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Anotace 
 
Tato práce se zabývá srovnáním prezidentů první československé republiky a České 

republiky na základě ústav z let 1920, resp. 1993. Práce objasňuje ústavní vývoj vedoucí 

ke vzniku obou ústav. Dále pak jsou zejména analyzovány obecná ustanovení v ústavě o 

prezidentovi a pravomoci prezidenta k moci zákonodárné, vůči vládě v rámci moci 

výkonné a také ostatní důležité pravomoci, které ke svému platnému výkonu 

nevyžadovaly kontrasignaci určeného člena vlády. Na vzájemných odlišnostech v těchto 

analyzovaných aspektech je pak jasně ukázána rozdílnost mezi československým a 

českým prezidentem. 

 

Klíčová slova: prezident, pravomoci, ústava, zákony, výkonná moc 

 

 

 

The thesis deals with the comparison between President of the first Czechoslovak 

Republic and President of the Czech Republic on the ground of the Constitutions from 

1920 and 1993. The thesis explains the constitutional development, which was led to 

pass the both Constitution. Then it analyses general acts about President in the both 

Constitution and the presidential authorities to government and to legislative power and 

also the other important presidential authorities without counter signature of 

government. Then it aims at the differences between President of the first Czechoslovak 

Republic and President of the Czech Republic. 
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Seznam použitých zkratek 
 
ČR       Česká republika 

ČSFR      Československá federativní republika 

ČSR       Československá republika 

ČSSR      Československá socialistická republika 

EU       Evropská unie 

KPR       Kancelář prezidenta republiky 

LPS       Listina základních práv a svobod 

NATO      North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

Sb. z. a n.     Sbírka zákonů a nařízení státu československého (tj. ČSR) 

Sb.       Sbírka zákonů ČSSR, ČSFR, ČR 

USA       Spojené státy americké 
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1. Úvod 
Název původního projektu byl upraven po konzultacích s vedoucím této práce a 

se souhlasem garanta studijního oboru. Změna názvu pak jednak zúžila rozsah původně 

vybraného tématu, ale také nasměrovala celou tuto práci do ústavněprávní roviny. 

Základ práce tvoří kapitola pojednávající o postavení prezidenta v první 

Československé republice a kapitola shrnující pozici prezidenta v České republice. 

V obou těchto kapitolách jsem postupoval podle stejné struktury, kdy se vždy nejprve 

věnuji popsání ústavního vývoje, za kterého daná ústava vznikla. Dále popisuji způsob 

získání a ztrátu prezidentského úřadu, pak se zabývám pravomocemi, které souvisejí se 

vztahem prezidenta k moci zákonodárné a k vládě v rámci moci výkonné. Pozornost 

věnuji ale i pravomocím výhradně v kompetenci prezidenta, které významně ovlivňují 

postavení prezidenta v daném politickém systému, tedy pravomocím bez kontrasignace. 

V kapitole o postavení prezidenta v ČSR se navíc snažím především prostřednictvím 

poznámek pod čarou porovnat vliv tehdejší ústavy třetí Francouzské republiky na 

Ústavní listinu ČSR. Ve čtvrté kapitole pak dojde ke shrnutí předchozích dvou kapitol 

v rámci srovnání významu obou prezidentů pomocí hledání vzájemných odlišností mezi 

nimi. 

Při tvorbě této práce byla používána jak literatura politologická a historická, tak 

především s ústavněprávní tematikou. Politologická literatura o československém, resp. 

českém politickém systému byla zvláště využita v podkapitolách 2.1.1. a 3.1.1. 

analyzujících ústavní vývoj pravomocí a postavení prezidenta v dané době. 

Prvorepublikové období bylo dále zpracováno z literatury historické a ústavněprávní. 

Zejména ústavněprávní literatura pak byla výchozím zdrojem pro část práce o 

prezidentovi samostatné České republiky. Práce má, jak už z jejího názvu a struktury 

vyplývá, charakter výhradně komparativní. V celé práci se snažím o vyvážený a 

nezaujatý pohled na danou problematiku, která si zaslouží nestranného vědeckého 

pohledu, zbaveného dobových nálad a vlivů. 

V rámci této práce se také pokusím zodpovědět zda byla Ústavní listina 

Československé republiky bezvýhradným vzorem pro Ústavu České republiky 

v ustanoveních o prezidentovi. Dále hledám odpověď na otázku, zda a za jakých 

okolností může dojít k posílení pravomocí prezidenta v daném politickém systému a 

také se pokusím označit nejdůležitější pravomoci obou prezidentů ve vztahu k vládě a 

k zákonodárné moci. 
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V období první republiky vycházím především z prozatímní ústavy a řádné 

ústavy z roku 1920, zároveň jsem přihlédl i k úpravám těchto ústav a s nimi 

bezprostředně souvisejícím zákonům. Také považuji za nezbytné vymezit tuto množinu 

používaných právních norem datumem 30.9.1938 a to jak z hlediska zadaného rozsahu 

práce, tak především v souvislosti relevance později vydaných právních norem (tj. už 

v době nesvobody) vzhledem k určenému tématu této práce. V části o pozici prezidenta 

v politickém systému České republiky vycházím vedle Ústavy České republiky také z 

bezprostředně souvisejících zákonů spojených s tímto tématem. 

Téma mé bakalářské práce se nakonec ukázalo velmi široké, proto jsem byl 

v této práci ještě nucen zadané téma dále zúžit. U obou prezidentů je zejména stručně 

zmíněno postavení prezidenta v oblasti moci soudní, kdy rozebírám téměř jen 

pravomoci prezidenta vůči Ústavnímu soudu, a do podrobností nejsou zpracovány ani 

prezidentovy jmenovací pravomoci vázané na kontrasignaci vlády. Zároveň jsem se 

snažil doplnit výklad obou ústav skutečně jen o nejdůležitější zákony, které tyto ústavy 

v souvislosti s postavením a pravomocemi prezidenta dále doplňují a vykládají. Pro 

lepší orientaci v textu jsem se rozhodl používat při odkazování za příslušným 

paragrafem ústavy název „Ústavní listina“ pro Ústavní listinu Československé republiky 

z 29. února 1920 a pouze „Ústava ČR“ pro Ústavu České republiky z 16. prosince 1992. 
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2. Pozice prezidenta v politickém systému první 
Československé republiky 
2.1. Ústavní vývoj pravomocí a postavení prezidenta 

Ústava jako základní a nejvyšší právní norma zaujímá důležitou roli ve vývoji 

státu. V rámci tohoto vývoje rozhoduje o výkladu každé ústavy, jak bude naplňována 

v prostředí, v kterém je užívána. Ústavu tak lze chápat jen jako základní rámec, který by 

měly doplňovat i naplňovat zákony vydávané v souladu s touto ústavou.1 Každá dobrá 

ústava tudíž musí být doplněná dobrou politikou, která má na starosti vytváření 

takových zákonů, ale i tvorbu a dodržování všeobecně respektovaných politických 

zvyklostí. Otázku interpretace ústavy velmi dobře zodpověděl W. P. M. Kennedy 

(právní znalec a vykladatel tehdejší kanadské ústavy): „Jak málo lze poznat naši 

konstituci, jestliže se spokojíme s pouhým čtením jejího textu.“2 V tomto duchu, tj. 

s přihlédnutím k zákonům rozvíjející danou ústavu a dobovým zvyklostem, je nutné 

vykládat jakoukoliv ústavu, tedy i Ústavní listinu Československé republiky. 

Interpretaci vlastního textu Ústavní listiny pak pomáhají objasnit i důvodové zprávy 

vydané vládou a rovněž ústavním výborem pro tehdejší jednání o Ústavní listině před 

Revolučním Národním shromážděním. 

Vedle zakotvení samotné instituce prezidenta do právního řádu ČSR bude v této 

podkapitole také popsán vývoj prezidentových pravomocí a jeho postavení nejprve do 

přijetí Ústavní listiny v roce 1920 a pak i v rámci této Ústavní listiny. Rozbor 

příslušných částí Ústavní listiny Československé republiky z 29. února 1920, které 

bezprostředně pojednávají o prezidentovi republiky, bude z praktického hlediska asi 

nejvýhodnější začít obecně platnými ustanoveními o získání, trvání a ztrátě 

prezidentského úřadu. O zbylých částech ústavy souvisejících s prezidentem, tj. včetně 

                                                 
1 Navíc Ústavní soud První republiky mohl dle zák. č. 162/1920 Sb. z. a n. o ústavním soudě vyslovit 
neústavnost zákona (československého nebo Podkarpatské Rusi) a zbavit jej platnosti jen tehdy, jestliže 
k tomu byl dán návrh od jednoho z orgánů k tomuto úkonu zvláště legitimovaného (tj. jedné ze sněmoven 
Národního shromáždění, sněmu Podkarpatské Rusi, nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu, 
volebního soudu a v případě posouzení platnosti prozatímního opatření dle § 54 odst. 8 lit b) Ústavní 
listiny i vlády) a to z rozhodnutí nadpoloviční většiny členů tohoto orgánu, nejpozději do tří let od 
vyhlášení takového zákona, jinak je tento zákon definitivně platný i proti Ústavní listině. Prezident se tak 
na Ústavní soud vůbec nemohl obrátit. Vedle posuzování ústavnosti zákonů mohl Ústavní soud už jen 
zkoumat platnost prozatímních opatření dle § 54 odst. 13 Ústavní listiny. Pravomoci tehdejšího Ústavního 
soudu tak byly značně omezeny. 
2 Kennedy, W. P. M. Some aspects of the theories and workings of Constituional law. 1932., citováno dle 
Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 2. 
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jeho pravomocí, pak bude dále pojednáno v podkapitole 2.2. při pokusu o objasnění 

postavení prezidenta jako aktéra politického systému. 

 

2.1.1. Ustavení instituce prezidenta a vývoj jeho postavení a 
pravomocí do přijetí ústavy v roce 1920 

Když byl dne 28.10.1918 vyhlášen Národním výborem nový československý 

stát, nebylo ještě rozhodnuto o jeho státní formě, neboť na základě článku 1 prvního 

zákona nového státu č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu 

československého3 z 28. října 1918 bylo stanoveno, že státní formu československého 

státu určí až Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou 

v Paříži. Bez ohledu na toto ustanovení však Národní výbor, který byl podle článku 1 

tohoto prvního zákona nového státu vykonavatelem státní svrchovanosti, několikrát 

zmínil a naznačil republikánskou státní formu v zákonu č. 37/1918 Sb. z. a n. o 

prozatímní ústavě z 13. listopadu 1918 a to konkrétně zejména ustavením instituce 

prezidenta republiky v §§ 7-12 této listiny. Následně byl také zvolen prvním 

prezidentem nové republiky předseda zahraniční Prozatímní československé vlády T. G. 

Masaryk. Stalo se tak aklamací (tj. souhlasným zvoláním všech přítomných poslanců) 

za Masarykovy nepřítomnosti 14. listopadu 1918 na první schůzi Revolučního 

Národního shromáždění, ustaveného na základě prozatímní ústavy z předcházejícího 

dne. 

Návrh prozatímní ústavy vypracoval, pobízen ke spěchu, člen ústavního výboru 

sociálně-demokratický poslanec A. Meissner. Tato ústava měla jen 21 paragrafů a už ze 

způsobu vzniku vyplývá, že se jednalo víceméně o improvizaci, která, jak se věřilo, 

bude mít platnost jen několika týdnů, nejvýše měsíců, než se Revoluční Národní 

shromáždění usnese na definitivní ústavě.4 Hlavním účelem prozatímní ústavy bylo 

zformulování právního podkladu pro svolání revolučního parlamentu, všech ostatních 

otázek, tedy včetně postavení a pravomocí prezidenta, se dotýkal tento náčrt jen zběžně 

a bez nároků na dokonalost.5 

                                                 
3 Autorem tohoto tzv. „recepčního zákona“byl Alois Rašín. Napsal ho ve velkém spěchu v noci z 27. na 
28. října poté, co rychlost rozpadu Rakouska-Uherska předčila všechna očekávání a stav příprav tzv. 
hospodářského zákona (J. Preis) a tzv. politického zákona (F. Pantůček), které měly tvořit základ 
prozatímní ústavy, neumožnil tyto zákony vyhlásit. Viz Grónský, J., Hřebejk, J. Dokumenty k ústavnímu 
vývoji Československa I., (1918-1945). Praha 1997, s. 27. 
4 Peroutka, F. Budování státu I., 1918-1919. Praha 1991, s. 158. 
5 Peroutka, Budování státu II., 1919 (1991), s. 588. 
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Prozatímní ústava svěřovala veškerou výkonnou moc vládě, zároveň však řadu 

většinou exekutivních pravomocí svěřovala prezidentovi republiky. I přesto však v této 

ústavě není část o prezidentovi (§§ 7-12) zahrnuta do části „O moci výkonné a 

nařizovací“(§§ 14-20). Na základě tohoto dělení je patrné, že už prozatímní ústava 

přiznala výlučně vládě výkonnou moc, kdežto prezident disponoval výkonnou mocí jen 

v ojedinělých případech. Prezident je podle § 6 a § 7 odst. 1 volen dvoutřetinovou 

většinou z nejméně dvoutřetinové většiny přítomných poslanců Národního 

shromáždění. Prezident republiky musí také dle § 12 složit slib před Národním 

shromážděním. Tato ústava nestanovila podle § 7 odst. 2 pevné volební období 

prezidenta, neboť úřad prezidenta měl trvat „až do doby, kdy podle ústavy konečné 

nová hlava státu bude zvolena.“ Zastupováním prezidenta, je-li mimo území ČSR, nebo 

není–li presidentský úřad obsazen, je pověřena vláda dle § 8 a § 19 odst. 2. Vláda může 

jednotlivými úkony pověřit svého předsedu, který za této situace také podepisuje 

zákony za prezidenta. Prezident republiky nemůže být dle § 9 z jakéhokoliv důvodu 

trestně stíhán. 

Prezidentovi pravomoci jsou vyjmenované v §§ 10 a 11 prozatímní ústavy. 

Prezident republiky zastupuje stát navenek, z čehož vyplývají i jeho další pravomoci 

přijímat velvyslance a se souhlasem Národního shromáždění vypovídat válku a 

předkládat mu ke schválení sjednaný mír. Dále je nejvyšším velitelem vojska, jmenuje 

důstojníky, státní úředníky a soudce od VI. hodnostní třídy výše, má právo prominout 

nebo zmírnit trest i zakázat zahájení trestního řízení, nebo zastavit již zahájené trestní 

řízení. Prezident je však u těchto svých pravomocí omezen ustanovením § 10 odst. 2, 

kdy veškerá prezidentova rozhodnutí, která mají povahu moci výkonné, musí být ke své 

platnosti opatřena spolupodpisem příslušného odpovědného člena vlády. Ve vztahu 

k Národnímu shromáždění má prezident právo vrátit mu zákon do osmi dnů od 

schválení tohoto zákona v Národním shromáždění. Setrvá-li však Národní shromáždění 

na svém původním usnesení, tak musí být tento zákon dle § 19 odst. 1 podepsán 

prezidentem republiky (i přes jeho případný stále trvající nesouhlas s tímto zákonem), 

předsedou vlády a příslušným členem vlády, který je pověřen jeho provedením, a 

následně v stanovené lhůtě vyhlášen. 

Z výčtu prezidentových pravomocí vyplývá, že prezidentovi nebyla, jak je 

v parlamentních demokracií běžné, svěřena pravomoc jmenovat vládu. Členy vlády a 

jejího předsedu volilo dle § 14 Národní shromáždění. Tvůrci prozatímní ústavy toto 
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opatření odůvodňovali jednak tehdejší prezidentovou nepřítomností ve státě způsobenou 

probíhajícími zahraničními poválečnými jednáními. Hlavním důvodem však byla po 

dlouhých jednáních přesně stanovená 17 členná vláda, která přesně odpovídala dohodě 

o zastoupení jednotlivých stran ve vládě mezi vůdci tehdejší vládní koalice. V této 

souvislosti pak mezi těmito stranickými předsedy panovala obava, aby prezident, mohl-

li by jmenovat a odvolávat ministry, nezasáhl do tohoto složitě dohodnutého rozdělení 

vládních postů mezi jednotlivé strany. Prezidentův názor k této věci nebyl totiž znám, 

proto byl raději touto pravomocí obdařen parlament.6 

Nespokojenost prezidenta Masaryka se stávajícím rozsahem prezidentských 

pravomocí, zejména se slabým postavením prezidenta v československé zahraniční 

politice a chybějící pravomoc vydávat někdy poselství k Národnímu shromáždění, byla 

zřejmě nejpádnějším důvodem k zahájení diskuse o posílení prezidentských pravomocí. 

Vedle Masarykovy iniciativy o rozšíření prezidentských pravomocí měla v tomto směru 

určitý vliv i kritika příliš slabých prezidentských pravomocí ze strany zahraničního tisku 

a zvláště také odpor mnoha odborníků proti vládnímu výkladu ústavy, který vykládal 

ústavu tak, že nedovoluje užší vztah prezidenta k Národnímu shromáždění. Na základě 

této interpretace pak vláda vedená Karlem Kramářem nedovolila Masarykovi pronést 

jeho projev v Revolučním Národním shromáždění po Masarykově příjezdu ze zahraničí 

dne 21.12.1918. Zejména Karel Kramář sám, totiž usiloval o to, aby Masaryk 

nezasahoval do záležitostí běžné každodenní politiky. Naopak rozšíření prezidentových 

pravomocí začala vláda prosazovat po odjezdu Karla Kramáře na Pařížskou mírovou 

konferenci za svého dočasného vedení A. Švehlou. V tomto směru předložila 7. dubna 

1919 tato vláda i svůj vlastní návrh, který byl nakonec 23. května 1919 schválen 

Revolučním Národním shromážděním. Změna zákona o prozatímní ústavě tak mohla 

jako zákon č. 271/1919 Sb. z. a n. z 23.5.1919 vstoupit v platnost. Provedení této 

ústavní změny a jí předcházející oprava prozatímní ústavy7 nasvědčovaly tomu, že 

vláda i rozhodující parlamentní činitelé nepočítají s přijetím definitivní ústavy 

v nejbližších měsících.8 

                                                

Novelizace prozatímní ústavy snížila v § 6 odst. 2 počet přítomných poslanců při 

volbě prezidenta z dvoutřetinové na nadpoloviční většinu. Změny doznala i ustanovení 

 
6 Peroutka, Budování státu I., 1918-1919 (1991), s. 160-162. 
7 Tato ústavní novelizace rozšiřovala počet členů Národního shromáždění z původních 256 na 270 členů. 
Byla provedena 11.3.1919 zák. č. 138/1919 Sb. z. a n. o změně § 1 prozatímní ústavy z 13. 11. 1918. 
8 Peroutka, Budování státu II., 1919, (1991), s. 588-591. Srov. s popisem okolností přijetí novely Ústavní 
listiny z 23. května 1919 od Klimek, A. Boj o hrad. 1., Hrad a pětka. Praha 1996, s. 41-42. 
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o zastupování prezidenta, kdy podle nově přijatého § 8 odst. 2 a 3 zastupoval 

prezidenta, který z důvodu nemoci nevykonával svůj úřad déle než měsíc, náměstek 

prezidenta zvolený Národním shromážděním. Pro volbu náměstka prezidenta platila 

stejná opatření, jako pro volbu prezidenta republiky. Náměstek prezidenta vykonával 

veškeré pravomoci prezidenta, dokud nebyl řádně zvolený prezident schopen vykonávat 

svůj mandát. 

Prezidentovi pravomoci vyjmenované v §§ 10 a 11 prozatímní ústavy byly touto 

novelizací podstatně rozšířeny. V zastupování státu navenek mohl prezident sjednávat a 

ratifikovat mezinárodní smlouvy a se souhlasem Národního shromáždění mohl také 

sjednávat a ratifikovat smlouvy obchodní, majetkové, vojenské, ale i smlouvy, které se 

týkaly státního území. Dále bylo prezidentovi svěřeno jmenování vysokoškolských 

profesorů od VI. hodnostní třídy výše. Vzájemnou spolupráci prezidenta a vlády v rámci 

moci výkonné posiloval nově ustanovený § 10 a), který dával prezidentovi právo být 

přítomný a předsedat schůzím vlády, vyžádat si od vlády, nebo od jeho jednotlivých 

členů písemnou zprávu o každé věci spadající do oboru působnosti vlády. Prezident 

získal dle zcela pozměněného § 14 odst. 1 důležitou pravomoc jmenovat a odvolávat 

předsedu a členy vlády, zároveň také mohl dle upraveného § 18 po návrhu předsedy 

vlády stanovit počet ministrů a rozhodnout, který z ministrů bude řídit jednotlivé úřady. 

K posílení postavení prezidenta došlo i ve vztahu k Národnímu shromáždění, jemuž 

mohl prezident podle nového § 10 b) podávat ústně nebo písemně zprávu o stavu 

republiky a doporučovat mu k úvaze opatření, která pokládá za nutná a účelná. 

Prezidentovi byla rovněž dle § 11 odst. 1 prodloužena lhůta, ve které může vrátit zákon 

Národnímu shromáždění k novému projednání, z osmi na čtrnáct dnů. Nově mohl 

prezident k tomuto vrácenému zákonu připojit i své připomínky. 

Zejména ve zcela nových, nebo nově formulovaných částech §§ 10, 14 a 18 byly 

plně akceptovány hlavní požadavky na rozšíření prezidentských pravomocí oproti 

prozatímní ústavě. Především prezidentovo právo jmenovat ministry přineslo větší 

rovnováhu moci a tím i více zabezpečilo nezávislé působení ale i pozici vlády, jako 

protiváhy moci parlamentní.9 Prezidentovo postavení posílila také k 5.12.1919 zákonem 

zřízená Kancelář prezidenta republiky, o níž bude řečeno více v podkapitole 2.2.3. 

