů, jaké 

využívali nástroje, jaká byla časová délka celého procesu, jaké byly výsledky jednání. 

V případě, že vystupovali jako aktivní v prosazování svého konkrétního řešení, budu také 

sledovat, do jaké míry se jim podařilo ho prosadit. Důležité při tom bude také sledovat 

vztah mezi prezidentem a předsedou vlády a jejich interakci, ale také prvky vycházející 

z poznatků M. Tavits, které označuje jako okruh politických příležitostí (soubor faktorů, 
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které vytvářejí podmínky pro určitý postup prezidentů – jedná se zejména o stabilitu vlády, 

rozložení a fragmentaci parlamentu, existenci „prezidentské“ strany v parlamentu či zda 

mají kroky prezidenta podporu v parlamentu a u veřejnosti). 

Jak z výše uvedeného vyplývá, hlavním sledovaným faktorem práce bude přístup 

prezidentů k těmto tzv. „měkkým“ parametrům systému. Těmi „tvrdými“, jak je označují 

Brunclík a Kubát (2017) jsou pak především legislativa a kodifikované pravomoci 

v Ústavě. Protože meritem práce je komparace v čase, kdy se legislativní rámec zásadně 

neměnil, nemohu na něm založit sledování vývoje. To však můžu učinit, pokud budu 

sledovat právě ony „měkké faktory“, které jsem vypsal zejména v kapitole 3 – výzkumné 

otázky. 

Zdroj informací 

Významným zdrojem informací v teoretické části bude především odborná 

literatura na téma postavení prezidenta republiky, jeho pravomocí a vývoje trendů v této 

oblasti. Ačkoliv se jedná o politologickou práci, musí bezesporu v případě tohoto tématu 

čerpat také z právních dokumentů – zejména Ústavy České republiky a souvisejících 

zákonů a jiné judikatury o pravomocích prezidenta republiky. 

V praktické části pak využiji především dvou hlavních zdrojů. Díky možnosti 

přístupu do Archivu Kanceláře prezidenta republiky mohu provést rozsáhlou rešerši 

mediálního pokrytí jednotlivých vybraných případů. Protože z velké části šlo při vládních 

krizích či po volbách o důležité a mediálně atraktivní téma, základní přehled o krocích 

jednotlivých aktérů získám právě z novinových článků a monitoringu médií uložených 

ve sbírkách Archivu KPR. 

Druhým zdrojem pak budou ostatní dokumenty uložené na jiných odborech 

Kanceláře prezidenta republiky (např. Odbor legislativy a práva, Odbor tiskový), které 

mohou pomoci doplnit celkový obraz o zajímavé skutečnosti či jen o oficiální výstupy. 

Jako zdroj jde samozřejmě také využít nejrůznějších rozhovorů s aktéry jednání, 

autobiografií, audio či videozáznamů. 
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