Přípravu definitivní ústavy a termín jejího dokončení ztěžovalo více důvodů, 

jednak spory mezi politickými stranami a váhavý postoj vlády postavit se za ústavní 

                                                 
9 Peroutka, Budování státu II., 1919, (1991), s. 589. 
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předlohy, ale i oprávněné čekání na výsledek mírových jednání, které ukládaly ČSR 

zmínit v její Ústavní listině určité závazky o ochraně menšin a o Podkarpatské Rusi.10 

Už z tohoto výčtu okolností, které měly vliv na přijetí definitivní Ústavní listiny, 

zejména spory mezi vzájemně poměrně vyrovnanými politickými stranami, je patrné, že 

výsledná podoba Ústavní listiny byla dílem kompromisu mnoha odborníků a všech 

českých stran tehdy zastoupených v Revolučním Národním shromáždění.11 Vzhledem 

k takto komplikovaným jednáním nelze odsuzovat ČSR zato, že svou definitivní ústavu 

přijala příliš pozdě, navíc například Rakousko, Jugoslávie, Polsko přijali své definitivní 

ústavy ještě o několik měsíců po ČSR. 

První návrhy Ústavní listiny vznikly z práce ústavního výboru, který zahájil svou 

činnost posuzováním tajných a zároveň i neoficiálních vládních předloh na podzim roku 

1919. S projednáváním Ústavní listiny navrhla vláda pevně spojit i projednávání pěti 

dalších zákonů, jež kladly základy politického a správního života republiky, jednalo se o 

zákon podle § 129 Ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v Republice 

československé, zákon o řádu volení do poslanecké sněmovny, zákon o složení a 

pravomoci senátu, zákon o volebním soudu a zákon o zřízení okresních a župních úřadů 

v Republice československé. Ústavní výbor skončil práci na návrhu Ústavní listiny a 

zákonech s ní spojených v pátek 27.2.1920, kdy tyto své návrhy předložil k projednání 

Revolučnímu Národnímu shromáždění. Po bouřlivém jednání byla nakonec Ústavní 

listina přijata 29. února 1920 všemi hlasy celonárodní koalice, tj. hlasy všech českých a 

slovenských zástupců zasedajících v Revolučním Národním shromáždění. Schváleno 

bylo i všech pět zákonů spojených s projednáváním Ústavní listiny.12 Účinnosti nabyla 

Ústavní listina, publikovaná pod číslem 121/1920 Sb. z. a n., 6. března 1920 a prokázala 

podivuhodnou trvalost, za celé období první republiky totiž nebyla ani jednou měněna. 

Ústavní listina vycházela vedle prozatímní ústavy z roku 1918 a její novelizace z 

23.5.1919 především z ústavní listiny francouzské třetí republiky, zejména v pojetí 

parlamentní činnosti a v ustanoveních o prezidentovi, dále byla ovlivněna americkou 

ústavou, zvláště v preambuli, soudnictví a obecných principech rozdělení moci, 

založených na vzájemné koordinaci a kontrole jednotlivých složek moci, tj. výkonné, 
                                                 
10 Peroutka, Budování státu III., 1920, (1991), s. 922 
11 Největší podíl na vypracování Ústavní listiny měli konkrétně zejména tvůrce původní osnovy Ústavní 
listiny Jiří Hoetzel, za politické tvůrce Ústavní listiny lze pokládat zástupce tehdy dvou největších 
politických stran Antonína Švehlu a Alfreda Meissnera. Naopak podíl veřejné diskuze na vytváření této 
Ústavní listiny byl velmi malý, což bylo v souladu se Švehlovým přáním vysloveným na schůzi 
Národního shromáždění 5.12.1919.Viz Broklová, E. Československá demokracie. Politický systém ČSR 
1918-1938. Praha 1992, s. 25-26. Srov. Peroutka, Budování státu III., 1920, (1991), s. 923-924. 
12 Broklová, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938 (1992), s. 24-26. 

 10



zákonodárné a soudní. Kromě těchto ústav se uplatnila také ústava předlitavská z roku 

1867 a výjimečně i německá, švýcarská a anglická ústava.13 

Ústavní listina je uvozena zákonem č. 121/1920 Sb. z. a n. z 29.2.1920, v jehož 

záhlaví se nachází slavnostní preambule Ústavní listiny Československé republiky. 

Uvozovací zákon k Ústavní listině také zaručoval kontinuitu mezi prozatímní ústavou a 

definitivní ústavou, v otázce instituce prezidenta konkrétně čl. V tohoto zákona: 

„Dosavadní president zůstává ve svém úřadě, pokud nebude provedena volba nová. Ode 

dne účinnosti ústavní listiny příslušejí mu práva v ní stanovená.“ Samotná Ústavní 

listina obsahovala celkem šest hlav a 134 paragrafů. Prezidentovi republiky byla, vedle 

zmínek v různých jiných paragrafech, v hlavě třetí o moci vládní a výkonné vyhrazena 

§§ 56-69 i jedna část Ústavní listiny. 

Vedle Ústavní listiny tvořilo ústavně právní základ ČSR také devatenáct 

ústavních zákonů či zákonů souvisejících s ústavou. Mezi těchto devatenáct zákonů 

patřily některé zákony přijaté od vzniku ČSR do schválení této Ústavní listiny, dále pět 

zákonů odsouhlasených spolu s Ústavní listinou a také i vybrané zákony přijaté 

bezprostředně po nabytí účinnosti této Ústavní listiny.14 

S přijetím definitivní ústavy neměla být podle výše zmíněného § 7 odst. 2 

prozatímní ústavy, podle něhož byl úřad prezidenta omezen do nové volby prezidenta 

podle definitivní ústavy, ani příliš odkládána nová volba prezidenta. Zřejmě ani sám 

Masaryk neodporoval tomuto požadavku nijak neodkládat novou volbu prezidenta 

podle nové Ústavní listiny.15 Volba prezidenta se pak uskutečnila již 27.5.1920, tedy 

ihned následujícího dne po ustavení obou sněmoven na základě prvních voleb (18.dubna 

do Poslanecké sněmovny a 25. dubna 1920 do Senátu) do Národního shromáždění. 

 

2.1.2. Obecně platná ustanovení o prezidentovi v ústavě z roku 1920 
- získání, trvání a ztráta prezidentského úřadu 

Ústava ČSR patří mezi ty, které výběr kandidátů pro prezidentskou volbu 

omezují co nejvíce. Tímto omezením ve výběru kandidátů je projevena i jistá 

                                                 
13 Kárník, Z. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. díl, Vznik, budování a zlatá léta republiky 
(1918-1929). Praha 2000, s. 100-101. Srov. Balík, S., Hloušek, V., Holzer, J., Šedo, J. Politický systém 
českých zemí 1848-1989. Brno 2007, s. 50-51. 
14 Ústavními zákony jsou z hlediska třípětinové většiny pro jejich schválení pouze Ústavní listina a 
z těchto devatenácti zákonů jen jazykový zákon. Viz Broklová, Československá demokracie. Politický 
systém ČSR 1918-1938 (1992), s. 25. Seznam i přesné znění všech těchto devatenácti zákonů uveden 
např. in: Ústava republiky Československé. Zákony a nařízení z oboru práva ústavního. Praha 1920. 
15 Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 11. 
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úzkostlivost vůči Národnímu shromáždění v jeho naprosto svobodném výběru 

prezidentských kandidátů. Kandidáty na prezidenta totiž navrhují parlamentní kluby 

v jednotlivých sněmovnách, přičemž nejsou předepsány ani praxí zavedeny žádné 

formální náležitosti tohoto výběru prezidentských kandidátů.16 Téměř veškeré 

podmínky volitelnosti kandidáta na československého prezidenta pak stanovuje § 56 

odst. 2 Ústavní listiny, kdy „Volen může býti státní občan Československé republiky, 

který je volitelný do sněmovny poslanecké a dosáhl 35 let věku (§ 67).“ Vedle 

podmínky státního občanství, věkové hranice, a volitelnosti do Poslanecké sněmovny 

stanovuje § 58 odst. 4 Ústavní listiny ještě čtvrtou podmínku v počtu omezení 

vykonávaných volebních období v úřadu prezidenta. Podmínkou volitelnosti daného 

kandidáta je také nenaplnění § 67 Ústavní listiny o ztrátě a možnosti znovunabytí 

prezidentského úřadu pro velezradu. Každá z těchto podmínek však má, ať už v Ústavní 

listině nebo v zákonech, poměrně jasně stanovený výklad. 

U státního občanství nezáleží, zda jej kandidát nabyl narozením nebo 

naturalizací17, ale vzhledem k volitelnosti do Poslanecké sněmovny musí být státním 

občanem alespoň 3 roky.18 Dotyčný volitelný prezidentský kandidát také může být 

jakékoliv národnosti, vzhledem k tomu, že se Ústavní listina vůbec nezmiňuje o 

prezidentově národnosti. Ač to § 56 odst. 2 Ústavní listiny výslovně nezmiňuje, lze na 

základě § 106 odst. 1 Ústavní listiny: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“ 

odvodit, že prezidentský úřad není omezen jen na muže, tudíž prezidentský mandát 

mohou zastávat i ženy. Na základě § 17 úst. zák. č. 136/1920 Sb. z. a n. o nabývání a 

pozbývání státního občanství a práva domovského v Republice československé ovšem 

nemohou členové habsbursko-lotrinského rodu nabývat československého státního 

občanství a jejich dřívější státní občanství se v této republice prohlašuje za zaniklé, tím 

se příslušníci tohoto rodu stávají i nevolitelnými na prezidentský úřad. 

Stanovená věková hranice volitelnosti na prezidenta 35 let se liší jak od 

volitelnosti do Poslanecké sněmovny 30 let, tak i od volitelnosti do Senátu 45 let19. 

Volitelnost do Poslanecké sněmovny není slučitelná, na základě §§ 2 a 5 odst. 1 

zák. č. 123/1920 Sb. z. a n. o řádu volení do poslanecké sněmovny, s jakýmikoliv 
                                                 
16 Srov. s ve Francii působícími tzv. „réunions pléniéres“(plenární schůze), kde se širší skupiny volitelů 
dohadují o společných kandidátech. 
17 Srov. s Ústavou USA, podle níž může být prezidentem jen rodilý občan Spojených států amerických. 
18 Srov. s tehdejšími ústavami Francie a Německa kde pro prezidentský mandát není stanovená žádná 
nutná délka být občanem tohoto státu. Jediné omezení v otázce občanství pro zvolení prezidentem 
představoval tehdy ve Francii zákon ze 4.8.1884, který zaváděl nevolitelnost členů v minulosti panujících 
rodin. 
19 Srov. s Francií, kdy tehdy stačila pro možnost volitelnosti na prezidenta pouhá plnoletost. 
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důvody pro vyloučení ze zápisu do stálých voličských seznamů podle zák. č. 663/1919 

Sb. z. a n. o stálých seznamech voličských. Na základě § 3 tohoto zákona o stálých 

voličských seznamech není volitelným na prezidenta ten, kdo byl právoplatným 

soudním výrokem zbaven práva volně nakládat se svým majetkem, kdo upadl 

v konkurz, pokud konkurzní řízení trvá, a kdo požádal pro sebe o řízení vyrovnací, 

pokud toto řízení nebylo prohlášeno za skončené. Dále také zejména, kdo právoplatným 

rozsudkem trestního soudu byl odsouzen pro takový trestný čin, pro který podle 

platných ustanovení nastává ztráta volebního práva do obcí. Podle § 20 odst. 5 a 6 

Ústavní listiny nemohou župan (od roku 1927 zemský president), členové župních (od 

roku 1927 zemských) zastupitelstev a okresní náčelník kandidovat do Poslanecké 

sněmovny. Volitelnými kandidáty nemohou být podle § 20 odst. 6 Ústavní listiny ani 

členové Ústavního soudu a přísedící Volebního soudu. Prezidentem rovněž nemohou 

být zvoleni aktivní vojenské osoby, stejné opatření platí i pro některé příslušníky 

četnictva (policie). V případě vystoupení, nebo propuštění z činné služby nabývají tyto 

osoby volitelnosti do Národního shromáždění i na prezidentský úřad.20 

Omezení počtu vykonávaných volebních období v úřadu prezidenta je stanoveno 

v § 58 odst. 4 Ústavní listiny, podle tohoto ustanovení nemůže být prezidentem zvolena 

osoba, která prezidentský mandát zastávala dvě funkční období po sobě. Tato osoba je 

nevolitelná sedm let, od konce jejího druhého období.21 Proto je možné aby určitá osoba 

zastávala po celou dobu svůj první mandát, poté jej vystřídala jiná osoba, která by však 

své celé volební období nedokončila, pak je prvně jmenovaná osoba znovu volitelná 

třeba i na dvě období bezprostředně po sobě. Omezení počtu vykonávaných volebních 

období v úřadu prezidenta se však nevztahuje na prvního prezidenta Československé 

republiky T. G. Masaryka. Zároveň však tato výjimka pro prvního československého 

prezidenta neznamenala, že by byl T. G. Masaryk doživotní hlavou státu, ale že mohl 

bez omezení opětovně kandidovat a být volen prezidentem.22 

                                                 
20 Podrobnosti viz branný zákon č. 193/1920 Sb.z. a n. ve znění zák. č. 53/1927 Sb.z. a n. 
21 Srov. s tehdejší francouzskou ústavou, která žádné takové omezení počtu vykonaných volebních období 
prezidenta nemá, totéž jako ve Francii platilo i v tehdejším Německu a do roku 1951 i v USA. 
22 Tato výjimka byla uplatněna až při volbě Masaryka prezidentem v roce 1934, protože 1927 byl 
Masaryk podle platné definitivní ústavy zvolen teprve podruhé. 
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V případě prokázání velezrady23 prezidentovi dle § 34 Ústavní listiny může 

Senát, který rozhoduje na základě žaloby podané Poslaneckou sněmovnou, vynést 

pouze jediný trest, kterým je ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej později 

znovu nabýt (viz § 67 odst. 1 Ústavní listiny a zákon č. 36/1934 Sb. z. a n. o trestním 

stíhání prezidenta republiky a členů vlády). Přičemž nejpravděpodobnější výklad 

možného uloženého potrestání prezidenta je odsouzení k oběma trestům zároveň, podle 

§ 67 odst. 1 Ústavní listiny, tj. k okamžité ztrátě prezidentského mandátu s další 

nevolitelností takto odvolaného prezidenta. 

Prezident je do svého úřadu ustaven nepřímo, na základě § 56 odst. 1 Ústavní 

listiny volí prezidenta Národní shromáždění na společné schůzi obou komor, tj. 

Poslanecké sněmovny a Senátu. Naopak nemůže být volen dle § 54 odst. 8 lit a) Ústavní 

listiny Stálým výborem, složeným z 16 poslanců a 8 senátorů, zastupující nezasedající 

nebo rozpuštěné sněmovny. Národní shromáždění se schází ke společné schůzi za 

účelem volby prezidenta republiky, případně jeho náměstka, dle § 38 Ústavní listiny. 

V těchto případech se tak poslanci a senátoři stávají voliteli a jejich názory by se proto 

měly na danou chvíli odpoutat od běžné parlamentní situace, tj. prezident či náměstek 

by neměl být volen jen tehdy tvořenou vládní většinou, ale i hlasy opozičních poslanců 

a senátorů. Prezident je tak podle francouzského vzoru volen nepřímo. Pro tento způsob 

volby bylo, podle vládní důvodové zprávy k Ústavní listině, rozhodnuto ve snaze jednak 

navázat na dosavadní právní stav stanovený prozatímní Ústavou, ale také co nejvíce 

zjednodušit prezidentskou volbu, navíc při nepřímé volbě se může daleko více uplatnit 

klidná úvaha a rozum ve výběru kandidáta, než při volbě přímé. 

Volba prezidenta se koná, dle § 58 odst. 3 Ústavní listiny, nejdříve 4 týdny 

(poslední 4 neděle) před uplynutím dosavadního prezidentova mandátu, přičemž zák. 

č.161/1920 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky v § 3 stanoví, že volební schůze má 

být svolána nejpozději 14 dní před koncem prezidentova volebního období, nebo 

nejdéle 14. den od náhlého uvolnění prezidentské funkce např. úmrtím nebo rezignací (o 

                                                 
23 Co se rozumí velezradou stanovuje v §§ 1-3 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. na ochranu republiky, který 
velezradu spojuje se zločiny „úkladů o republiku“. Za takové zločiny se považuje: snaha o násilné 
změnění Ústavní listiny (hlavně ustanovení o samostatnosti, jednotnosti, demokratičnosti a republikánské 
formě státu), dále pokusy násilně znemožnit činnost prezidenta (případně jeho náměstka), nebo jedné 
z komor Národního shromáždění, či vlády a nebo guvernéra Pod karpatské Rusi, rovněž veškerá snaha o 
odtržení území republiky k cizímu státu a veškerá pomoc (finanční, vojenská, od cizí země) s tím spojená. 
Za velezradu se také považuje jednak úmyslné vydání republiky v ohrožení válkou, nebo nepřátelským 
činem cizí moci, případně ozbrojeným napadením, ale také vyvolání nebo podpora ozbrojeného povstání 
v republice s úmyslem ohrozit tím bezpečnost republiky zvenčí. Vinný z velezrady je i každý, který se 
spolčí s někým, kdo dělá nějakou z těchto uvedených činností. 
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tomto také § 59 Ústavní listiny).24 Proto je teoreticky možné, že nově zvolený prezident 

by mohl složit slib dříve, než uplyne sedmileté volební období stávajícímu prezidentovi. 

Za nastalé situace je pouze čistě v rukou předsedy vlády, který svolává dle § 38 odst. 2 

Ústavní listiny Národní shromáždění, aby pak nesvolával Národní shromáždění k přijetí 

slibu nového prezidenta dříve než uplyne volební období stávajícímu prezidentovi. Ve 

skutečnosti naopak vláda spíše odsouvala volbu prezidenta až na nejpozdější možný 

termín, například při prezidentské volbě v roce 1927 svolala vláda 12. května volební 

schůzi až na 27. května, tedy přesně na den kdy končilo funkční období stávajícího 

prezidenta. 

Forma a náležitosti volebního jednání se na základě § 38 Ústavní listiny odst. 1 i 

zák. č. 161/1920 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky (viz § 5) konají podle 

jednacího řádu Poslanecké sněmovny, z nějž posléze platí ty zásady, na nichž se v rámci 

všech těchto předpisů usnese společná schůze předsednictev obou sněmoven. Společná 

schůze předsednictev obou sněmoven pak pro volbu prezidenta plní funkci kolektivního 

orgánu a vydá zvláštní pořad, o němž se z praktických důvodů předem dohodne 

s vládou, neboť předsedovi vlády přísluší v důsledku svolávání této společné schůze 

všechna vnější příprava a organizace volebního řízení. Schůzi Národního shromáždění 

řídí, dle § 38 odst. 2 a 3 Ústavní listiny a § 3 zákona o volbě presidenta republiky, 

předseda Poslanecké sněmovny a jeho náměstkem (2. předsedou) je předseda Senátu. 

Samotná volba prezidenta se podle § 4 zákona č. 161/1920 Sb. z. a n. o volbě 

presidenta republiky koná bez jakékoli debaty a tajně skrze odevzdaný lístek se jménem 

jediného kandidáta.25 Samotnou formu a náležitosti zvolení vybraného kandidáta 

prezidentem pak stanoví §§ 6, 7, 8 a 9 již zmiňovaného zákona č. 161/1920 Sb. z. a n. o 

volbě presidenta republiky a § 57 Ústavní listiny, který zní:  

„(1) Ku platnosti volby jest třeba přítomnosti nadpoloviční většiny úhrnného počtu 
členů sněmovny poslanecké i senátu v čas volby a třípětinové většiny přítomných. 
(2) Nevedla-li dvojí volba k cíli, koná se užší volba mezi těmi kandidáty, kteří obdrželi 
nejvíce hlasů. Zvolen je, kdo obdržel nejvíce hlasů. Jinak rozhoduje los. 
(3) Podrobnosti upravuje zákon.26“ 
                                                 
24 V případě, že jedna z komor je právě volena, tak by tato 14 denní lhůta začala až ode dne ustavení nově 
zvolené sněmovny. 
25 Tyto lístky se vkládaly vždy jeden příslušné barvy pro jedno kolo volby do pak nezalepené volební 
obálky téže barvy, tedy bílá barva obálky i lístku pro první volbu, růžová barva obálky i lístku pro 
případnou druhou volbu a modrá barva obálky i lístku v případě třetí volby. Ani lístek, ani obálka nebyly 
označené jménem členů Národního shromáždění a na odevzdaný volební lístek se nesměly psát žádné 
výhrady nebo poznámky, neboť volba se konala bez rozpravy, jinak se stával tento odevzdaný volební 
lístek neplatný. Viz schůze Národního shromáždění 27. května 1927 a řeč tehdejšího předsedy J. 
Malypetra. 
26 tj. zákon č. 161/1920 Sb.z. a n. o volbě presidenta republiky 
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Nadpoloviční většina uvedená v § 57 odst. 1 Ústavní listiny se počítá ze všech 

členů obou sněmoven jako celku, proto není třeba, aby každá sněmovna měla na schůzi 

Národního shromáždění nadpoloviční většinu. Mohlo tudíž dojít k situaci, že pokud by 

se dostavila Poslanecká sněmovna na schůzi Národního shromáždění v plném počtu, tak 

by jí ani absence všech členů Senátu nezabránila v řádném konání této schůze.27 Do 

výpočtu této nadpoloviční většiny se nezahrnují neobsazené mandáty ke dni volby, 

s výjimkou mandátů některé rozpuštěné politické strany podle ustanovení v § 16 odst. 3 

zák. č. 201/1933 Sb. z. a n. o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. Ke 

zvolení prezidentem potřeboval dotyčný kandidát v prvním a případném druhém kole 

volby získat třípětinovou většinu z uvedené nadpoloviční většiny všech členů obou 

sněmoven. 

Není-li ani ve druhém kole žádný z kandidátů zvolen prezidentem, koná se podle 

§ 9 odst. 1 zákona o volbě presidenta užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří při 

druhém hlasování dosáhli největšího počtu hlasů. Nastane-li však rovnost hlasů, která 

brání určit postupující kandidáty do užší volby, tj. vybrat jen dva kandidáti s nejvyšším 

počtem obdržených hlasů, tak o postupujícím případně postupujících rozhodne los. 

Losuje se ovšem jedině v případě, že se nejedná o rovnost pouze dvou kandidátů s 

nejvyšším počtem hlasů, ti totiž oba postupují rovnou do užší volby, kde se mezi nimi 

rozhodne, kdo z nich bude prezident. V samotné užší volbě se podle § 9 odst. 3 zákona 

o volbě presidenta počítají prázdné lístky a hlasy odevzdané někomu jinému než 

některému z obou kandidátů za neplatné. Zvolen je pak podle § 9 odst. 4 zákona o volbě 

presidenta prezidentem ten kandidát, který v této užší volbě získal větší počet hlasů než 

jeho soupeř. Vzhledem k celkovému počtu poslanců (300) a senátorů (150) však mohla 

nastat i rovnost hlasů obou kandidátů, v takovém případě by o novém prezidentovi 

rozhodoval los. 

Není tudíž možné, aby nakonec nebyl zvolen prezident žádný a prezidentská 

volba se musela celá znovu opakovat. Vláda si však ale tehdy nemohla být jista, že ke 

zvolení prezidenta nebude potřeba přerušení schůze (např. kvůli přípravě užší volby) i 

na několik dní, nebo víc než jedné schůze Národního shromáždění. Ovšem při všech 

čtyřech prvorepublikových volbách prezidenta, konaných na základě této Ústavní listiny 

                                                 
27 Adler, F. heslo: „President republiky“, In: Slovník veřejného práva československého. Brno 1934, s. 
546. 
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a zákonů jí doplňujících, byl prezident zvolen ihned v prvním kole během jediného dne 

v rámci jediné schůze Národního shromáždění. 

Volební akt se ukončuje ve chvíli, kdy předseda Národního shromáždění 

prohlásí jednoho z kandidátů, který dosáhl potřebné většiny hlasů, za zvoleného 

prezidentem. Takto zvolený kandidát má právo vykonat slib před Národním 

shromážděním dle § 65 Ústavní listiny. 

K přijetí slibu může být schůze Národního shromáždění, která zvolila prezidenta, 

jejím předsedou přerušena nebo být opět předsedou vlády svolána schůze nová. V praxi 

však došlo při všech čtyřech prvorepublikových volbách prezidenta (1920, 1927, 1934, 

1935)28, konaných podle Ústavní listiny, vždy k přerušení schůze. Bezprostředně před 

tímto přerušením požádal ještě předseda Národního shromáždění předsedu vlády, aby 

zvolenému kandidátovi sdělil výsledek presidentské volby a vyzval jej ke složení slibu. 

Jakmile se předseda vlády vrátil se zvoleným kandidátem zpět do Národního 

shromáždění zahájil předseda shromáždění opět schůzi a pronesl ke zvolenému 

kandidátovi proslov, který končil vybídnutím tohoto kandidáta ke složení 

prezidentského slibu. Až do voleb 1934 skládal nově zvolený prezident slib pronesením 

jediného slova „Slibuji“. Po prezidentské volbě konané v roce 1934 a následně pak i 

v roce 1935 složil zvolený kandidát předepsaný slib větou vycházející z § 65 Ústavní 

listiny takto: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a 

šetřiti ústavních a jiných zákonů.“ Při skládání slibu měl zvolený kandidát položenou 

pravou ruku na textu Ústavní listiny.29 

Prezident mohl bezprostředně po složení slibu v Národním shromáždění pronést 

na místo rozsáhlého projevu jen stručný projev související se samotným slibem, neboť 

Národní shromáždění bylo omezeno jen na volbu prezidenta, případně jeho náměstka a 

následné přijetí slibu zvoleného prezidentského kandidáta nebo jeho náměstka30. 

                                                 
28 Fakticky první zvolení T.G.Masaryka proběhlo, jak bylo řečeno výše v podkapitole 3.1.1., aklamací 
14.11.1918. Tato volba proběhla podle prozatímní ústavy z 13.11.1918. T.G. Masaryk byl ještě tehdy 
v zahraničí a prezidentský slib složil 21.12.1918 až po svém návratu do Československa. 
29 Srov. ve Francii je sdělením výsledku zvolenému prezidentskému kandidátovi pověřován šéf protokolu. 
Složení prezidentského slibu pak zvolený kandidát vykonává v kabinetu předsedy Národního 
shromáždění, kdy předseda vlády bere z ruky předsedy Národního shromáždění protokol o volbě a 
odevzdává jej zvolenému prezidentovi. Při přijímání tohoto protokolu pronáší prezident krátkou řeč, která 
je jakýmsi neformálním slibem. Žádný jiný slib však už prezident nevykonává. Oproti tomu v USA 
skládá nově zvolený prezident na řádné volební období, vždy 4. března daného roku, předepsaný slib do 
rukou nejvyššího soudce. 
30 Srov. s tehdejším ústavním pořádkem ve Francii, kdy mohlo Národní shromáždění, podle článku 8 
zákona z 25. 2. 1875, provádět revize ústavy. 
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Slib, kterým zvolený kandidát toto své zvolení přijímá je stejně jako rezignace 

prezidenta aktem osobním, tedy aktem, který nevyžaduje kontrasignaci vlády. Formule 

prezidentského slibu (§ 65 Ústavní listiny) není totožná se slibem členů Národního 

shromáždění (§ 22 odst. 3 Ústavní listiny) nebo vlády (§ 73 Ústavní listiny) z této 

odlišnosti ale nevyplývají žádné závažné právní důsledky. Nový prezident se složením 

slibu31 okamžitě stává nositelem všech pravomocí a práv, které prezidentovi podle 

Ústavní listiny a jiných zákonů náležejí, přičemž každá jiná osoba případně vláda, jež 

tato prezidentská práva nebo pravomoci dosud vykonávala, je naopak ztrácí. 

Funkci poslance nebo senátora, případně člena vlády ztrácí zvolený prezident dle 

§ 10 zákona o volbě presidenta a § 63 Ústavní listiny až složením prezidentského slibu. 

Naopak právní normy ČSR neobsahují žádný předpis, který by prezidentovi bránil ve 

vykonávání jakéhokoliv soukromého povolání (např. lékař, soudce, právník, profesor 

atd.),32 vykonával-li zvolený kandidát takovéto zaměstnání před svým zvolením. Celá 

věc je tím problematičtější, že prezident není trestně odpovědný, s výjimkou velezrady 

dle § 67 Ústavní listiny. Jediným trestem za velezradu však může být jen ztráta 

prezidentského úřadu a způsobilost tohoto úřadu později znovu nabýt. Naopak po 

skončení svého mandátu mohl být bývalý prezident trestně stíhán i za trestné činy, jichž 

se dopustil po dobu výkonu prezidentské funkce. 

Ústavní listina a ani zákony se nezmiňují o osobním předání úřadu prezidentem, 

jemuž skončilo volební období, novému prezidentovi.33 Prezidentovi po nástupu do 

svého úřadu blahopřál v hromadné audienci diplomatický sbor. Své zvolení také 

prezident oznámil vlastnoručními listy všem hlavám států, s nimiž mělo 

Československo obchodní, politické, či jiné důležité vazby. Tito státnici mu pak 

odpovídali vlastnoručním blahopřáním. 

Prezidentským úřadem se také dle § 3 zák. č. 93/1918 Sb. z. a n.o platu 

presidenta republiky neztrácely ani postupové a penzijní nároky dosažené před 

nastoupením do úřadu prezidenta. Od prvního dne měsíce, v němž prezident složil slib 

podle § 65 Ústavní listiny, vznikal prezidentovi také nárok, dle §1 zák. č. 290/1921 Sb. 

z. a n. o platu presidenta Československé republiky34, na jeho plat státního 

                                                 
31 Srov. ve Francii, na rozdíl od Československa, navíc po nástupu nového prezidenta podává vláda 
demisi, aby si novým jmenováním dala potvrdit důvěru od tohoto prezidenta. 
32 Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 27. 
33 Na rozdíl od Francie. 
34 Tento zákon částečně pozměňoval a doplňoval zák. č. 93/1918 Sb. z. a n. o platu presidenta 
Československé republiky, kdy byl prezidentův roční příjem zvýšen z 500 000 Kč na 1 000 000 Kč a na 
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zaměstnance35 z výkonu této funkce, naopak tento nárok na prezidentský plat zanikal 

posledním dnem měsíce, ve kterém končil prezidentův úřad. Nárok na penzi však 

prezident, podle tohoto zákona o platu presidenta Československé republiky, za 

vykonávání prezidentského úřadu neměl. Důchod se totiž prezidentovi vypočítával 

podle postupových a pensijních nároků před nastoupením do úřadu. 

Prezidentovým hlavním sídlem byla dle § 63 odst. 2 Ústavní listiny Praha a na 

základě zák. č. 320/1920 Sb. z. a n. o opatřeních k provedení 2. odst. §u 63 ústavní 

listiny mohl prezident užívat k oficiálním příležitostem i vedlejší úřední sídla 

prezidentova. Vláda pak prezidentovi v roce 1921 zakoupila zámek Lány i s přilehlým 

statkem a oborou.36 

Volební období prezidenta začínalo podle § 58 odst.1 Ústavní listiny dnem 

složení slibu a trvalo podle § 58 odst. 2 Ústavní listiny sedm let37. Nově zvolený 

prezident by tak měl vykonat slib nejdříve v poslední den volebního období stávajícího 

prezidenta, protože tomu naopak nemůže být jeho volební období bezdůvodně zkráceno. 

Naopak jediným případem, kdy může být dle § 58 odst. 5 Ústavní listiny volební období 

prezidenta eventuálně prodlouženo nad sedm roků nastává tehdy, pokud nebyl zvolen 

prezident nový. Délka prezidentova volebního období byla záměrně stanovena o rok 

delší než volební období do Poslanecké sněmovny a naopak o rok kratší než do Senátu, 

což mělo vyloučit vzájemné překrývání s volbami do Poslanecké sněmovny (šestileté 

volební období) a Senátu (osmileté volební období). Všechny tyto volby by se totiž 

nikdy nemohly konat v jeden rok.38 

Zkrácení volebního období prezidenta mohlo nastat dle § 59 Ústavní listiny 

úmrtím nebo rezignací prezidenta, případně naplněním § 67 Ústavní listiny, tj. 

odsouzením prezidenta pro velezradu. Rezignací se rozumí jakýkoli dobrovolný, 

jednoznačný a vážný projev, který v ideálním případě podá odstupující prezident 

zároveň i písemně k rukám předsedy vlády, protože jemu přísluší vykonávání 

prezidentských funkcí do zvolení nového prezidenta. Rezignace je jednostranný a čistě 

                                                                                                                                               
výdaje prezidentova úřadu mu stát namísto původních 500 000 Kč dával 2 000 000 Kč. Navíc oba tyto 
prezidentovy příjmy přestaly podléhat veškerému zdanění a jiným poplatkům. Od vydání nového 
daňového zákona č. 175/1927 Sb. z. a n. byl podle § 13 odst. 2 tohoto zákona prezidentův plat podroben 
dvěma třetinami důchodové dani. Příslušná část byla prezidentovi stržena z jeho platu. 
35 Zároveň je ale nutné nepohlížet, vzhledem ke zvláštním zákonům (např. o platu presidenta 
Československé republiky) upravujícím vztah prezidenta ke státu, na prezidenta jako na státního úředníka. 
36 Klimek, A. Boj o hrad. 1., Hrad a pětka (1996), s. 74. 
37 Srov. stejnou délku volebního období, tedy 7 let, měl tehdy i francouzský a německý říšský prezident. 
38 V praxi však docházelo, s výjimkou volebního období 1929-1935 do Poslanecké sněmovny, vždy 
k rozpouštění a konání voleb do obou komor Národního shromáždění současně. 
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osobní akt, proto nepředpokládá přijetí poslanecké sněmovny, nebo senátu, případně 

kontrasignaci vlády, s výjimkou pokud by toto své prohlášení chtěl odstupující 

prezident uvést v poselství Národnímu shromáždění, pak je spolupodpis odpovědného 

člena vlády nutný.39 Prezident nemusel být zastoupen v úřadě během procesu konaného 

před senátem (i pokud by byl dle § 31 odst. 3 Ústavní listiny jinak rozpuštěný) na 

obžalobu poslanecké sněmovny dle § 34 odst. 1 Ústavní listiny, kvůli stíhání prezidenta 

pro velezradu dle § 67 Ústavní listiny. Nutnost zastoupení prezidenta po jeho obžalobě 

Poslaneckou sněmovnou až do vynesení rozsudku učinil v § 14 teprve zák. č. 36/1934 

Sb. z. a n. o trestním stíhání prezidenta republiky.40 

Nová volba prezidenta se pak dle § 59 Ústavní listiny musela na dalších 7 let 

uskutečnit podle řádných ustanovení pro prezidentskou volbu, tedy dle §§ 56 a 57 

Ústavní listiny, do 14 dnů od okamžiku, kdy nastal jakýkoliv ze zmíněných případů pro 

zkrácení volebního období. Po dobu těchto 14 dní vykonává funkce prezidenta vláda. 

Předseda vlády je pak zodpovědný i za přípravu nových prezidentských voleb. 

Zkrácení volebního období prezidenta naopak nelze, kvůli chybějícímu výkladu 

v právních normách ČSR o takové možnosti, provést anulováním volby v případě, 

pokud by se dodatečně ukázalo, že tu v době volby byly okolnosti, které vylučovaly 

volitelnost nakonec zvoleného prezidentského kandidáta. Předpisy o podmínkách 

volitelnosti prezidentských kandidátů jsou tak právní pravidla bez sankce, tj. 

ústavodárce důvěřuje Národnímu shromáždění, že zachová věrně předpisy Ústavní 

listiny v této věci. Prezidentovo volební období už nelze zkrátit jiným způsobem, ani 

pokud nemůže prezident vykonávat svůj úřad kvůli zaneprázdnění nebo nemoci. 

Prezident je pak totiž zastupován dle § 60 Ústavní listiny vládou41, ta může pověřit 

jednotlivými úkony svého předsedu, který má v tomto případě také dle § 51 odst. 1 

Ústavní listiny pravomoc podepisovat zákony za prezidenta. Z vyjmenovaných příčin 

pro zastupování prezidenta vládou je zřejmé, že přenesení prezidentských pravomocí na 

vládu by mělo být jen v nejnutnějších případech. V opačném případě by totiž hrozilo 

přerušení kontinuity ve výkonu prezidentské funkce, nebo-li aby tato funkce přecházela 

z nositele na nositele.42 

                                                 
39 Srov. francouzský prezident podává rezignaci k rukám předsedů obou sněmoven. 
40 Srov. ve Francii takovéto nucené zastoupení v úřadě prezidenta není výslovně ustanoveno, ale má se za 
to, že jakmile by byl prezident obžalován, tak již nemůže vykonávat svůj úřad. 
41 Dojde-li v této době k demisi vlády, tak o odstoupení vlády rozhoduje a činí opatření o prozatímním 
vedení vládních věcí dle § 78 odst. 2 Ústavní listiny Stálý výbor, uvedený v § 54 Ústavní listiny. 
42 Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 12. 
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Byl-li prezident dle § 60 Ústavní listiny takto zaneprázdněn nebo nemocen déle 

než 6 měsíců a pokud sám nerezignoval, mohla se vláda z rozhodnutí tří čtvrtin svých 

členů dle § 61 odst. 1 Ústavní listiny rozhodnout pro zvolení prezidentova náměstka. 

Pro tuto volbu náměstka platilo dle § 62 Ústavní listiny totéž, co pro volbu prezidenta, 

zároveň se pak veškerá ustanovení o prezidentovi vztahovala dle §§ 61 odst. 2 a 69 

Ústavní listiny i na jeho zvoleného náměstka. Výjimku tvořil jen § 63 odst. 1 Ústavní 

listiny, podle něhož nesměl zvolený náměstek prezidenta po dobu zastávání této funkce 

vykonávat zároveň mandát v Národním shromáždění, na rozdíl od zvoleného 

prezidenta, který složením prezidentského slibu o mandát v Národním shromáždění, dle 

výše zmíněného § 10 zák. č.161/1920 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky, natrvalo 

přišel. Takto zastupován, vládou případně náměstkem, mohl být prezident, pokud se 

dříve nezotavil, až do vypršení svého řádného volebního období, kdy se konaly nové 

volby prezidenta. 

 

2.2. Prezident jako aktér politického systému 

2.2.1. Prezident republiky a vláda 
Většina prezidentových pravomocí je spojena s mocí vládní a výkonnou, 

zároveň prezident nedisponuje pravomocí vlastní zákonodárné iniciativy, proto byl 

prezident v tehdejším politickém systému považován především za orgán exekutivní (tj. 

moci vládní a výkonné). V rámci moci výkonné se prezident o své pravomoci dělil 

s vládou. Vládní a výkonná moc tak měla dva hlavní aktéry prezidenta a vládu, tím 

nastal dualismus vládní a výkonné moci.43 Podíl vlády na vykonávání exekutivy však 

byl mnohem významnější než v případě prezidenta, protože vláda disponovala 

pravomocí, na rozdíl od prezidenta, navrhovat zákony Národnímu shromáždění a 

vydávat nařízení. Navíc prezidenta v oblasti moci vládní a výkonné omezovala povinná 

kontrasignace zodpovědného člena vlády, kdežto vláda byla při konání svého úřadu na 

prezidentovi ve většině případů nezávislá. 

Rozdělení výkonné moci vycházelo z prozatímní ústavy, viz podkapitola 2.1.1., 

kdy výkonná moc příslušela výlučně vládě, kdežto prezident disponoval výkonnou mocí 

                                                 
43 Srov. naopak s jednotnou výkonnou mocí ve Francii, kde se vládou rozuměl prezident, jako její hlava 
po formální stránce, a ministry (zvláště dle čl. 3 zák. z 25.2.1875 o pověření prezidenta dohledem a 
garantováním zákonů exekutivy), ale odpovědnost osobní i kolektivní před parlamentem za všechny akty 
exekutivy podávané prezidentovým jménem nesli jen ministři. Platila tak solidární odpovědnost vlády i za 
úkony prezidenta, těžiště politického významu vládní moci proto spočívalo na ministrech a ne na 
prezidentovi. 
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jen v ojedinělých případech. Ještě jasněji pak ohraničoval vzájemný poměr mezi vládou 

a prezidentem § 64 odst. 2 Ústavní listiny: 

„Veškerá moc vládní a výkonná, pokud ústavní listinou nebo zákony Československé 
republiky vydanými po 15. listopadu 1918 není a nebude výslovně vyhrazena 
presidentovi republiky, přísluší vládě (§ 70).“ 

 

Posílení prezidentových pravomocí, ale pouze v oblasti moci vládní a výkonné, 

tak bylo možné provést pouhým zákonem, kterým mohla být prezidentovi svěřena např. 

samostatná nařizovací moc v nějaké oblasti, v níž mu dosud nepříslušela. Ovšem pokud 

by tato prezidentova nařízení vycházela ze zmocňovacího zák. č. 95/1933 Sb. z. a n., 

hledělo by se na ně jako na čistě vládní nařízení, které by k nabytí platnosti dle § 84 

Ústavní listiny musel podepsat předseda vlády a nejméně polovina ministrů. Naopak 

omezení prezidentových pravomocí, vyjmenovaných v § 64 odst. 1 Ústavní listiny, šlo 

provést pouze ústavním zákonem, případně nově přijatou ústavou. 

V důsledku tohoto rozdělení moci vládní a výkonné přešla též veškerá práva (v 

oboru vojenském, samosprávním, církevním atd.), která v monarchii příslušela hlavě 

státu, na vládu, pokud nebylo stanoveno opačné ustanovení. Navíc dle § 68 Ústavní 

listiny vyžadovaly ke své platnosti veškeré úkony prezidenta v oblasti moci vládní nebo 

výkonné spolupodpis odpovědného člena vlády. Vzhledem k tomuto rozdělení 

kompetencí je nesprávné prohlašovat prezidenta za hlavu exekutivy, zároveň ale ani 

vláda nebyla jediným nositelem vládní a výkonné moci. 

Prezident nemusel, chtěl-li iniciovat nějaké své rozhodnutí, čekat až mu vláda 

předloží svoji představu návrhu v dané oblasti.44. Výjimky, kde byl prezident nucen se 

dohodnout na těchto svých rozhodnutích předem s vládou jako celkem, představovaly 

zejména otázka darů a penzí dle § 64 odst. 1. č. 9 Ústavní listiny, jmenování guvernéra 

Podkarpatské Rusi dle § 3 odst. 6 Ústavní listiny, také v otázce použití prezidentova 

veta, vládních nařízeních, návrhů a jmenování soudců, státních úředníků a důstojníků od 

VIII. třídy dle § 81 lit. a) a lit. c) Ústavní listiny, tj. všude tam, kde to Ústavní listina 

nebo zákony výslovně uváděly. Ústavní listina zároveň ale ani nijak nevylučovala, aby 

vláda i jednotliví ministři dávali prezidentovi své návrhy, s nimiž prezident nemusel 

souhlasit, pokud nechtěl. 

Komunikaci a úzkou součinnost prezidenta s vládou, zároveň i určitý vliv na 

vládní rozhodnutí zajišťovaly prezidentovi §§ 82 a 83 Ústavní listiny, dle nichž mohl 

                                                 
44 Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 91. 

 22



prezident svolávat vládu nebo její členy k poradě45, účastnit se a předsedat schůzím 

vlády, např. Masaryk tuto možnost využil pouze jednou46, a vznášet při nich případně 

své námitky a rady, ale jako nečlen vlády na nich mohl jen zasáhnout do rozpravy, ale 

už neměl právo hlasovat47, proto vláda pokud měla pro svůj návrh většinu v Národním 

shromáždění, tak nemusela brát ohled ani na případný prezidentův nesouhlas s tímto 

návrhem. Naopak výslovný souhlas prezidenta potřebovala vláda navrhovala-li opatření 

Stálému výboru podle § 54 odst. 11 Ústavní listiny a nebo chtěla-li vydat mimořádná 

opatření ve smyslu zák. č. 300/1920 Sb. z. a n. o mimořádných opatřeních. Prezident 

měl rovněž pravomoc vyžádat si od vlády a jednotlivých jejich členů písemné zprávy, tj. 

především důležité osnovy návrhů před předložením Národnímu shromáždění, o každé 

věci, která patřila do oboru působnosti vlády. 

Z rozdělení moci výkonné mezi vládu a prezidenta dle § 64 odst. 2 Ústavní 

listiny vycházela i prezidentova neodpovědnost z výkonu své funkce dle §§ 66 a 67 

Ústavní listiny, ani politická a trestní, viz výše v podkapitole 2.1.2., jen pro velezradu. 

Za prezidentův výkon vládní a výkonné moci byla odpovědna vláda a to i např. před 

parlamentem. Vláda pak nesla odpovědnost i za veškeré projevy prezidenta související 

s jeho úřadem, tj. za projevy, které nešlo považovat za čistě osobní věc prezidenta. 

Prezident mohl odpovídat za své projevy související s jeho úřadem jedině mravně.48 

Proto bylo dobré, aby prezident své projevy, zvláště ty, které se podle § 64 odst. 1 č. 6 

Ústavní listiny týkaly i Národního shromáždění, konzultoval především po stránce 

obsahové s vládou, resp. jejím předsedou. 

Právě kvůli neodpovědnosti potřeboval prezident, jak už bylo výše řečeno, dle § 

68 Ústavní listiny spolupodpis odpovědného člena vlády, nikoliv výhradně příslušného 

ministra, pro každý úkon v oblasti moci vládní nebo výkonné. Teprve spolupodpisem se 

tento prezidentův úkon mohl stát platným a zároveň vláda přebírala zodpovědnost za 

daný prezidentův krok.49 Prezident tak byl podroben kontrole, která ho zbavovala 

možnosti počínat si absolutisticky v řízení státních věcí. Vzhledem k tomuto ustanovení 

                                                 
45 S ministerskými předsedy se prezident T. G. Masaryk scházel jednou až několikrát týdně, z ministrů 
jednal nejvíce s ministrem národní obrany a zahraničí, s ostatními členy vlády podle potřeby. Viz 
Broklová, E. Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka. Praha 2001, s. 
32. 
46 Broklová, Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka (2001), s. 32. 
47 Srov. naopak ve Francii byl hlas prezidenta při těchto zasedáních považován alespoň za poradní. 
48 Srov. prezidentova neodpovědnost z výkonu své funkce platila také i pro prezidenta ve Francii. 
49 Srov. stejný princip platil dle čl. 3 zák. z 25.2.1875 i ve Francii: „jeden každý prezidentův akt má být 
kontrasignován některým ministrem.“ 
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se není možné zabývat většinou prezidentových pravomocí uvedených v §64 odst. 1 

Ústavní listiny, aniž by při nich bylo možné opomenout vliv vlády. 

Významné pravomoci svěřovala Ústavní listina prezidentovi v otázce 

zastupování státu navenek dle § 64 odst. 1 č. 1 Ústavní listiny. Ani v praxi se vláda 

nesnažila tuto prezidentovu pravomoc, která symbolizovala postavení prezidenta jako 

hlavy státu dle § 2 Ústavní listiny, nijak omezovat. Prezident sjednával a ratifikoval 

mezinárodní smlouvy, tj. každé dvou- nebo vícestranné ujednání, kde jednou ze 

smluvních stran byla ČSR.50 Další druhy smluv, tj. obchodní, majetkové, vojenské a o 

změně státního území, potřebovaly souhlas Národního shromáždění ještě před jejich 

ratifikací. Veškeré smlouvy o změně státního území vyžadovaly souhlas Národního 

shromáždění ve formě ústavního zákona, u ostatních druhů výše vyjmenovaných smluv 

stačil vyslovit souhlas prostým usnesením, tj. nadpoloviční většinou přítomných, obou 

sněmoven ve dvojím čtení. 

Prezident dále v souvislosti se zastupováním státu navenek disponoval dle § 64 

odst. 1 č. 2 Ústavní listiny pravomocí přijímat vyslance skrze udělení tzv. agrema 

vyslancům cizích států a slavnostním převzetím jejich pověřovacích listin. Zároveň 

prezident pověřoval československé vyslance pro státy cizí a i jiné diplomatické 

zástupce, zejména konsulární funkcionáře. K platnému pověření vyslance bylo 

zapotřebí spolupodpisu ministra zahraničních věcí, naopak k přijímání vyslanců stačil 

jen ústní souhlas odpovědného člena vlády. 

I další pravomoc prezidenta prohlásit válečný stav, vypovídat válku a sjednávat 

mír dle § 64 odst. 1 č. 3 Ústavní listiny byla odvozena z prezidentova zastupování státu 

navenek. Vypovídat válku (tj. pravděpodobně válku útočnou) mohl navíc prezident dle 

§33 Ústavní listiny jen se souhlasem třípětinové většiny všech členů každé sněmovny 

Národního shromáždění, vypovídat válku naopak nemohl dle § 54 odst. 8 bod d) 

Ústavní listiny Stálý výbor. Oproti tomu válečný stav (tj. pravděpodobně válku 

obrannou) mohl prezident prohlásit i bez souhlasu Národního shromáždění. Prezidentem 

sjednaný mír pak nabyl platnosti prostým usnesením, tj. nadpoloviční většinou 

přítomných, obou sněmoven ve dvojím čtení. Rozumí se samo sebou, že veškeré kroky 

v otázce válečného stavu, války a míru konzultoval prezident s vládou, která pak v praxi 

dle branného zákona mohla být jediným vykonavatelem těchto rozhodnutí. 

                                                 
50 Sjednávání mezinárodních smluv zpravidla nedělal prezident sám, ale s pomocí svých zmocněnců. 
Ratifikaci sjednané smlouvy pak prováděl prezident osobně, s výjimkou zákonného zastoupení 
zaneprázdněného prezidenta, za kontrasignace ministra zahraničních věcí. 
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Úzkou spojitost se zastupováním státu navenek měla také prezidentova funkce 

vrchního velitele veškeré branné moci dle § 64 odst. 1 č. 10 Ústavní listiny, přičemž 

podrobnosti vykonávání této funkce upravoval branný zák. č. 193/1920 Sb. z. a n. ve 

znění zák. č. 53/1927 Sb. z. a n. o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o 

některých změnách branného zákona. Dle výkladu těchto právních norem vykonával 

nejvyšší vojenskou správu ministr národní obrany, proto nařízení prezidenta v rámci 

branné moci vyžadovala kontrasignaci zodpovědného ministra, nejlépe národní obrany. 

Úplnou nebo částečnou mobilizaci vyhlašoval prezident po slyšení s vládou a ke 

všeobecné mobilizaci bylo navíc nutné schválení Národního shromáždění. Demobilizaci 

nařizoval prezident jen na návrh ministra národní obrany bez souhlasu vlády jako celku. 

Největší význam měla v praxi prezidentova pravomoc jmenovat, propouštět 

předsedu, členy vlády a stanovit počet členů vlády dle § 64 odst. 1 č. 7 a § 70 odst. 1 

Ústavní listiny. Naopak prezident nemohl určovat počet ministerstev, protože byl 

stanoven zákonem51, zároveň nemohl měnit dle § 85 Ústavní listiny ani působnost 

jednotlivých ministerstev. Prezident nemusel jmenovat členy vlády výhradně ze členů 

Národního shromáždění, do vlády proto mohl jmenovat nestranické odborníky, nebo i 

vysoké státní úředníky, zároveň neplatila striktní inkompatibilita členů vlády 

s mandátem v Národním shromáždění. Členové vlády se ujímali svých úřadů dle § 73 

Ústavní listiny složením slibu do rukou prezidenta. Na základě pravomoci stanovit 

počet členů vlády a rovněž dle § 72 Ústavní listiny, podle kterého prezident určoval 

členům vlády jednotlivá ministerstva, mohl prezident teoreticky pro něho ne moc 

oblíbené členy vlády jmenovat ministry bez portfeje a těm dle jeho názoru schopnějším 

členům vlády přidělit dvě nebo i více ministerstev. Pravomoc prezidenta jmenovat a 

propouštět ministry podle svého uvážení však omezoval § 78 odst. 1 Ústavní listiny, 

který předpokládal, že prezident jmenuje po poradě se zástupci stran v Národním 

shromáždění a ohledu na jejich výsledek ve volbách vládu disponující většinou 

v Poslanecké sněmovně.52 Ovšem v otázce výběru jednotlivých ministrů z vládních 

                                                 
51 Srov. naopak ve Francii měl prezident pravomoc vydávat nařízení, jimiž zvláště mohl k návrhu 
ministerského předsedy zřizovat nová ministerstva. 
52 Srov. naopak francouzská ústava neměla výslovného ustanovení o jmenování nebo o propouštění 
ministrů, jmenovací právo se zde vyvozovalo ze zvyklostí a také z všeobecného prezidentova práva 
jmenovat státní zaměstnance (čl. 3 zák. z 25.2.1875). Propouštění členů vlády však bylo, kromě případů 
konfliktu s parlamentem, zcela výjimečné a docházelo k němu jen když se jednotlivý ministr ocitl 
v rozporu s ostatními členy vlády. Při jmenování nebo propuštění člena vlády prezident právně 
nepodléhal žádným závazkům, nebo omezením, tedy ani souhlasu některé z komor parlamentu. Musel 
však dbát, aby vláda měla většinu v parlamentu a navíc byl omezen tradicí, že ministerský předseda, 
jehož jmenoval, si pak sám vybíral veškeré ministry. 
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stran mu navržených kandidátů měl prezident i v praxi poslední slovo. Vládní strany 

trvaly pouze na tom, aby jim byl prezidentem přidělen relevantní počet ministrů.53 

Vyslovila-li Poslanecká sněmovna vládě nedůvěru a nebo odmítla-li jí vyslovit 

důvěru, musela vláda dle § 78 odst. 1 Ústavní listiny podat demisi do rukou prezidenta. 

Této demisi nemohl prezident zabránit ani dodatečným rozpuštěním Poslanecké 

sněmovny. Po přijetí demise vlády prezident určil, kdo povede vládu, dokud nebude 

ustanovena nová vláda. Prezident nemohl, především kvůli nutné důvěře v Poslanecké 

sněmovně znovu jmenovat dřívější vládu, naopak znovu jmenování některých 

staronových ministrů (v praxi např. E. Beneše na post ministra zahraničních věcí) nebo 

dokonce i předsedy vlády Ústavní listina nijak nevylučovala. Pravomoc určit, kdo 

povede vládu po přijetí demise stávající vlády, umožňovala v případě vládních krizí 

prezidentovi jmenovat tzv. úřednickou vládu. Za první Československé republiky došlo 

celkem ke jmenování tří úřednických vlád, dvou Jana Černého (první v období 

15.9.1920-26.9.1921 a druhá od 18.3.1926 do 12.10.1926) a jedné Jana Syrového (od 

22.9.1938 do 4.10.1938). 

Vedle jmenování členů vlády disponoval prezident i dalšími jmenovacími 

pravomocemi, kdy dle § 64 odst. 1 č. 8 Ústavní listiny jmenoval soudce, státní úředníky 

a důstojníky počínaje VI. hodnostní třídou a veškeré vysokoškolské profesory. Prezident 

mohl totiž jmenovat i bezplatné vysokoškolské profesory, proto jejich jmenování nebylo 

omezeno VI. hodnostní třídou. Jmenování od VI. hodnostní třídy pak bylo změněno zák. 

č. 103/1926 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních 

zaměstnanců (Platový zákon.), který veškeré státní zaměstnance zařazoval do platových 

stupnic, rozsah jmenovaných osob prezidentem však tento zákon nijak významně 

nerozšířil. V následujícím odstavci této podkapitoly budou vyjmenovány pouze ty 

významné funkce, které ke své platnosti vedle jmenování prezidentem výslovně 

vyžadovaly předchozí návrh vlády. Ostatní důležité jmenovací pravomoci prezidenta 

pak budou zmíněny dále v podkapitole 2.2.3., s výjimkou způsobu jmenování ústavních 

soudců prezidentem v podkapitole 2.2.2. 

K návrhu vlády prezident vybíral a jmenoval dle § 3 odst. 6 Ústavní listiny 

guvernéra Podkarpatské Rusi, dále z řad soudců především předsedu, jeho náměstka a 

přísedící Státního soudu dle zák. č. 51/1923 Sb. z. a n. o státním soudě. Z řad úředníků 

jmenoval prezident na návrh vlády zejména guvernéra Československé národní banky, 

                                                 
53 Klimek, Boj o hrad. 1., Hrad a pětka (1996), s. 47. 
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jeho náměstka a tři členy Bankovní rady dle §§ 72 - 74 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. o 

akciové bance cedulové ve znění zák. č. 102/1925 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje 

zákon o akciové bance cedulové, a nebo předsedu Nejvyššího účetního kontrolního 

úřadu dle § 2 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n. o zřízení a působnosti nejvyššího účetního 

kontrolního úřadu. 

Prezident dále dle § 64 odst. 1 č. 9 Ústavní listiny uděloval dary a penze 

z milosti. Šlo o pomoc, která plnila funkci podpory ze státních prostředků, i proto mohla 

být tato prezidentova pravomoc prováděna jen na návrh vlády. 

 

2.2.2. Prezident republiky a zákonodárná moc 
Prezidentovo pozici ve vztahu k Národnímu shromáždění by šlo dle Ústavní 

listiny rozdělit do tří částí. První z těchto oblastí tvoří role prezidenta jako regulátora 

četnosti zasedání obou komor Národního shromáždění, kdy prezident svolával, 

odročoval a ukončoval zasedání obou sněmoven, případně tyto sněmovny rozpouštěl. 

Druhý celek charakterizovaný vzájemným stykem mezi prezidentem a Národním 

shromážděním, jako dvěma na sobě nezávisle rozhodujícími institucemi, zahrnuje 

jednak úlohu prezidenta v zákonodárném procesu, tj. jeho pravomoci vracet nebo 

podepisovat zákony a mimořádná opatření, ale i jmenování ústavních soudců 

prezidentem na návrh Poslanecké sněmovny, Senátu a sněmu Podkarpatské Rusi. A v 

konečně poslední třetí oblasti lze považovat prezidenta skrze tzv. poselství, tj. zprávy a 

doporučení, Národnímu shromáždění jako přímého aktéra jednání obou sněmoven. 

Taxativní vymezení pravidel pro zasedání obou sněmoven v §§ 28-31 Ústavní 

listiny zabezpečovalo, aby práva zákonodárného sboru nemohla být prezidentem 

omezována, zároveň znemožňovalo vládě ukončit předčasně zasedání obou sněmoven 

Národního shromáždění, nebo vládnout bez Národního shromáždění. Obě sněmovny, 

tedy Poslanecká sněmovna a Senát, mohly být svolány nebo rozpuštěny vždy současně. 

Prezidentova pravomoc ovlivňovat jednání obou zákonodárných sborů byla zakotvena 

jednak ve výše uvedených §§ 28-31 Ústavní listiny, ale i přímo ve výčtu prezidentových 

pravomocí v 64 odst. 1 č. 4 Ústavní listiny. 

Ústavní listina ukládala prezidentovi povinnost svolávat obě sněmovny ke 

dvěma řádným zasedáním za rok: k jarnímu v březnu a k podzimnímu v říjnu. Vedle 

řádných zasedání svolával prezident podle potřeby i mimořádná zasedání na žádost 

nadpoloviční většiny členů Poslanecké sněmovny nebo Senátu u předsedy vlády. 

Prezident pak měl povinnost svolat sněmovny tak, aby se sešly do 14 dnů ode dne 
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podané žádosti, v případě že by tak prezident neučinil, sešly se sněmovny do dalších 14 

dnů na vyzvání svých předsedů. Prezident musel také svolat sněmovny, pokud jej o to 

požádaly nejméně dvě pětiny členů některé sněmovny a od posledního řádného zasedání 

uplynuly alespoň 4 měsíce. Ústavní listina pak prezidentovi ukládala, stejně jako u 

svolávání mimořádných zasedání, svolat sněmovny do 14 dnů ode dne podaní této 

žádosti, pokud by tak neučinil, sešly se sněmovny do dalších 14 dnů na vyzvání svých 

předsedů.54 Pravidla pro podnět ke svolávání mimořádných zasedání se však nakonec 

v praxi ukázala jako zcela nepraktická, protože řádná zasedání byla tak těsně po sobě, že 

Národní shromáždění se stalo téměř parlamentem permanentním. 

Pouze prezident mohl, na rozdíl od tohoto výjimečného svolávání sněmoven 

svými předsedy, ukončit zasedání sněmoven nebo je nejdéle na jeden měsíc a nejvýše 

jednou v roce odročit.55 

Opět jen prezident disponoval pravomocí rozpouštět sněmovny, do 60 dnů od 

tohoto prezidentova úkonu pak musely být provedeny nové volby do příslušné 

sněmovny. Důvody pro rozpouštění sněmoven však Ústavní listina nikde nevymezuje. 

Prezident však nesměl použít této pravomoci v posledních šesti měsících svého 

volebního období, aby nemohl nechat provést nové volby za účelem získání 

spolehlivější většiny pro vlastní opětovnou volbu. Sněmovny mohly být rozpouštěny 

odděleně nebo současně. V praxi bylo funkční období zákonodárných sborů vždy, až na 

jedinou výjimku Poslanecké sněmovny v období 1929-1935, ukončeno současným 

rozpuštěním56 obou komor prezidentem a tedy nikoliv uplynutím volebního období 

alespoň jedné ze sněmoven. 

Prezidentovu pravomoc vracet zákony nebo mimořádná opatření, souhrnně 

vyjmenované v § 64, odst. 1 č. 5 Ústavní listiny, lze podle jejich způsobu provádění 

prezidentem rozdělit na tzv. suspenzivní veto a tzv. absolutní veto, doplněné navíc 

                                                 
54 Srov. podobná pravidla pro svolávání sněmoven platila i ve Francii. Obě sněmovny se dle čl. 1 
ústavního zákona z 16.7.1875 shromažďovaly vždy druhé úterý v lednu, jestliže je prezident nesvolal již 
dříve. Sněmovny proto zásadně zasedaly na základě prezidentova svolání. Automaticky se sněmovny 
scházely též po vyhlášení výjimečného stavu. Rovněž mimořádná zasedání svolával prezident, a musel je 
svolat, pokud ho o to požádaly většiny obou komor. Svolány však musely být vždy obě sněmovny 
zároveň, protože jedna bez druhé nesměla zasedat. 
55 Srov. ve Francii měl prezident rovněž právo ukončit zasedání obou sněmoven, ale zasedání muselo 
trvat alespoň pět měsíců. Prezident mohl také odročovat zasedání sněmoven, nejvýše však dvakrát 
v jednom cyklu a vždy nejdéle na jeden měsíc. 
56 Srov. naopak ve Francii měl prezident sice také právo dle Ústavní klausule čl. 3 zák. 25.2.1875, aby se 
souhlasem Senátu rozpustil Poslaneckou sněmovnu, ale nešťastné první použití tohoto prostředku v r. 
1877 ho učinilo tak nepopulárním v politické veřejnosti, že se od té doby žádný prezident neodvážil 
k němu sáhnout. Proto Poslanecká sněmovna prakticky nemohla být rozpuštěna, i když byly oproti tomu 
vlády vystavovány projevům nedůvěry. 
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v jednom případě i právem tzv. předběžné sankce. Prezident mohl uplatnit dle § 47 

Ústavní listiny svoji pravomoc tzv. suspenzivního veta, nebo-li možnost vrátit 

s připomínkami zákon usnesený Národním shromážděním57. Prezidentovo právo veta 

proto nebylo přípustné kromě ústavních zákonů i proti zákonům přijatým hlasováním 

lidu, stanoveným v § 46 Ústavní listiny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akt vládní, 

vyžadovalo vrácení zákona kontrasignaci vlády, o udělení tohoto spolupodpisu pak 

jednala vláda ve sboru dle § 81 lit. a) Ústavní listiny. Rozhodla-li vláda o podání veta 

kladně, reagovaly pak na veto obě sněmovny dle § 48 Ústavní listiny. Prezidentem 

vrácený zákon nabýval platnost, pokud obě sněmovny setrvaly při hlasování podle jmen 

na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě, že nebylo 

dosaženo takové souhlasné většiny v obou sněmovnách, mohl tento zákon získat 

 definitivní platnost jedině třípětinovou většinou všech členů Poslanecké sněmovny při 

opětovném hlasování podle jmen. Jestliže však prezident vetoval zákon, jehož přijetí 

vyžadovalo vyšší většinu a případně i přítomnost členů, musel pak být při opětovném 

hlasování znovu schválen původně stanovenou většinou pro tento zákon, přičemž 

Ústavní listina nezmiňuje, zda se toto ustanovení vztahovalo i na ústavní zákony. Pokud 

by došlo k rozpuštění některé ze sněmoven, o prezidentem vráceném zákonu by pak 

hlasovala dle § 45 Ústavní listiny až příslušná nově ustanovená sněmovna. Naopak 

absolutní veto, nebo-li možnost danou právní normu definitivně zamítnout, mohl 

prezident uplatnit na zákonodárnou působnost sněmu Podkarpatské Rusi dle § 3 odst. 4 

Ústavní listiny. V otázce vydávání mimořádných opatření Stálého výboru, k nimž by 

jinak bylo třeba zákona dle § 54 odst. 12 Ústavní listiny, disponoval prezident rovněž 

absolutním vetem (právem sankce), navíc při těchto opatřeních Stálého výboru měl 

prezident ještě právo tzv. předběžné sankce, nebo- li výbor se směl usnášet jen na 

návrzích vlády, které byly předtím schváleny prezidentem dle § 54 odst. 11 Ústavní 

listiny.  

V praxi však měl prezident skrze Kancelář prezidenta republiky možnost 

seznámit se s vládními osnovami zákonů hned od počátku. Vláda i prezident tak měli 

možnost dát najevo neoficiálně své stanovisko tomu druhému už tehdy, aniž by pak 

nakonec bylo potřeba prezidentova veta.58 

                                                 
57 Prezident T. G. Masaryk vetoval od zahájení činnosti volených komor Národního shromáždění do své 
abdikace 14.12.1935 celkem pět zákonů. 
58 Broklová, Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka (2001), s. 29. 
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Veškeré celostátní zákony podepisovali dle § 51 odst. 1 Ústavní listiny 

prezident, předseda vlády a výkonem zákona pověřený ministr. Prezident by proto 

podepisoval i zákony usnesené dle § 46 Ústavní listiny lidovým hlasováním. V praxi 

však nikdy nedošlo k hlasování lidu, které nebylo přípustné v oblasti autonomního 

zákonodárství Podkarpatské Rusi, o vládním návrhu zákona zamítnutého Národním 

shromážděním. Vetovaný a tudíž i nepodepsaný zákon prezidentem přesto vstupoval 

v platnost, pokud byl schválen v Národním shromáždění dle výše zmíněného § 48 

Ústavní listiny. V Ústavní listině navíc nikde není řečeno, že by takovýto prezidentem 

jednou odmítnutý zákon pak byl prezident nucen podepsat.59 

Vedle zapojení prezidenta do zákonodárné činnosti Národního shromáždění 

jmenoval prezident předsedu a dva členy Ústavního soudu ze tří navržených kandidátů 

jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem, ale i sněmem Podkarpatské Rusi dle čl. III 

uvozovacího zákona k Ústavní listině a zák. č. 162/1920 Sb.z. a n. o ústavním soudě. 

Z těchto tří návrhů vybral prezident z každého vždy po jednom členovi. 

Prezident naopak nedisponoval pravomocí vlastní zákonodárné iniciativy. 

Zároveň mezinárodní smlouvy neměly vnitrostátní platnost (jako naopak např. v USA), 

takže ani z nich nemohl prezident vnášet do zákonodárné sféry normy, které by 

konkurovaly zákonům Národního shromáždění, sněmu Podkarpatské Rusi a zákonům 

přijatým hlasováním lidu.60 Chybějící pravomoc prezidenta vydávat, případně přijímat 

zákony mohl prezident řešit prostřednictvím vlády nebo poselstvím Národnímu 

shromáždění61 dle § 64 odst. 1 č. 6 Ústavní listiny. Prezident měl možnost toto poselství 

podat Národnímu shromáždění ústně nebo písemně ve zprávě o stavu republiky a 

doporučit mu k úvaze opatření, která pokládal za nutná a účelná. V případě ústního 

poselství k Národnímu shromáždění stačil prezidentovi jen ústní souhlas odpovědného 

člena vlády, naopak pokud by prezident zaslal písemné poselství Národnímu 

shromáždění, tak by nemohlo být přečteno, kdyby nebylo spolupodepsáno odpovědným 

                                                 
59 Srov. podobně i ve Francii mohl prezident vetovat zákon dle čl. 7 ústavního zákona z 16.6.1875, kdy ve 
lhůtě stanovené pro podpis (promulgaci) zákona odůvodněným poselstvím žádal sněmovny o nové 
uvážení, které sněmovny nemohly odepřít. Prezident pak logicky disponoval také právem podepisovat 
zákony dle čl. 3 zákona z 25.2.1875 a čl. 7 zákona z 16.7.1875. 
60 Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 195. 
61 Srov. podobně ve Francii bylo zákonem z 16.7.1875 ustanoveno, že „prezident sděluje sněmovnám svá 
poselství, která jsou jim předčítána z tribuny jedním z ministrů“. Od dob prvních dvou prezidentů, kteří 
instituce poselství používali velmi, až tím vzbudili zásadní odpor parlamentu proti poselstvím, byly však 
prezidentská poselství velmi řídkým jevem. Zpravidla se omezovaly jen na příležitost nastoupení anebo 
odstoupení z úřadu, kdy pak poselství obsahovalo jen projev díků za volbu, resp. sdělení důvodů 
rezignace. 
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členem vlády. Ústní poselství však naráželo na problém, že společná schůze k tomuto 

účelu nebyla v Ústavní listině nikde zakotvena, proto by prezident byl případně nucen 

své poselství ve stejném znění přednést v každé komoře zvlášť.  

V praxi se nakonec od roku 1927 definitivně ustálilo, že prezident pronášel svá 

poselství na Hradě za účasti předsedy vlády pouze předsednictvům, oproti původním 

celým komorám, Poslanecké sněmovny a Senátu. Potom byl tento prezidentův projev 

dáván k dispozici tisku.62 

 

2.2.3. Další důležité pravomoci prezidenta 
Téměř veškeré úkony vyplývající z pravomocí prezidenta dle § 64 odst. 1 

Ústavní listiny jsou ve větší či menší míře úkony vládními nebo výkonnými, proto je 

prezident nemohl platně vykonávat bez spolupodpisu odpovědného člena vlády dle § 68 

Ústavní listiny. Přímý výkon moci vládní a výkonné byl výjimkou. Prezident tak hlavně 

vykonával funkci hlavy administrativy. 

Nejdůležitější pravomocí prezidenta v praxi nebylo rozpouštění obou sněmoven, 

protože sněmovny byly Masarykem rozpuštěny vždy se souhlasem většiny v obou 

těchto komorách, ale jmenování předsedy a členů vlády. O obou těchto prezidentových 

pravomocech už bylo pojednáno výše v předešlých dvou podkapitolách. Prezident ale 

disponoval i dalšími doposud neuvedenými pravomocemi a administrativním úřadem, 

Kanceláří prezidenta republiky, využívaným při výkonu prezidentského úřadu. 

Pouze osobně prezidentovi příslušela pravomoc udělovat milost dle § 64, odst. 1 

č. 11 a § 103 Ústavní listiny. Tato pravomoc byla zároveň nepřenositelná na jinou 

osobu. Milost však nešlo udělit členům vlády odsouzeným dle § 79 Ústavní listiny. 

Prezident mohl v rámci udílení milosti promíjet nebo zmírňovat tresty v jednotlivých 

případech, zvláště ztrátu volebního práva do Národního shromáždění a jiných 

zastupitelských sborů, rovněž nařídit, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo, nebo 

v něm pokračovalo, pokud už bylo zahájeno. Prezidentova pravomoc udělovat milosti 

se tak vztahovala jen na procesy před trestními soudy, už ne na procesy disciplinární, 

trestně-finanční a podle policejního práva, přesto i do těchto druhů procesů prezident 

v praxi zasahoval. Udělení amnestie pak prezident přenechával ministru spravedlnosti. 

V praxi skutečně k amnestii několikrát došlo. 

                                                 
62 Broklová, Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka (2001), s. 24-28. 
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K návrhu vlády nebo samostatně měl prezident právo jmenovat počínaje VI. 

hodnostní třídou několik tisíc státních zaměstnanců (např. roku 1934 jich měl teoreticky 

právo jmenovat 4 50063) z řad soudců, státních úředníků, důstojníků a zároveň 

veškerých vysokoškolských profesorů. O významnějších postech jmenovaných 

prezidentem k návrhu vlády již bylo pojednáno výše v podkapitole 2.2.1. Prezident ale 

také měl výlučnou pravomoc obsazovat některá místa bez předchozího návrhu vlády, 

zvláště předsedu Státního pozemkového úřadu dle zák. č. 215/1919 Sb. z. a n. o zabrání 

velkého majetku pozemkového, dále předsedu, místopředsedu a členy Patentního úřadu 

dle čl. 2 zák. č. 305/1919 Sb. z. a n. o prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a 

nebo předsedu Ústřední sociální pojišťovny a jeho tři náměstky dle § 78 zák. č. 

221/1924 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. 

Prezident rovněž disponoval i právem potvrdit volbu primátora hlavního města Prahy, 

jinak byla tato volba neplatná dle § 2 zák. č. 116/1920 Sb. z. a n. o organisaci a 

působnosti ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy a místních výborů. 

Vedle pomoci vlády měl prezident k dispozici také vlastní kancelář výslovně 

zakotvenou zák. č. 654/1919 Sb. z. a n. o zřízení kanceláře presidenta republiky. 

Kancelář prezidenta republiky (KPR) byla tímto zákonem pověřena obstarávat věci 

spadající do působnosti prezidenta. Pravomoci KPR už tento zákon nijak dále 

nevymezoval. Všeobecně však platila podmínka, aby úřadováním KPR nebyl rušen 

ústavní poměr prezidenta k vládě. V praxi KPR upozorňovala prezidenta, jaké praktické 

dopady mohl mít jemu podaný návrh, navíc KPR pak připadlo vykonat všechny 

formální náležitosti daného prezidentova rozhodnutí, případně vlády pokud prezidenta 

zastupovala. KPR se rozdělovala na civilní a vojenské oddělení, první přednosta KPR 

užíval dle rozhodnutí prezidenta titul a hodnost kancléře. Veškeré členy KPR jmenoval 

prezident za spolupodpisu předsedy vlády, tito zaměstnanci celkově patřili mezi státní 

úředníky a zřízence. Navíc příjmy a výdaje KPR se stanovovaly ve státním rozpočtu, 

proto bylo nutné KPR pokládat za státní úřad. 

Prezidentovi příslušela také některá čestná práva, která především vyplývala 

z jeho postavení jako hlavy státu dle § 2 Ústavní listiny. Prezident měl vlastní vlajku 

tzv. prezidentskou standartu, která byla dle § 2 zák. č. 252/1920 Sb.z. a n. o státní 

vlajce, státních znacích a státní pečeti: „… bílá s okrajem skládajícím se z plaménků 

střídavě bílých, červených a modrých, uprostřed bílého pole vetkán velký státní znak.“ 

                                                 
63 Sobota, Vorel, Křovák, Schenk Československý president republiky. Státoprávní instituce a její život 
(1934), s. 271. 
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Při slavnostních příležitostech používal prezident velkého státního znaku. Spisy a listiny 

prezidentovy, které nevyžadovaly kontrasignaci vládou a neměly ryze osobní ráz, se 

pečetily zvláštní pečetí dle obdoby velké státní pečeti (pro oficiální příležitosti), 

v jejímž kruhu byl nápis „President republiky Československé“, dle vlád. nař. č. 

512/1920 Sb.z. a n. k provedení tohoto zákona č. 252/1920 Sb.z. a n. 

Jedinečný význam, který T. G. Masaryk měl pro vybudování ČSR, se projevil 

nejen v jeho zvolení prvním prezidentem tohoto nového státu, ale i v právních normách 

první Československé republiky. Neomezený počet zvolení prezidentem dovoloval T. 

G. Masarykovi § 58 odst. 4 Ústavní listiny. Dále zák. č. 318/1920 Sb. z. a n. o čestném 

daru prvnímu presidentu Československé republiky měla vláda podle svého rozhodnutí 

udělit prezidentovi čestný dar. O zakoupení zámku Lány pro prezidenta, na základě 

zákona o vedlejších úředních sídlech prezidenta, je zmínka již výše v podkapitole 2.1.2. 

U příležitosti oslav osmdesátin T. G. Masaryka bylo zák. č. 22/1930 Sb. z. a n. o 

zásluhách T. G. Masaryka prohlášeno: „T. G. Masaryk se zasloužil o stát“, tento výrok 

měl být také vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění. Zároveň 

také stát zák. č. 23/1930 Sb. z. a n. o věnování na oslavu 80. narozenin prvního 

presidenta republiky Československé T. G. Masaryka daroval Masarykovi 20 milionů 

Kč, aby jich prezident použil podle svého uvážení, přičemž jak tato věnovaná částka, 

tak její použití prezidentem, ale i veškeré ostatní příspěvky prezidentovi se zcela 

zprošťovaly veškerého zdanění a jiných poplatků. Bezprostředně po abdikaci T. G. 

Masaryka mu pak bylo zák. č. 232/1935 Sb. z. a n. o státní poctě prvnímu presidentu 

Československé republiky poděkováno za jeho osvoboditelské dílo, ponechán doživotně 

prezidentský plat a sídlo na zámku v Lánech. 

Výčet prezidentových pravomocí však nemusel být definitivní. Další pravomoci, 

i když jen v oblasti moci vládní a výkonné se totiž mohly prezidentovi udělit dle, 

v podkapitole 2.2.1. výše zmíněného, § 64 odst. 2 Ústavní listiny vydanými ústavními 

nebo obyčejnými zákony. 
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3. Pozice prezidenta v politickém systému České 
republiky 
3.1. Ústavní vývoj pravomocí a postavení prezidenta 

V ústavním pořádku České republiky nejde jen o pouhou spolupráci, či případné 

konflikty mezi vzájemně zainteresovanými ústavními institucemi, ale především o 

podobu funkčního právního řádu této země, kterým se řídí celá naše společnost. 

Všechny subjekty zúčastněné na tvorbě tohoto funkčního právního řádu jej mají za 

tímto účelem v rámci svých pravomocí zdokonalovat. Prezident pak není v soukolí 

ústavního pořádku České republiky tím, který by komplikoval jeho chod, ale 

nezávislým a stranickým tlakům nepodléhající subjekt, který má právo, ale i povinnost 

upozorňovat na nedostatky právních norem a snažit se o jejich odstranění. 

Vedle hlavních příčin rozpadu ČSFR na dva samostatné státy, Českou republiku 

a Slovenskou republiku, a popisu okolností vzniku výsledné podoby přijaté Ústavy ČR 

jsou v této podkapitole také zmíněny důležité pravomoci prezidenta ČSFR, kterými se 

lišil od prezidenta ČR. Rozbor příslušných částí Ústavy ČR bezprostředně 

pojednávajících o prezidentovi republiky se potom nejprve zaměří, stejně jako 

v předešlé kapitole, na obecně platná ustanovení o získání, trvání a ztrátě 

prezidentského úřadu. O zbylých částech ústavy souvisejících s prezidentem, tj. včetně 

jeho vztahu k vládě, zákonodárné moci a o ostatních důležitých pravomocech, pak bude 

dále pojednáno v podkapitole 3.2. při pokusu o objasnění postavení prezidenta jako 

aktéra politického systému. 

 

3.1.1. Ústavní vývoj postavení a pravomocí prezidenta v období 
zániku ČSFR do přijetí Ústavy ČR 

Rozpadem ČSFR k 31.12.1992 nejen vznikly dva samostatné státy, Česká 

republika a Slovenská republika, ale zároveň byly tyto dva nové státy nuceny přijmout i 

vlastní ústavy. V ČR tak definitivně přestala platit Ústava Československé socialistické 
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republiky z roku 1960 a ústavní zák. č. 143/1968 Sb. o československé federaci, ve 

znění pozdějších předpisů. Po roce 1989 byly tyto ústavní normy pouze novelizovány 

33 ústavními zákony Federálního shromáždění64, a v rámci české části ČSFR ještě 10 

ústavními zákony české národní rady. Působnost prezidenta vycházející z těchto 

ústavních předpisů se významně lišila od současných pravomocí prezidenta České 

republiky.65 

Podstatný rozdíl byl zejména v tom, že podle této právní úpravy měl prezident 

ČSFR, na rozdíl od prezidenta ČR, především právo iniciovat přijetí jakýchkoliv 

nových zákonů, tedy také ústavních, od roku 1968 však pouze v otázkách patřících do 

působnosti federace, nebo dokonce i celé ústavy.66 Prezident ČSFR se tedy mohl 

aktivně podílet na utváření právního řádu, zároveň také disponoval pravomocí 

vyhlašovat referendum dle ústavního zák. č. 327/1991 Sb. o referendu. Referendum 

však smělo být prezidentem vyhlášeno pouze na základě návrhu Federálního 

shromáždění, pokud mělo proběhnout v celé federaci, nebo na základě návrhu jedné 

z národní rad, pokud mělo proběhnout pouze v příslušné republice.67 Prezident ČSFR 

byl, na rozdíl od prezidenta ČR, odpovědný z výkonu své funkce zákonodárnému sboru, 

tj. Federálnímu shromáždění. Prezident ČSFR navíc ve srovnání s prezidentem ČR 

nemohl rozpustit žádnou komoru Federálního shromáždění a zároveň neměl ani právo 

veta proti zákonům přijatým Federálním shromážděním. 

Rozhodující období pro zánik ČSFR začalo během ledna 1992, kdy nebyl 

Federálním shromážděním vyslyšen požadavek více než dva a půl miliónu občanů, aby 

bylo vyhlášeno referendum ve věci rozdělení nebo zachování společného státu Čechů a 

Slováků. Ve stejné době byla i Slovenskou národní radou, kvůli chybějícímu principu 

svrchovanosti Slovenska, odmítnuta smlouva mezi republikami v rámci ČSFR. Tato 
                                                 
64 Federální shromáždění se dle ústavního zák. č. 143/1968 Sb. o československé federaci skládalo ze 
dvou komor: ze Sněmovny lidu, reprezentované 200 poslanci podle proporcionálního zastoupení počtu 
obyvatel v obou národních republikách, a Sněmovny národů, tvořenou 150 poslanci rozdělených na 75 za 
Českou republiku a 75 za Slovenskou republiku. Obě sněmovny Federální shromáždění byly 
rovnoprávné, proto k platnému usnesení obou sněmoven byla potřebná shoda obou sněmoven. Vedle 
Federálního shromáždění existovaly ještě vlastní zákonodárné sbory národních republik, Česká a 
Slovenská národní rada. Viz Vodička, K., Cabada, L., Politický systém České republiky: historie a 
současnost. Praha 2003, s. 83 a 86-90. 
65 Chrastilová, B., Mikeš, P. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český 
právní řád. Praha 2003, s. 3. 
66 Viz např. připravený návrh Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky V. Havlem z března 1991. 
Tento návrh ústavy však nebyl předložen jako oficiální zákonodárná iniciativa prezidenta. 
67 Až do zániku ČSFR však k vyhlášení referenda nedošlo především proto, že se poslancům nepodařilo 
shodnout na formulaci otázky, která by měla být občanům v referendu předložena. Prezident V. Havel 
kvůli tomuto problému usiloval o změnu právní úpravy referenda, ale bezvýsledně. O těchto návrzích V. 
Havla více viz Chrastilová, Mikeš, Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a 
český právní řád (2003), s. 61-62. 
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smlouva měla být východiskem nové federální ústavy, kdy budoucí změny federální 

ústavy měly podléhat ratifikaci Slovenskou i Českou národní radou. Předsednictvo 

České národní rady následně prohlásilo další jednání se slovenskou stranou za 

bezpředmětná. Předsedové České a Slovenské národní rady se proto dohodli, že další 

jednání přenechají vítězům červnových voleb do Federálního shromáždění a do obou 

národních rad.68 

Neshody mezi čelními český a slovenskými politickými představiteli byly 

posíleny stále platným zákazem majorizace, podle kterého hlasovali poslanci z České a 

Slovenské republiky ve Sněmovně národů Federálního shromáždění odděleně o všech 

důležitých otázkách (např. státní rozpočet, programové prohlášení federální vlády). 

Usnesení bylo přijato pouze tehdy, jestliže většina jak českých, tak slovenských 

poslanců hlasovala pro návrh. Zákaz majorizace platil i pro příjímání rozhodnutí 

v předsednictvu Federálního shromáždění, které bylo relativně autonomním politickým 

rozhodovacím orgánem v době, kdy Federální shromáždění nezasedalo. Kvůli zákazu 

majorizace se ocitlo Federální shromáždění již na jaře roku 1990 v některých 

segmentech svých kompetencí v neřešitelné situaci. 

Ve volbách v červnu 1992 zvítězila v České republice Občanská demokratická 

strana vedená Václavem Klausem a na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko 

vedené Vladimírem Mečiarem. Zatímco Občanská demokratická strana šla do voleb 

především s představou buď funkčního uspořádání federace, nebo rozdělení 

Československa, Hnutie za demokratické Slovensko slibovalo nesourodý konglomerát 

požadavků svrchovanosti, mezinárodněprávní subjektivity Slovenska a zároveň 

zachování společného státu Čechů a Slováků. Občanská demokratická strana a Hnutie 

za demokratické Slovensko však měly, kvůli výše zmíněnému zákazu majorizace a 

pokud kvůli tomu nechtěly obejít toho druhého spojenectvím s konglomerátem ostatních 

stran, včetně komunistů a radikálních nacionalistů, jen jednu množnost: uzavřít 

společnou koalici. Od začátku tak bylo jasné, že najít shodu i v základních otázkách 

bude velmi těžké. Povolební jednání o sestavení federální vlády nakonec vyústila ve 

vzájemnou politickou dohodu uzavřenou z 19. na 20. června v Bratislavě, v níž se 

víceméně konstatuje, že rozdělení ČSFR je nevyhnutelné. Za tímto cílem, tedy klidným 

rozdělením Československa, byla 2. července 1992 jmenována poslední federální vláda. 

V opakovaných průzkumech veřejného mínění se však nikdy nevyslovila většina Čechů 

                                                 
68 Rychlík, J. Češi a Slováci ve 20. století. 2., Česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava 1998, s. 
302-303. 
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či Slováků pro rozdělení ČSFR. Přesto zůstala drtivá většina obyvatelstva vůči dělení 

státu pasivní.69 

Nevyhnutelnost rozdělení ČSFR jasně ukázala i volba prezidenta, která proběhla 

následujícího dne po jmenování federální vlády, tedy 3. července. Jediným kandidátem 

byl Václav Havel. V prvním kole obdržel potřebnou třípětinovou většinu všech 

poslanců pouze v české části Sněmovny národů. Ve druhém kole, kdy ke zvolení 

prezidenta stačila pouze nadpoloviční většina všech poslanců zvolila Václava Havla i 

Sněmovna lidu. Ve slovenské části Sněmovny národů však získal ani ne polovinu hlasů 

potřebných ke zvolení. Václav Havel tak nebyl zvolen prezidentem ČSFR, dne 5. 

července mu pak skončilo jeho dvouleté funkční období. Na základě dubnové novely 

ústavního zák. č. 143/1968 Sb. o Československé federaci ústavním zák. č. 206/1992 

Sb., ale zůstával ve své funkci, dokud nesloží slib nově zvolený prezident, nejdéle však 

na tři měsíce. 

Dne 17. července 1992 schválila Slovenská národní rada „Deklarácii o 

zvrchovanosti Slovenskej republiky“70, kterou byla vyhlášena svrchovanost Slovenské 

republiky jako základ suverénního státu slovenského národa. Slovenská reprezentace 

však okamžitě závažnost tohoto aktu snižovala, a odmítala, že jde o rozpad společného 

státu.71 Dosah tohoto usnesení si však plně uvědomoval také prezident V. Havel, který 

se ještě týž den obrátil svým projevem k občanům, aby jim sdělil, že se rozhodl na svou 

funkci k 20. červenci rezignovat. 

Přes pokusy některých politických sil se už nepodařilo zabránit zániku ČSFR. 

Jednak Slovenská národní rada schválila Ústavu slovenské republiky již 1. září 1992, 

s účinností od 1. října 1992. Navíc přestože se měl případný rozpad ČSFR stát podle 

prezidentem navrženého a schváleného ústavního zákona pouze referendem, Federální 

shromáždění schválilo na konci listopadu nový ústavní zák. č. 542/1992 Sb. o zániku 

České a Slovenské Federativní Republiky72. Tento ústavní zákon již přímo stanovil 

zánik ČSFR k 31.12.1992 a nástupnickými státy určil k 1.1.1993 Českou republiku a 

Slovenskou republiku. K 31.12.1992 zanikaly i veškeré státní orgány ČSFR, 

zákonodárná moc náležela v České republice zákonodárnému sboru složenému 
                                                 
69 Vodička, Cabada, Politický systém České republiky: historie a současnost (2003), s. 121 a 127-129. 
70 „Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky“ publikována ve Sbírce zákonů ČSFR, částka 
84/1992. 
71 Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století. 2., Česko-slovenské vztahy 1945-1992 (1998), s. 302-303. 
72 Doplněný ústavním zák. č. 541/1992 Sb. o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky 
mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou 
republiku. Tento ústavní zákon obsahoval zásady majetkového vyrovnání, včetně rozdělení finančních 
aktiv, pasiv a měnových rezerv. 

 37



z poslanců zvolených v roce 1992 ve volbách do Federálního shromáždění České a 

Slovenské Federativní Republiky a do České národní rady. V praxi však došlo dle 

usnesení České národní rady z 15.12.199273 k faktické transformaci České národní rady 

do nově vzniklé Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, naopak prozatímní Senát 

Parlamentu ČR, který měl být zřízen dle čl. 106 odst. 2 Ústavy ČR, nebyl nikdy 

ustaven. Pravomoci federální vlády náležely od 1.1.1993 na území České republiky 

české vládě, stejně tak přebíral na českém území veškeré pravomoci Nejvyššího soudu 

ČSFR Nejvyšší soud v ČR. Naopak pravomoci Ústavního soudu ČSFR vykonával na 

českém území od 1. ledna 1993 Nejvyšší soud České republiky74. O instituci prezidenta 

se tento ústavní zákon, zajišťující v důležitých otázkách kontinuitu mezi ústavním 

pořádkem ČSFR a nově vzniklých republik, nijak nezmiňoval a ponechával tak otázku 

prezidenta na zákonodárných úpravách obou republik. 

Z mezinárodněprávního hlediska zanikla ČSFR dismembrací (rozdělením), což 

znamená, že žádný z nově vzniklých států, tedy Česká republika nebo Slovenská 

republika, není totožný s původním mezinárodněprávním subjektem. Ani jeden z těchto 

dvou nově vzniklých států se tak nemohl označit za nástupnický stát ČSFR. 

Česká vláda jmenovala komisi pro přípravu a vypracování vládního návrhu 

Ústavy ČR. Komisí vypracovaný návrh Ústavy ČR přijala vláda 4. listopadu 1992 a 

bezprostředně jej předložila České národní radě. K největším změnám vládního návrhu 

došlo na výjezdním zasedání ústavně-právního výboru České národní rady ve dnech 7.-

12. prosince 1992.75 Česká národní rada pak přijala Ústavu ČR 16.12.1992, která pak 

byla publikována pod číslem 1/1993 Sb. 

Ústava ČR vychází vedle Ústavy Československé socialistické republiky z roku 

1960, respektive v otázce konstrukce Ústavního soudu z její federalizační novely z roku 

1968, zejména z Ústavní listiny ČSR z roku 1920, např. i v řadě ustanovení o 

prezidentovi. Dále byla Ústava ČR ovlivněna španělskou ústavou, zvláště v pravidlech 

pro jednání společné schůze obou komor např. při volbě prezidenta ČR. Takzvaná malá 

polská ústava posloužila Ústavě ČR za vzor v otázce rozlišení hlasování o návrzích 

zákonů, které Senát zamítl nebo vrátil s pozměňovacími návrhy. Parciální obměňování 

jedné třetiny Senátu pak bylo do Ústavy ČR převzato z francouzské a americké ústavy. 

                                                 
73 Usnesení č. 5/1993 k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se 
zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. 
74 Ústavní soud ČR byl totiž fakticky zřízen až k 1.7.1993 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. 
75 Chrastilová, Mikeš, Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád 
(2003), s. 108-109. 
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Kromě těchto ústav se také při úpravě vzájemného vztahu obou komor v zákonodárném 

procesu uplatnila německá ústava. 

K Ústavě ČR byla, usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky a dále i výslovně dle čl. 3 Ústavy ČR, připojena Listina základních práv a 

svobod (dále jen LPS). V záhlaví Ústavy ČR se nachází slavnostní preambule. Samotná 

Ústava ČR obsahovala celkem osm hlav a 113 článků. Prezidentovi republiky byla, 

vedle zmínek v různých jiných paragrafech, v hlavě třetí o moci výkonné vyhrazena 

články 54-66 i jedna část Ústavy ČR. 

Od doby nabytí své účinnosti k 1.1.1993 došlo k pěti novelizacím Ústavy ČR - 

ústavním zák. č. 347/1997 Sb., ústavním zák. č. 300/2000 Sb., ústavním zák. č. 

395/2001 Sb., ústavním zák. č. 448/2001Sb. a úst. zák. č. 515/2002 Sb. První čtyři 

novelizace se však nijak nedotkly institutu prezidenta republiky, naopak poslední 

jmenovaná novelizace Ústavy ČR rozšířila prezidentovy výhradní pravomoci 

v souvislosti s vyhlášením referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii o čl. 

62 lit. l) Ústavy ČR. Prezident mohl nově vyhlašovat referendum o přistoupení České 

republiky k Evropské unii a zároveň i vyhlašovat jeho výsledek, pokud by však 

prezident nechtěl vyhlásit toto referendum mohl ho místo něj vyhlásit Ústavní soud dle 

čl. 87 lit. l) Ústavy ČR.76 Vzhledem k tomu, že hned první takto vypsané referendum 

skončilo vyslovením většiny obyvatel České republiky pro vstup do EU77 a k 1.5.2004 

pak ČR i do EU vstoupila, dá se tato prezidentova pravomoc považovat od uvedeného 

data za dále obsoletní. 

Okamžitě po vzniku České republiky byl V. Havel, jako kandidát vládní koalice, 

navržen na funkci prezidenta republiky. Volba prezidenta proběhla 26.1.1993, hned 

v prvním kole byl zvolen prezidentem V. Havel. Dne 2. února pak složil nově zvolený 

prezident slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny a ujal se tak v souladu 

s Ústavou ČR úřadu prezidenta republiky. 

 

3.1.2. Obecně platná ustanovení o prezidentovi v Ústavě ČR - 
získání, trvání a ztráta prezidentského úřadu 

                                                 
76 V praxi však prezident toto referendum vyhlásil rozhodnutím prezidenta republiky č. 116/2003 Sb. o 
vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii. 
77 Viz oznámení prezidenta republiky č. 206/2003 Sb. o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České 
republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003. 
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Ústava ČR patří mezi ty, které výběr kandidátů pro prezidentskou volbu omezují 

co nejvíce. Tímto omezením ve výběru kandidátů je projevena i jistá úzkostlivost vůči 

Parlamentu ČR v jeho naprosto svobodném výběru prezidentských kandidátů. 

Kandidáty na prezidenta navrhuje dle čl. 58 odst. 1 Ústavy ČR nejméně deset poslanců 

nebo deset senátorů. Není tedy možné, aby návrh podávala společná skupina poslanců 

nebo senátorů, stejně tak návrh kandidáta nemůže podat osoba, která není poslancem 

nebo senátorem. Právní normy ČR vůbec neupravují, zda poslanec nebo senátor může 

podepsat návrhy více kandidátů. Návrhy kandidátů78 se předkládají společné volební 

komisi Poslanecké sněmovny a Senátu nejpozději 48 hodin před dnem volby.79 Téměř 

veškeré podmínky volitelnosti kandidáta na českého prezidenta pak stanovuje čl. 57 

odst. 1 Ústavy ČR, kdy „Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je 

volitelný do Senátu.“ Vedle podmínky státního občanství a volitelnosti do Senátu, dále 

upravené v čl. 19 odst. 2 Ústavy ČR, stanovuje čl. 57 odst. 2 Ústavy ČR ještě čtvrtou 

podmínku omezením počtu vykonávaných volebních období v úřadu prezidenta. 

Podmínkou volitelnosti daného kandidáta je také nenaplnění čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR o 

ztrátě a možnosti znovunabytí prezidentského úřadu pro velezradu. Každá z těchto 

podmínek však má, ať už v Ústavní listině nebo v zákonech, poměrně jasně stanovený 

výklad. 

U státního občanství nemá Ústava ČR ustanovení, zda kandidát musí být 

občanem ČR narozením nebo po určitou dobu, proto stačí, aby byl navržený kandidát na 

úřad prezidenta státním občanem České republiky v den volby prezidenta. Z čl. 3 LPS 

dále vyplývá, že prezidentem může být kdokoliv bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. Zároveň je dle čl. 26 LPS zaručena svobodná volba povolání, tedy i 

rozhodnutí občana ČR usilovat zákonnými prostředky o zvolení prezidenta. 

Do Senátu je dle čl. 19 Ústavy ČR volitelný každý občan České republiky, který 

má právo volit a dosáhl v den konání voleb věku nejméně 40 let. Stanovená věková 

hranice volitelnosti na senátora nebo prezidenta se tak liší od volitelnosti do Poslanecké 

                                                 
78 V praxi se k návrhu kandidáta přikládá životopis navrhovaného a jeho písemný souhlas s kandidaturou, 
ač to není žádným zákonem stanoveno.  
79 Čl. 2 bod 3 a 24 Volebního řádu pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující 
souhlas Poslanecké sněmovny. Příloha č. 2 zák. č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 
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sněmovny 21 let. Další rozdílné předpoklady pro nabytí pasivního volebního práva do 

Senátu, např. v otázce výše zmíněného občanství ČR, nejsou stanoveny.80 

Volitelnost do Senátu není dle čl. 22 odst. 1 Ústavy ČR slučitelná s výkonem 

úřadu prezidenta republiky, a ve shodě s čl. 82 odst. 3 Ústavy ČR ani s funkcí soudce 

všech stupňů, včetně Ústavního soudu, pokud není výkon funkce soudce pozastaven, a 

dalšími funkcemi, které stanoví zákon. Mezi tyto funkce patří např. dle zák. č. 166/1993 

Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, funkce prezidenta 

úřadu a jeho viceprezidenta. Dále je funkce poslance zákonodárného sboru neslučitelná 

dle zák. č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, s členstvím 

v Bankovní radě České národní banky, dle zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 

znění pozdějších předpisů, s členstvím v Radě České televize, dle zák. č. 425/1990 Sb. o 

Okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatření s nim 

souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem úřadu přednosty Okresního 

úřadu a státního zástupce a dle zák. č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři se 

členstvím v Radě České tiskové kanceláře. Neslučitelnost funkcí, vyjmenovaných 

v poslední větě, nehovoří ještě o neslučitelnosti s funkcí senátora, protože tyto zákony 

byly přijaty ještě před faktickým zřízením Senátu, přesto se lze domnívat, že 

neslučitelnost těchto funkcí platí také s touto funkcí. Naopak právní normy nezmiňují 

neslučitelnost funkce senátora s vykonáváním jakéhokoliv soukromého povolání, např. 

být členem obchodní společnosti, členem orgánu obchodní společnosti, lékařem, apod. 

Ve vykonávání těchto povolání je však senátor omezen zák. č. 238/1998 Sb. o některých 

opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění pozdějších předpisů, tak, 

že nesmí využívat svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své 

funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu. 

Omezení počtu vykonávaných volebních období v úřadu prezidenta stanovuje čl. 

57 odst. 2 Ústavy ČR následovně: „Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za 

sebou.“ Ústava ČR tak nestanoví, kolikrát může jeden člověk vykonávat úřad prezidenta 

republiky. Proto nic nebrání tomu, aby ten, kdo byl jednou nebo dvakrát za sebou 

zvolen prezidentem, vyčkal uplynutí volebního období nebo uvolnění úřadu jiného 

prezidenta a znovu se ucházel, bude-li navržen, o získání prezidentského úřadu. Navíc 

toto omezení pro vykonávání úřadu prezidenta je teoreticky možné obejít tím, že by se 

                                                 
80 Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. Praha 1997, s. 29. 
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nově zvolený prezident ihned po složení slibu vzdal svého úřadu jen, aby umožnil 

bývalému prezidentovi, který již dvakrát vykonával svůj úřad, být znovu zvolen. 

Prezident může být dle čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR stíhán pouze pro velezradu81, a 

to před Ústavním soudem, který o ní rozhoduje dle čl. 87 odst. 1 lit. g) Ústavy ČR, na 

základě žaloby Senátu. Ochranu prezidenta proti případnému zneužití žaloby Senátem, 

jenž se při jejím podání nemusí řídit žádným zákonem82, však zaručuje ustanovení § 

108 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, podle kterého je Ústavní soud při svém 

řízení vázán trestním řádem, pokud zákon o Ústavním soudu nestanoví jinak. Nález 

Ústavního soudu pak může v otázce velezrady prezidenta dle § 104 odst. 2 zák. č. 

182/1993 Sb. o Ústavním soudu znít buď, že se prezident dopustil velezrady, nebo 

prezidenta zprostit ústavní žaloby. V případě odsouzení prezidenta pro velezradu může 

Ústavní soud vynést pouze jediný trest, kterým je ztráta prezidentského úřadu a 

způsobilosti jej znovu nabýt. Přičemž prezident může být potrestán výhradně 

odsouzením k oběma trestům zároveň, tj. k okamžité ztrátě prezidentského mandátu 

s další nevolitelností takto odvolaného prezidenta. 

                                                

Prezident je na základě čl. 54 odst. 2 Ústavy ČR do svého úřadu volen nepřímo 

na společné schůzi obou komor Parlamentu ČR, tj. Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Společnou schůzi obou komor dle čl. 37 Ústavy ČR svolává předseda Poslanecké 

sněmovny a pro její jednání platí jednací řád Poslanecké sněmovny a Volební řád pro 

volby konané Poslaneckou sněmovnou, v důsledku toho má předseda Poslanecké 

sněmovny také pravomoc tuto společnou schůzi řídit. Ke společné schůzi obou komor 

dochází jen za účelem volby prezidenta republiky dle čl. 54 odst. 2 Ústavy ČR a k 

přijetí slibu zvoleného prezidentského kandidáta dle čl. 59 odst. 1 Ústavy ČR. Ostatní 

případy svolání obou komor nejsou Ústavou ČR nijak předepsány a proto se 

předpokládá, že budou přizpůsobeny vůli sněmoven a účelu svolání. V těchto právě 

vyjmenovaných případech se tak poslanci a senátoři stávají voliteli prezidenta a jejich 

názory by se proto měly na danou chvíli odpoutat od běžné parlamentní situace, tj. 

prezident nemá být volen jen tehdy tvořenou vládní většinou, ale i hlasy opozičních 

poslanců a senátorů. 

 
81 Co se rozumí velezradou stanovuje zák. č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 
96 zák. č. 182/1993 Sb. o ústavním soudu, který stanoví obsah velezrady následovně: „ Velezradou pro 
účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti 
republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.“ Trestný čin vlastizrady spáchá podle trestního 
zákona český občan, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení 
republiky, teroru, záškodnictví nebo sabotáže. 
82 Hendrych, Svoboda a kol. Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 110. 
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Volba prezidenta se koná dle čl. 56 Ústavy ČR v posledních třiceti dnech 

volebního období úřadujícího prezidenta. K volbě prezidenta může dojít v kterýkoliv 

den v rámci této třicetidenní lhůty. Konkrétní datum volby určuje předseda Poslanecké 

sněmovny, který svolává, jak bylo řečeno výše, společnou schůzi Poslanecké sněmovny 

a Senátu. 

Samotný způsob a průběh volby prezidenta upravuje čl. 58 Ústavy ČR. Volba 

prezidenta probíhá tajným nebo veřejným hlasováním dle zák. č. 90/1995 Sb. o 

jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kdy o konkrétním způsobu hlasováním rozhodnou 

poslanci a senátoři až na společné schůzi obou komor. Volba prezidenta může být 

maximálně tříkolová. V prvním kole je prezidentem zvolen kandidát, který získal 

nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. 

Jestliže žádný z kandidátů nezískal stanovený počet hlasů v obou komorách, koná se do 

čtrnácti dnů druhé kolo volby. Do druhého kola postupuje pouze kandidát, který získal 

nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně a kandidát s nejvyšším počtem hlasů 

v Senátu. Proto může nastat i situace, že postoupí pouze jediný kandidát, který získal 

v obou komorách nejvyšší počet hlasů, ale nikoliv požadovanou nadpoloviční většinu ze 

všech hlasů v obou komorách potřebnou ke zvolení prezidentem. Nastane–li situace, 

kdy v jedné ze sněmoven obdrží více kandidátů stejný nejvyšší počet hlasů, pak 

postupuje kandidát, který obdržel více hlasů v druhé komoře, tj. získal větší počet 

v součtu odevzdaných hlasů obou komor. Ve druhém kole je pak zvolen prezidentem 

ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců i 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Oproti prvnímu kolu tak ke zvolení 

prezidentem stačí pouze nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců a senátorů, 

nikoliv všech, přičemž obě komory jsou dle čl. 39 odst. 1 Ústavy ČR usnášeníschopné 

za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. V prvním i druhém kole se hlasy 

poslanců a senátorů počítají vždy zvlášť. Nebyl-li prezident zvolen ani ve druhém kole, 

koná se do čtrnácti dnů třetí kolo volby. V tomto kole je zvolen ten z kandidátů 

z druhého kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. 

Hlasy poslanců a senátorů se tak v tomto kole počítají dohromady. Pokud nebyl 

prezident zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby. Je tudíž možné, aby nakonec 

nebyl zvolen prezident žádný a prezidentská volba se musela celá znovu opakovat. 

Ústava ČR ani zákony však už nestanoví lhůty konání nových voleb, ani zda se 

mohou nových voleb účastnit i neúspěšní kandidáti z voleb minulých. V praxi se však 

opětovné kandidatuře nezvoleného kandidáta z minulé volby prezidenta nebrání, např. 
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dokonce dvakrát V. Klausovi v roce 2003 a jednou v roce 2008 stejnému kandidátovi a 

také J. Švejnarovi. Stejně tak záleží jen na rozhodnutí obou komor Parlamentu ČR, zda 

kandidáti na prezidenta mohou vystoupit se svým volebním projevem před společným 

shromážděním obou komor. V letech 1993 a 1998 nebylo kandidátům umožněno 

vystoupit se svým volebním projevem, naopak v letech 2003 a 2008 se jim této 

možnosti dostalo. 

Volební akt se ukončuje ve chvíli, kdy předseda Poslanecké sněmovny prohlásí 

jednoho z kandidátů, který dosáhl potřebné většiny hlasů, za zvoleného prezidentem. 

Takto zvolený kandidát má právo vykonat slib opět na společné schůzi obou komor 

Parlamentu ČR dle čl. 59 Ústavy ČR. K přijetí slibu může být schůze obou komor 

Parlamentu ČR, která zvolila prezidenta, jejím předsedou přerušena nebo být opět 

předsedou Poslanecké sněmovny svolána schůze nová. Složení slibu se však zpravidla 

nekoná v týž den, kdy byl prezident zvolen, protože nově zvolený prezident nemůže 

složit slib a ujmout se svého úřadu před uplynutím volebního období dosavadního 

prezidenta. Ústava ČR však výslovně nestanoví okamžik, kdy nově zvolený kandidát 

skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny ve znění: „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj 

úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ 

Prezident má možnost bezprostředně po složení slibu pronést před oběma komorami 

Parlamentu ČR projev, ve kterém může shrnout jednak samotný průběh dané 

prezidentské volby, ale i představit své plány a priority ve svém nastávajícím volebním 

období ve funkci prezidenta. 

Slib, kterým zvolený kandidát toto své zvolení přijímá je stejně jako rezignace 

prezidenta aktem osobním, tedy aktem, který nevyžaduje kontrasignaci vlády. Formule 

prezidentského slibu (čl. 59 odst. 2 Ústavy ČR) je prakticky totožná se slibem členů 

obou komor Parlamentu ČR (čl. 23 odst. 3 Ústavy ČR), naopak se liší od podoby slibu 

členů vlády (čl. 69 odst. 2 Ústavy ČR). Z této odlišnosti ale nevyplývají žádné závažné 

právní důsledky. Nový prezident se dle čl. 55 Ústavy ČR složením slibu okamžitě stává 

nositelem všech pravomocí a práv, které prezidentovi podle Ústavy ČR a jiných zákonů 

náležejí, přičemž každá jiná osoba případně předseda Poslanecké sněmovny a předseda 

vlády, kteří tyto prezidentská práva nebo pravomoci dosud vykonávaly, je naopak 

ztrácí. Naopak odmítne-li zvolený prezident složit slib nebo složí-li slib s výhradou, 

hledí se na něho dle čl. 60 Ústavy ČR, jako by nebyl zvolen. V takovém případě musí 

dojít k novým volbám prezidenta. 
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Funkci poslance nebo senátora, případně soudce ztrácí zvolený prezident dle čl. 

22 odst. 2 a čl. 82 odst. 3 Ústavy ČR až složením prezidentského slibu. Z dělby moci ve 

státě a ustanovení o vládě v Ústavě ČR vyplývá také inkompatibilita, tj. neslučitelnost, 

členství ve vládě s vykonáváním úřadu prezidenta. Ústava ČR však další výčet činností, 

které jsou prezidentovi zakázány, neobsahuje. Další funkce neslučitelné s funkcí 

prezidenta ale může stanovit i zákon, např. zák. č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci 

práv stanoví neslučitelnost funkce prezidenta s funkcí Veřejného ochránce práv, nebo 

zák. č. 483/1991 Sb. o České televizi vylučuje členství prezidenta v Radě České 

televize, případně zák. č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase neumožňuje prezidentovi 

členství v Radě Českého rozhlasu. 

Prezidentským úřadem se také dle zák. č. 236/1995 Sb. o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 

orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, neztrácely ani postupové a penzijní 

nároky dosažené před nastoupením do úřadu prezidenta. Tento zákon však nijak 

nezakazuje, že by prezident neměl mít nárok na penzi i za vykonávání prezidentského 

úřadu.83 Materiální zajištění exprezidenta bylo v právním řádu ČR speciálně upraveno 

až v lednu 2004, s účinností od 1. února 2004, zák. č. 48/2004 Sb. o zabezpečení 

prezidenta republiky po skončení funkce a zák. č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení 

funkce.84 

Ústava ČR nehovoří o sídle prezidenta, pouze v čl. 13 stanoví, že hlavním 

městem České republiky je Praha. Hlavní sídlo prezidenta by tak mělo být v Praze, tento 

předpoklad  pak potvrzuje zák. č. 3/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta České republiky, 

který za sídla prezidenta určuje Pražský hrad, zámek Lány a ostatní nemovitosti tvořící 

s těmito dvěma nemovitostmi jeden funkční celek. 
                                                 
83 Zmíněný zákon přiznává prezidentovi plat určený z platové základny násobený platovým koeficientem 
ve výši 3,60 (tj. 204 700 Kč měsíčně od 1.1.2008), dále víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených 
s výkonem jeho funkce ve výši 335% platové základny (tj. 190 500 Kč měsíčně od 1.1.2008), vedle toho 
náleží prezidentovi i naturální plnění (tj. užívání služebního vozidla k osobní dispozici s řidičem nebo bez 
něho, užívání nemovitostí  tvořících sídlo prezidenta republiky, nárok na zřízení a užívání dvou 
účastnických telefonních stanic a hrazená zdravotní péče pro jeho osobu). Prezidentův plat a případné 
odchodné, nepodléhá dani z příjmů a náleží prezidentovi i po dobu, po kterou funkci dočasně 
nevykonává. Plat a ostatní náležitosti poskytuje prezidentovi Kancelář prezidenta republiky. 
84 Tyto dva zákony upravují materiální zajištění exprezidenta následovně. Bývalému prezidentovi 
republiky náleží měsíční renta 50 000 Kč, dále víceúčelová paušální náhrada v celkové výši 50 000 Kč 
měsíčně, vedle toho náleží exprezidentovi i naturální plnění (tj. užívání vozidla s řidičem nebo bez něho, 
pokud nebyla bývalému prezidentovi poskytnuta ochrana podle zvláštních předpisů). Plněním uvedených 
ustanovení je pověřena KPR. Tyto zákony se nevztahují na prezidenta, který ztratil svůj úřad pro 
odsouzení za velezradu. Bývalý prezident přestává mít nárok na zmíněné výhody, pokud začne vykonávat 
funkci, která je neslučitelná s úřadem prezidenta ČR, nebo se znovu stane prezidentem. 
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Volební období prezidenta začíná dle čl. 55 Ústavy ČR dnem složení slibu a trvá 

pět let. Volební období končí po pěti letech ode dne, kdy byl složen slib, a proto jej 

nelze prodloužit, i když by dokonce volebního období stávajícího prezidenta nedošlo 

k úspěšné volbě nového prezidenta. Po uplynutí volebního období stávajícího prezidenta 

přísluší dočasné vykonávání některých pravomocí prezidenta dle čl. 66 Ústavy ČR 

předsedovi vlády a předsedovi Poslanecké sněmovny. Délka prezidentova volebního 

období je záměrně stanovena o rok delší než volební období do Poslanecké sněmovny a 

naopak o rok kratší než do Senátu, což má vyloučit vzájemné překrývání s volbami do 

Poslanecké sněmovny (čtyřleté volební období) a Senátu (šestileté volební období). 

Všechny tyto volby se totiž nikdy nemají konat v jeden rok. 

Zkrácení volebního období prezidenta může nastat úmrtím nebo dle čl. 61 

Ústavy ČR abdikací, tj. dobrovolným se vzdáním svého úřadu, do rukou předsedy 

Poslanecké sněmovny, protože do jeho rukou skládá prezident i slib, navíc předsedovi 

Poslanecké sněmovny přísluší vykonávání části prezidentských funkcí a svolávání 

společné schůze obou komor Parlamentu ČR k volbě nového prezidenta. V Ústavě ČR 

už není stanoveno zda má být abdikace prezidenta provedena písemnou formou, nebo 

ústně. Zkrácení volebního období nastává i naplněním čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR, tj. 

odsouzením prezidenta pro velezradu. 

K zastupování prezidenta dochází dle čl. 66 Ústavy ČR, pokud se uvolní úřad 

prezidenta před uplynutím volebního období z jakéhokoliv výše zmíněného případu. 

Nová volba prezidenta se pak koná dle čl. 56 Ústavy ČR do třiceti dnů od doby, kdy 

k uvolnění došlo. 

Do doby zvolení a složení slibu nového prezidenta přechází dle zmíněného čl. 66 

Ústavy ČR výkon funkcí prezidenta dle čl. 63 odst. 1 lit. a), b), c), d), e), h), i), j) a čl. 

63 odst. 2 Ústavy ČR na předsedu vlády a naopak některé výlučné pravomoci dle čl. 62 

lit. a), b), c), d), e), k), l) Ústavy ČR na předsedu Poslanecké sněmovny, případně místo 

něho na předsedu Senátu, pokud je v době uvolnění úřadu prezidenta rozpuštěna 

Poslanecká sněmovna. Předsedovi vlády tak přísluší zastupovat prezidenta 

v zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikování mezinárodních smluv, ve funkci 

vrchního velitele ozbrojených sil. Dále předseda vlády prezidenta zastupuje v přijímání, 

pověřování a odvolávání vedoucích zastupitelských misí, v propůjčování a udělování 

státních vyznamenání, jmenování soudců, udělování amnestií a také ve vykonávání 

prezidentových pravomocí, které byly dány prezidentovi pouhým zákonem dle čl. 63 

odst. 2 Ústavy ČR. Předseda Poslanecké sněmovny, případně předseda Senátu, 
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vykonává za prezidenta jmenování a odvolávání předsedy a dalších členů vlády a 

přijímání jejich demise, také odvolávání vlády a přijímání demise vlády jako celku, dále 

svolávání a rozpouštění Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny, 

případně předseda Senátu, rovněž pověřuje odstupující vládu prozatímním 

vykonáváním vládních funkcí do jmenování nové vlády, stejně tak jmenuje soudce, 

předsedu, místopředsedy Ústavního soudu a členy Bankovní rady České národní banky. 

V neposlední řadě mohl předseda Poslanecké sněmovny případně předseda Senátu, 

v zastupování prezidenta vyhlašovat referendum o přistoupení České republiky 

k Evropské unii a jeho výsledek.  

Naopak nezastupitelnými výlučnými pravomocemi prezidenta, tj. nepřecházející 

v případě neobsazení prezidentského úřadu na jinou osobu, tak jsou dle čl. 62 lit. f), g), 

h), i), j) Ústavy ČR: jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu, odpouštění 

a zmírňování trestů uložených soudem, dále zrušení zahájení trestního řízení a nebo 

jeho zastavení, bylo-li zahájeno, a také zahlazení odsouzení, rovněž vracení, s výjimkou 

ústavního zákona, nebo podepisování zákonů a v neposlední řadě jmenování prezidenta 

a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Mezi nezastupitelné pravomoci 

prezidenta, které však ke své platnosti ještě podléhají kontrasignaci předsedy vlády nebo 

jím pověřeného člena vlády, patří dle čl. 63 lit. f), g) Ústavy ČR jednak vyhlašování 

voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu, ale také jmenování a povyšování generálů. 

Nemůže-li prezident svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnesla-li se na 

tom dle čl. 66 Ústavy ČR Poslanecká sněmovna a Senát, přechází výkon některých 

funkcí prezidenta, stejně jako v případě výše zmíněného třicetidenního období po 

předčasném uvolnění úřadu prezidenta, na předsedu vlády a předsedu Poslanecké 

sněmovny, případně na předsedu Senátu. Takto zastupován, předsedou vlády a 

předsedou Poslanecké sněmovny, může být prezident, pokud se dříve nezotaví, až do 

vypršení svého řádného volebního období, kdy se konají nové volby prezidenta. 

Zastupovaný prezident má však možnost proti rozhodnutí obou komor Parlamentu ČR o 

jeho zastupování podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení takového usnesení dle čl. 87 

odst. 1 lit. h) Ústavy ČR. Ústavní soud buď tento návrh prezidenta zamítne, nebo zcela 

zruší usnesení o zastupování prezidenta či toto zastupování prezidenta omezí na 

odpovídající dobu. Jakýmkoliv rozhodnutím Ústavního soudu v této záležitosti ale 

úkony, které byly vykonány namísto prezidenta předsedou vlády nebo předsedou 

Poslanecké sněmovny (popř. předsedou Senátu), nepozbývají platnosti. Ústavní soud 

však může na návrh prezidenta jako předběžné opatření v průběhu řízení pozastavit 
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výkon prezidentových pravomocí, vykonávaných předsedou vlády a předsedou 

Poslanecké sněmovny podle čl. 66 Ústavy ČR, a pozastavit vyhlášení dosud 

nevyhlášených zákonů, ke kterým nemohl prezident užít právo suspenzivního veta.85 

 

3.2. Prezident jako aktér politického systému 

3.2.1. Prezident republiky a vláda 
Většinu prezidentových pravomocí lze spojit s mocí výkonnou, zároveň 

prezident nedisponuje pravomocí vlastní zákonodárné iniciativy, proto lze prezidenta 

považovat především za orgán moci exekutivní. V rámci moci výkonné se však 

prezident o své pravomoci dělí s další ústavní institucí - vládou. Vzájemný poměr mezi 

prezidentem a vládou upravuje především čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR, který označuje 

vládu za vrcholný orgán výkonné moci. Výkonná moc proto přísluší zásadně vládě, 

naopak prezidentovi se přiznává jen v těch případech, kdy mu ji výslovně svěří Ústava 

ČR nebo zákony. Část prezidentových pravomocí je navíc uvedena v čl. 63 Ústavy ČR. 

K platnosti těchto prezidentových pravomocí je pak totiž dle čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR 

vyžadován vždy spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Vláda o 

kontrasignaci rozhoduje podle čl. 76 Ústavy ČR, proto je pak za prezidentova 

rozhodnutí odpovědna jako celek. Je ovšem výlučně na vůli předsedy vlády, kterého 

člena vlády samotným aktem kontrasignace pověří. Nemusí to být ani ministr 

odpovědný za resort pověřený výkonem daného usnesení, i když to bývá pravidlem.86 

Posílení prezidentových pravomocí je možné dle čl. 63 odst. 2 Ústavy ČR 

provést pouhým zákonem, kterým může být prezidentovi svěřena např. nařizovací moc 

v nějaké oblasti, v níž mu dosud nepříslušela. Ovšem k platnosti veškerých 

prezidentových úkonů prováděných na základě takto získaných pravomocí je dle čl. 63 

odst. 3 Ústavy ČR vždy potřeba kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného 

člena vlády. Posílení výlučných prezidentových pravomocí tak není možné, jakákoliv 

nově získaná pravomoc prostřednictvím zákona totiž vždy podléhá zmíněné 

kontrasignaci. 

Spolupráci prezidenta a vlády v rámci moci výkonné zajišťuje čl. 64 odst. 2 

Ústavy ČR. Prezident má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích 

členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do 

                                                 
85 Viz § 109-116 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. 
86 Pavlíček, B., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řad České republiky. 1. díl, Ústavní systém. Praha 1998, s. 
236-237. 
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působnosti vlády. Prezident si tak smí k rozhovoru pozvat kteréhokoliv člena vlády, 

včetně jejího předsedy nebo celou vládu k projednání otázek, které patří do její 

působnosti. Prezident však naopak nemůže vládě předsedat, tedy ani ovlivnit její 

program a pořadí projednávání jejích jednotlivých bodů, zároveň není prezidentovi 

dovoleno na těchto schůzích, jako nečlenovi vlády, hlasovat. 

V souvislosti se vztahem k vládě pak prezident disponuje jednou ze svých 

nejdůležitějších pravomocí zakotvenou v čl. 62 lit. a) a doplněnou v čl. 68 odst. 2 a 5 

Ústavy ČR. Předsedu vlády jmenuje a odvolává prezident a na návrh předsedy vlády 

jmenuje a odvolává prezident také ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev 

nebo jiných úřadů. Záleží jen čistě na prezidentovi, s výjimkou třetího případně dalšího 

jmenování vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny dle čl. 68 odst. 4 Ústavy ČR, 

koho jmenuje předsedou vlády. Dle čl. 68 odst. 3 Ústavy ČR je však jasné, že by 

předsedou vlády měl být jmenován někdo, kdo je schopen vytvořit vládu, která získá 

důvěru Poslanecké sněmovny. V praxi však prezident po volbách do Poslanecké 

sněmovny doposud nabídl možnost vykonávat funkci předsedy vlády vždy předsedovi 

vítězné strany. Ostatní členy vlády může prezident jmenovat pouze na návrh předsedy 

vlády, prezident proto nemůže z vlastní vůle jmenovat osobu, která mu nebyla navržena 

předsedou vlády. Ústava ČR však nijak neřeší, jak postupovat, jestliže by mezi 

prezidentem a předsedou vlády nedošlo ke shodě o obsazení vlády. Prezident nemusí 

členovi vlády na návrh předsedy vlády při jeho jmenování přidělit konkrétní 

ministerstvo, tj. učinit ho ministrem bez portfeje, a nebo naopak pověřit jednu osobu 

řízením více ministerstev. 

Po jmenování vlády prezidentem skládají členové vlády dle čl. 69 Ústavy ČR 

slib do rukou prezidenta, teprve potom předstoupí vláda ve lhůtě třiceti dnů od 

jmenování prezidentem dle čl. 68 odst. 3 Ústavy ČR před Poslaneckou sněmovnu a 

požádá ji o vyslovení důvěry. Pokud vláda požadovanou důvěru nezíská je pak při 

dalším pokusu o sestavení vlády postupováno dle čl. 68 odst. 4 Ústavy ČR stejně jako 

při prvním sestavování vlády. Není-li ani tento druhý pokus úspěšný, jmenuje potom 

prezident předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, ostatní členové 

vlády jsou jmenováni znovu prezidentem na návrh předsedy vlády. Nezíská-li důvěru 

Poslanecké sněmovny ani takto sestavená vláda, může prezident Poslaneckou sněmovnu 

rozpustit dle čl. 35 odst. 1 lit. a) Ústavy ČR. Není to však dle výkladu čl. 35 Ústavy ČR 

prezidentovou povinností, proto by se mohl také prezident rozhodnout jmenovat opět na 
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návrh předsedy Poslanecké sněmovny další předsedy vlády tak dlouho, dokud by nějaká 

vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny.87 

Prezident přijímá demisi předsedy vlády, dalších členů vlády a vlády jako celku 

dle čl. 62 lit. a) Ústavy ČR. K demisi celé vlády je však navíc dle čl. 76 Ústavy ČR 

potřeba, aby se na tom vláda takto usnesla nadpoloviční většinou všech svých členů. 

Demisi předsedy vlády podává dle čl. 73 odst. 1 Ústavy ČR předseda vlády přímo do 

rukou prezidenta, ostatní členové vlády podávají demisi prostřednictvím předsedy 

vlády, který nemůže demisi členů vlády zadržovat nebo odmítat předat prezidentovi. Je 

pak čistě na uvážení prezidenta, zda tuto demisi příjme. Toto oprávnění prezidenta se 

svobodně rozhodnout by mohl předseda vlády obejít tím, že by prezidentovi navrhl 

odvolat postupně všechny členy vlády a sám by poté podal také demisi.88 Ústava ČR 

nikde neuvádí, zda demisí předsedy vlády odstupuje celá vláda nebo zda může prezident 

do existující vlády pouze jmenovat nového předsedu vlády.89 

Naopak prezident je povinen dle čl. 73 odst. 3 Ústavy ČR vždy přijmout demisi 

vlády, pokud dle čl. 73 odst. 2 Ústavy ČR Poslanecká sněmovna zamítla žádost vlády o 

vyslovení důvěry, nebo jestliže Poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru. 

Prezident má rovněž povinnost přijmout demisi vlády vždy po ustavující schůzi nově 

zvolené Poslanecké sněmovny, ale také odvolat člena vlády dle čl. 74 Ústavy ČR, 

jestliže mu to navrhne předseda vlády. Pokud v těchto vyjmenovaných případech 

povinného přijetí demise vlády prezidentem nepodá vláda demisi, disponuje prezident 

pravomocí dle čl. 75 Ústavy ČR odvolat tuto vládu. Ústava ČR už nezmiňuje‚ zda 

prezident může odvolat člena vlády z vlastní vůle.90 

Prezident pověřuje vládu, která podala demisi nebo byla odvolána, vykonáváním 

jejích funkcí do doby, než bude jmenována nová vláda. Tímto ustanovením dle čl. 62 lit. 

d) Ústava ČR zabraňuje, aby stát zůstal bez vlády, a zároveň zajišťuje zachování 

kontinuity vládní moci. Prezident má možnost jmenovat i tzv. úřednickou vládu. 

                                                 
87 Pavlíček, Hřebejk, Ústava a ústavní řad České republiky. 1. díl, Ústavní systém (1998), s. 250. 
88 Hendrych, Svoboda a kol. Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 94-95. 
89 Nejpravděpodobněji se však demise předsedy vlády rovná demisi vlády jako celku, viz Hendrych, 
Svoboda a kol., Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 95: „Jestliže předseda vlády organizuje 
činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem (čl. 77 Ústavy ČR) a jestliže předsedu vlády 
jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením 
ministerstev nebo jiných úřadů, lze z toho dovodit, že demise předsedy vlády by měla vést k demisi celé 
vlády a k vytvoření vlády nové.“ Shodný názor i V. Pavlíček in: Pavlíček, Hřebejk, Ústava a ústavní řad 
České republiky. 1. díl, Ústavní systém (1998), s. 255. 
90 Naopak Pavlíček dochází k závěru in: Pavlíček, Hřebejk, Ústava a ústavní řad České republiky. 1. díl, 
Ústavní systém (1998), s. 256: „Prezident republiky nemůže odvolat člena vlády, jestliže to předseda 
vlády nenavrhne.“ 
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Podstatné však je, aby taková vláda měla reálnou možnost získat důvěru Poslanecké 

sněmovny.91 

Vztah prezidenta k vládě v rámci moci výkonné je patrný i v Bezpečnostní radě 

státu, zřízené ústavním zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky pro případ 

vyhlášení nouzového, válečného stavu, nebo ohrožení státu. Bezpečnostní radu státu 

tvoří předseda vlády a podle rozhodnutí vlády i další členové vlády. Bezpečnostní rada 

státu má, v rozsahu pověření vládou, připravovat vládě návrhy opatření k zajišťování 

bezpečnosti České republiky. Prezident má právo účastnit se schůzí této rady, vyžadovat 

od ní a jejich členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří do 

jejich působnosti. 

Prezident republiky není dle čl. 54 odst. 3 Ústavy ČR z výkonu své funkce 

odpovědný a to ani jedné z komor Parlamentu ČR. Za rozhodnutí prezidenta, které 

vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, pak odpovídá 

dle čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR vláda. Prezidentovi přiznává Ústava ČR dle čl. 65 také 

absolutní trestní imunitu. Prezidenta nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek 

nebo jiný správní delikt. Prezident může být stíhán pouze pro velezradu, o ní viz výše v 

podkapitole 3.1.2. Navíc trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu mandátu 

prezidenta je navždy vyloučeno. Proto exprezident nemůže být trestně stíhán ani zpětně 

za trestné činy, kterých by se dopustil jako prezident. 

Právě kvůli neodpovědnosti prezidenta stanovuje Ústava ČR, jak už bylo výše 

řečeno, dle čl. 63 odst. 3 spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády 

pro úkony prezidenta vyjmenované v čl. 63 odst. 1 a 2 Ústavy ČR. Teprve 

spolupodpisem nabývají tyto prezidentovy úkony platnosti a zároveň za ně vláda přebírá 

zodpovědnost. Vzhledem k tomuto ustanovení se není možné zabývat prezidentovými 

pravomocemi uvedenými v čl. 63 odst. 1 a 2, aniž by při nich šlo opomenout vliv vlády. 

Poměrně široké pravomoci, avšak podmíněné kontrasignací předsedy vlády, 

případně pověřeného člena vlády, vyplývají z prezidentova označení za hlavu státu dle 

čl. 54 odst. 1 Ústavy ČR. Z tohoto označení vyplývá prezidentova pravomoc zastupovat 

stát navenek dle čl. 63 odst. 1 lit. a) Ústavy ČR. V rámci zastupování státu navenek 

prezident dle čl. 63 odst. lit. b) Ústavy ČR sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, 

pokud se nerozhodne tuto svoji pravomoc přenést na vládu nebo se souhlasem vlády na 

její jednotlivé členy. Prezident tuto možnost využil rozhodnutím prezidenta republiky č. 

                                                 
91 Hendrych, Svoboda a kol., Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 96. 
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144/1993 Sb. o sjednávání mezinárodních smluv a přenesl sjednávání a schvalování 

mezinárodních smluv na vládu, s výjimkou odlišného rozhodnutí v individuálních 

případech. Prezident si však nadále ponechal oprávnění sjednávat mezinárodní smlouvy 

vázané na souhlas obou komor Parlamentu ČR dle čl. 49 Ústavy ČR, tj. smlouvy 

upravující práva a povinnosti osob, rovněž i politické, mírové a spojenecké smlouvy, 

dále smlouvy o členství ČR v mezinárodní organizaci, také hospodářské smlouvy 

všeobecné povahy a v neposlední řadě smlouvy o věcech, jejichž podobu dále upravuje 

zákon. Sjednávat mezinárodní smlouvy může buď přímo prezident, nebo jím pověřený 

zmocněnec. Navíc je prezident, na základě novelizace zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním 

soudu, ve znění zák. č. 48/2002 Sb., od června roku 2002 oprávněn v souladu s čl. 87 

odst. 2 Ústavy ČR podávat návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy 

s ústavním pořádkem, resp. s ústavním zákonem. Do rozhodnutí Ústavního soudu pak 

nemůže být smlouva ratifikována. Pokud je Ústavním soudem uznán nesoulad 

mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem ČR, pak nemůže dojít k ratifikaci této 

smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn. 

Součástí pravomoci prezidenta zastupovat stát navenek je také přijímání, 

pověřování a odvolávání vedoucích zastupitelských misí dle čl. 63 odst. 1 lit. d), e) 

Ústavy ČR. Prezident přijímá vedoucí zastupitelské mise skrze udělení tzv. agrema 

navržené osobě na vedoucího zastupitelské mise a slavnostním převzetím jeho 

pověřovacích listin. Zároveň prezident pověřuje a odvolává české vedoucí 

zastupitelských misí pro cizí státy. Prezident by měl ve všech pravomocech v rámci své 

úlohy zastupování státu navenek aktivně spolupracovat s vládou, zejména s ministrem 

zahraničních věcí.  

Úzkou spojitost se zastupováním státu navenek má také, vzhledem ke členství 

ČR v NATO, prezidentova funkce vrchního velitele ozbrojených sil dle čl. 63 odst. 1 lit. 

c) Ústavy ČR, na základě této funkce má prezident pravomoc jmenovat a povyšovat 

generály dle čl. 63 odst. 1 lit. g) Ústavy ČR. Podrobnosti vykonávání funkce vrchního 

velitele ozbrojených sil, tedy nikoliv pouze Armády ČR, dále upravuje zák. č. 219/1999 

Sb. o ozbrojených silách České republiky. Dle výkladu tohoto zákona může prezident 

mimo jiné vydávat rozkazy ozbrojeným silám, určovat, že vojsko má být nasazeno, 

nařizovat mobilizaci a demobilizaci, vedle jmenování a povyšování generálů má také 

pravomoc tuto hodnost generálům odejmout a na návrh vlády může činit mimořádná 

opatření, např. mimořádné odvody. 
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Další pravomoc prezidenta spojenou s kontrasignací předsedy vlády nebo jím 

pověřeného člena vlády stanovuje čl. 63 odst. 1 lit. h) Ústavy ČR. Prezident má právo 

propůjčovat a udělovat státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán. 

Vyznamenání také může jménem prezidenta odevzdat i osoba jím pověřená. Další 

podrobnosti stanovuje zák. č. 157/1994 Sb. o státních vyznamenáních. Návrhy na 

propůjčení nebo udělení státních vyznamenání předkládají prezidentovi Poslanecká 

sněmovna, Senát a vláda, avšak prezident má právo propůjčovat a udělovat státní 

vyznamenání i bez návrhu. Prezidentovi je možné po skončení jeho úřadu usnesením 

obou komor Parlamentu ČR propůjčit doživotně řádovou insignii I. třídy Řádu Bílého 

lva, případně také Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Tohoto ocenění se v roce 2003 

dostalo V. Havlovi, viz více v podkapitole 3.2.3. 

V oblasti moci soudní disponuje prezident pravomocí jmenovat soudce dle čl. 63 

odst. 1 lit. i) Ústavy ČR. S výjimkou jmenování ústavních soudců, předsedy a 

místopředsedy Nejvyššího soudu je však jmenování veškerých ostatních soudců 

prezidentem vázáno ke své platnosti kontrasignací předsedy vlády nebo jím pověřeného 

člena vlády. Soudce je jmenován prezidentem bez časového omezení této funkce. 

Kromě jmenování soudců má prezident v oblasti moci soudní také pravomoc 

udělovat amnestie dle čl. 63 odst. 1 lit. j) Ústavy ČR. Další podrobnosti o použití 

amnestie stanovuje zák. č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním. Pod výrazem 

amnestie se rozumí hromadná milost adresovaná individuálně blíže neurčenému okruhu 

osob. Amnestie může být prezidentem udělena ve třech formách: jednak v podobě 

zastavení a nebo nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, dále v podobě odpuštění 

nebo zmírnění trestů uložených trestními soudy a konečně případným zahlazením trestů. 

Soud, který rozhodoval v prvním stupni, pak učiní rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry 

má konkrétní osoba, odsouzená k trestu odnětí svobody, právo na amnestii. Vedle 

amnestie disponuje prezident výlučnou pravomocí, tj. nevyžadovanou kontrasignací 

předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, udělovat milost jednotlivým osobám 

dle čl. 62 lit. g) Ústavy ČR, o této pravomoci a o jmenování předsedy a místopředsedy 

Nejvyššího soudu viz více v podkapitole 3.2.3. 

Vedle výše uvedených pravomocí prezidenta dle čl. 63 odst. 1 Ústavy ČR 

disponuje prezident dalšími pravomocemi přijatými zákony v souladu s čl. 63 odst. 2 

Ústavy ČR. Prezident tak např. jmenuje vysokoškolské profesory na návrh vědecké rady 

vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy dle zák. 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, na návrh vlády pak 
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prezident jmenuje a odvolává předsedu Českého statistického úřadu dle zák. č. 89/1995 

Sb. o státní statistické službě, na návrh vlády prezident rovněž jmenuje a odvolává 

předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle zák. č. 273/1996 Sb. o působnosti 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ostatní důležité jmenovací pravomoci 

prezidenta pak budou zmíněny dále v podkapitole 3.2.3., s výjimkou způsobu 

jmenování ústavních soudců, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 

předsedy a sedmi inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů, jejichž jmenování 

souvisí se vztahem prezidenta k moci zákonodárné, a proto je zmíněno v podkapitole 

3.2.2. 

 

3.2.2. Prezident republiky a zákonodárná moc 
Prezidentovo pozici ve vztahu k oběma komorám Parlamentu ČR lze v podstatě 

rozdělit do tří částí. První část posunuje prezidenta do role ochránce správného 

fungování obou komor Parlamentu ČR, kdy prezident vyhlašuje volby do Poslanecké 

sněmovny a do Senátu, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, i Senátu, při jeho 

vzniku, a také může za jistých okolností rozpouštět Poslaneckou sněmovnu. Druhý 

celek charakterizovaný vzájemným stykem mezi prezidentem a oběma komorami 

Parlamentu ČR, jako dvěma na sobě nezávisle rozhodujícími institucemi, zahrnuje 

jednak úlohu prezidenta v zákonodárném procesu, tj. jeho pravomoci vracet nebo 

podepisovat zákony a případná zákonná opatření Senátu, ale i jmenování ústavních 

soudců, volbu Veřejného ochránce práv, jmenování prezidenta a viceprezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu a také jmenování předsedy a sedmi inspektorů Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. A v konečně poslední třetí oblasti lze považovat prezidenta 

skrze jeho pravomoc účastnit se jednání obou komor Parlamentu ČR, a dostat na nich 

slovo, kdykoliv o to požádá, jako přímého aktéra jednání obou sněmoven. 

Pravomocí prezidenta je dle čl. 63 odst. 1 lit. f) vyhlašování voleb do Poslanecké 

sněmovny a do Senátu92. Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České 

republiky, ve znění zák. č. 204/2000 Sb., stanoví povinnost prezidenta vyhlašovat volby 

nejpozději devadesát dnů před jejich konáním, zároveň se musí rozhodnutí o vyhlášení 

voleb uveřejnit ve Sbírce zákonů. Den uveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů se 
                                                 
92 Prezident také vyhlašuje volby do zastupitelských sborů obcí a krajů dle zák. č. 152/1994 Sb. o volbách 
do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zák. č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Oprávnění vyhlašovat i tyto volby náleží prezidentovi v souladu se čl. 63 odst. 2 Ústavy ČR, 
proto je k platnosti takového prezidentova rozhodnutí nutná zároveň kontrasignace předsedy vlády nebo 
jím pověřeného člena vlády. 
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přitom považuje za den vyhlášení voleb. Volby do obou komor se pak konají čl. 17 

Ústavy ČR nejdříve třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem 

jeho uplynutí. Volby tak probíhají ještě za působnosti stávající komory. Pokud prezident 

rozpustí Poslaneckou sněmovnu, musí vyhlásit volby do šedesáti dnů po jejím 

rozpuštění. Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny nebo 

Senátu vyžaduje ke své platnosti dle čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR spolupodpis předsedy 

vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Ústava ČR však neobsahuje mechanismus, jak 

řešit situaci, jestliže ve stanovené lhůtě prezident rozhodnutí vyhlásit volby neučiní. 

Nikdo jiný než prezident totiž nemůže vyhlašovat volby do Poslanecké sněmovny a 

Senátu.93 V roce 1998 však došlo v souvislosti s nástupem úřednické vlády J. 

Tošovského ke zkrácení volebního období této vlády a vypsání voleb na 30.června 1998 

specifickým způsobem prostřednictvím přijetí ústavního zák. č. 69/1998 Sb. o zkrácení 

volebního období Poslanecké sněmovny. 

Ústava ČR ukládá prezidentovi povinnost svolávat zasedání Poslanecké 

sněmovny dle čl. 62 lit. b) Ústavy ČR a při svém vzniku i Senátu dle čl. 107 odst. 2 

Ústavy ČR. Svolávání obou komor Parlamentu a v případě Poslanecké sněmovny i 

ukončení zasedání dále upřesňuje čl. 34 Ústavy ČR. Prezident je povinen po zvolení 

Poslanecké sněmovny svolat tuto komoru tak, aby bylo její zasedání v termínu 

prezidentem určeném zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb. Neučiní-li tak, 

schází se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb. Zasedání komory může být 

jejím vlastním usnesením přerušeno celkově nejvýše na sto dvacet dnů v roce. V době 

přerušení může předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu svolat komoru na 

žádost prezidenta, nebo vlády, případně nejméně pětiny členů dané komory ke schůzi 

před stanoveným termínem. Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího 

volebního období nebo jejím rozpuštěním, Poslanecká sněmovna se tak svolává po 

každých volbách. Naopak zasedání Senátu je, vzhledem k pouhé volbě jedné třetiny 

senátorů každé dva roky, permanentní a tím i nerozpustitelné, prezident proto musel 

Senát svolat, ve stejné lhůtě jako při svolávání Poslanecké sněmovny, jen při jeho 

vzniku. Svolávání Poslanecké sněmovny nebo Senátu nevyžaduje ke své platnosti 

kontrasignaci. 

Výhradně jen prezident disponuje dle čl. 62 lit. c) Ústavy ČR výlučnou 

pravomocí rozpouštět Poslaneckou sněmovnu.94 Důvody pro rozpuštění Poslanecké 

                                                 
93 Hendrych, Svoboda a kol., Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 105. 
94 Pavlíček, Hřebejk, Ústava a ústavní řad České republiky. 1. díl, Ústavní systém (1998), s. 119. 
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sněmovny pak prezidentovi taxativně vymezuje čl. 35 Ústavy ČR. Poslanecká 

sněmovna může být, jak bylo řečeno výše v podkapitole 4.2.1., rozpuštěna pokud 

vyjádřila nedůvěru vládě jmenované prezidentem na návrh předsedy Poslanecké 

sněmovny. Prezidentovo oprávnění je však v tomto případě vázáno jen na obligatorní 

vyjádření důvěry takto vzniklé vládě v prvních třiceti dnech od jejího jmenování, 

nikoliv po celou dobu fungování této vlády. Rozpuštění Poslanecké sněmovny smí 

prezident provést také pokud se neusnese Poslanecká sněmovna do tří měsíců o vládním 

návrhu zákona spojeným s vyslovením důvěry vládě. Důvodem pro rozpuštění 

Poslanecké sněmovny je v tomto druhém případě, že se Poslanecká sněmovna neusnese, 

nikoliv, že odmítne vládní návrh zákona, protože odmítnutí takového návrhu zákona by 

znamenalo pád vlády a nikoliv právo prezidenta na rozpuštění Poslanecké sněmovny. 

Třetí případ pro rozpuštění Poslanecké sněmovny nastává, jestliže bylo její zasedání 

přerušeno po dobu delší, tj. celkově nejvýše na sto dvacet dnů v roce, než je přípustné. 

Prezident, ale může v době přerušení, jak bylo řečeno výše, požádat předsedu 

Poslanecké sněmovny o její svolání. K poslednímu Ústavou ČR zmíněnému případu pro 

rozpuštění Poslanecké sněmovny dochází, pokud tato komora nebyla usnášeníschopná 

déle než tři měsíce, přestože v této době nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv v té 

době byla opakovaně svolána ke schůzi. Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná dle 

čl. 39 Ústavy ČR za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. Ve všech případech 

je rozpouštění Poslanecké sněmovny fakultativní, je totiž čistě na prezidentovi, zda 

Poslaneckou sněmovnu rozpustí, nebo nastalou situaci bude řešit jiným způsobem. 

Prezident by však v těchto výše uvedených případech měl Poslaneckou sněmovnu 

rozpustit, jinak by totiž v prvních dvou případech státní moc vykonávala vláda, která by 

nedisponovala důvěrou Poslanecké sněmovny a ve zbylých dvou by pro změnu fakticky 

nefungovala Poslanecká sněmovna. 

Naopak Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího 

volebního období. Důvodem je, že urychlení voleb o tři měsíce a méně neplní hlavní cíl 

ustanovení, tj. umožnit nové volby, které by se jinak v dohledné době nekonaly. Takové 

rozpuštění by zároveň mohlo být zneužito k momentální preferenci některé ze stran ve 

volební kampani či k jinému ovlivnění volební kampaně.95 

V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přebírá Senát některé její 

funkce dle čl. 33 Ústavy ČR. Senátu pak přísluší pouze na návrh vlády přijímat zákonná 

                                                 
95 Hendrych, Svoboda a kol., Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 56. 

 56



opatření v neodkladných věcech, které by jinak vyžadovaly přijetí zákona a nejsou 

podmíněny schválením obou komor a nebo výlučnou pravomocí Poslanecké sněmovny. 

Zákonná opatření Senátu už podepsaná prezidentem musí být navíc k získání definitivní 

platnosti schválena Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. 

Úlohu prezidenta ČR na zákonodárném procesu lze rozdělit na pravomoci vracet 

nebo podepisovat zákony a případná zákonná opatření Senátu. Dle Ústavy ČR disponuje 

prezident pouze suspenzivním vetem, nebo-li možností vrátit zákon s odůvodněním 

k novému projednání. Prezidentovu výlučnou pravomoc vracet zákony přijaté 

Parlamentem dle čl. 62 lit. h) Ústavy ČR s výjimkou ústavních zákonů dále upravuje čl. 

50 Ústavy ČR. Prezident má povinnost vrácení zákona odůvodnit a postoupit ho 

Poslanecké sněmovně do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen, tj. odeslán 

z Parlamentu.96 Důvody, pro které může prezident zákon vrátit, nejsou stanoveny a 

záleží tak čistě na prezidentovi z jaké příčiny se rozhodne zákon vrátit. O vráceném 

zákonu ve znění postoupeném prezidentovi pak hlasuje znovu pouze Poslanecká 

sněmovna. Senát po vrácení zákona prezidentem do legislativního procesu již 

nezasahuje. Pozměňovací návrhy k tomuto vrácenému zákonu nejsou přípustné, ani 

pokud by se jednalo o důvody, pro které prezident zákon vrátil. Tyto důvody však 

mohou ovlivnit poslance při hlasování o tomto vetovaném zákonu, v případě jeho přijetí 

i k iniciování pozměňovacích návrhů tohoto zákona. Jestliže Poslanecká sněmovna 

setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí, 

v opačném případě nebyl zákon přijat. Prezidentovi však nic nebrání v tom, aby dle čl. 

88 odst. 1 Ústavy ČR, doplněného zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, podal návrh 

Ústavnímu soudu na zrušení tohoto zákona, nebo jeho jednotlivých ustanovení pro 

rozpor s ústavním zákonem nebo mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR.97 

Kromě ústavních zákonů se prezidentova pravomoc vracet zákony nevztahuje 

ani na výše zmíněná zákonná opatření Senátu dle čl. 33 odst. 4 Ústavy ČR98. Prezident 

také nemůže vetovat zákon přijatý ve zkráceném jednání po dobu stavu ohrožení státu 

nebo ve válečném stavu dle čl. 8 odst. 3 Ústavního zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti 

České republiky. 

                                                 
96 Prezident V. Havel vetoval v úřadu prezidenta ČR celkem dvacet sedm zákonů. Blíže k tomu viz 
Chrastilová, Mikeš, Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád 
(2003), s. 453-509 a 553. 
97 Prezident V. Havel využil v úřadu prezidenta ČR své pravomoci obrátit se na Ústavní soud s návrhem 
na zrušení zákona nebo jeho části celkem devětkrát. Blíže k tomu viz Chrastilová, Mikeš, Prezident 
republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád (2003), s. 510-552. 
98 Hendrych, Svoboda a kol., Ústava České republiky. Komentář (1997), s. 99. 
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Prezidentovu výlučnou pravomoc podepisovat zákony dle čl. 62 lit. i) Ústavy 

ČR dále upravují čl. 51 a 33 odst. 4 Ústavy ČR. Přijaté zákony, tedy i ve zkráceném 

jednání, podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident a předseda vlády. V době 

rozpuštění Poslanecké sněmovny pak případná zákonná opatření Senátu podepisuje 

předseda Senátu, prezident a předseda vlády. Ovšem i vetovaný a tudíž nepodepsaný 

zákon prezidentem přesto vstupuje v platnost, pokud je podruhé schválen Poslaneckou 

sněmovnou dle výše zmíněného čl. 50 Ústavy ČR. V Ústavě ČR navíc nikde není 

řečeno, že by takovýto prezidentem jednou odmítnutý zákon pak byl prezident nucen 

podepsat. Podepsání zákona proto není nezbytnou podmínkou vyhlášení zákona, tím i 

nabytí jeho platnosti a účinnosti.99 Prezident musí naopak, podepsat ústavní zákon, 

zákonné opatření Senátu a zákon přijatý ve zkráceném jednání. 

V praxi se navíc prezident uchyloval k podpisu zákona s připojeným průvodním 

dopisem upozorňujícím na výhrady prezidenta k tomuto zákonu. Prezident tak činil 

v případech, kdy přínos schvalovaného zákona z hlediska legislativního, politického 

nebo ekonomického převažoval nad jeho dílčími nedostatky.100 

Vedle zapojení prezidenta do zákonodárné činnosti jmenuje výhradně prezident 

soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy dle čl. 62 lit. e) Ústavy ČR. 

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu dle čl. 84 odst. 2 

Ústavy ČR a § 6 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.101 Pro souhlas Senátu Ústava 

ČR nestanoví kvalifikovanou většinu, a proto zřejmě dostačuje dle čl. 39 odst. 1 a 2 

Ústavy ČR souhlas nadpoloviční většiny z alespoň jedné třetiny členů Senátu. Z již 

zvolených soudců Ústavního soudu jmenuje prezident pouze na základě svého uvážení, 

tedy už bez souhlasu Senátu, předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu. 

Na rozdíl od jmenování ústavních soudců, prezident pouze navrhuje Poslanecké 

sněmovně dva kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv dle zák. č. 349/1999 Sb. o 

Veřejném ochránci práv. Další dva kandidáty navrhuje Poslanecké sněmovně Senát, 

přičemž to mohou být stejní kandidáti, jaké navrhl prezident. Poslanecká sněmovna pak 

zvolí jednoho z těchto navržených kandidátů Veřejným ochráncem práv. V případě 

odvolání Veřejného ochránce práv Poslaneckou sněmovnou pak její předseda o tomto 

odvolání uvědomí prezidenta republiky, Senát i veřejnost. 
                                                 
99 Pavlíček, Hřebejk, Ústava a ústavní řad České republiky. 1. díl, Ústavní systém (1998), s. 197. 
100 Prezident V. Havel v úřadu prezidenta ČR komentoval podpis zákona touto formou celkem 
devatenáctkrát. Blíže k tomu viz Chrastilová, Mikeš, Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 
československý a český právní řád (2003), s. 426-452. 
101 V době, kdy Senát neexistoval, dávala souhlas Poslanecká sněmovna na základě čl. 106 odst. 2 Ústavy 
ČR, který pověřoval do ustavení Senátu vykonáváním jeho funkcí Poslaneckou sněmovnu. 
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Naopak na návrh Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky dle čl. 62 

lit. j) a čl. 97 odst. 2 Ústavy ČR prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního 

úřadu. Prezident je tak v této své pravomoci omezen návrhy Poslanecké sněmovny, 

ovšem není povinen jmenovat každého, kdo je mu navržen Poslaneckou sněmovnou. 

Jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu proto musí být 

založeno na vzájemné shodě mezi prezidentem a Poslaneckou sněmovnou. Další 

podrobnosti stanovuje zák. č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu. Případné 

odvolání prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu provádí prezident 

republiky na návrh Poslanecké sněmovny. 

Na návrh tentokráte Senátu prezident jmenuje a odvolává předsedu a sedm 

inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů. Tato pravomoc je však prezidentovi 

svěřena zákonem, a proto vychází ze čl. 63 odst. 2 Ústavy ČR, výkon této pravomoci 

tak ke své platnosti vyžaduje kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena 

vlády. 

Prezident nedisponuje pravomocí vlastní zákonodárné iniciativy. Teoreticky má 

však prezident možnost skrze mezinárodní smlouvy, schválenými ve vyjmenovaných 

případech v čl. 49 Ústavy ČR oběma komorami Parlamentu ČR, vnášet do zákonodárné 

sféry normy, které by konkurovaly přijatým zákonům Parlamentu ČR. Výhradně 

prezident totiž sjednává, pokud se tuto svou pravomoc nerozhodne přenést na vládu 

nebo s jejím souhlasem na její členy, a ratifikuje veškeré mezinárodní smlouvy, které 

jsou dle čl. 10 Ústavy ČR součástí jejího právního řádu a jsou navíc nadřazeny jejím 

zákonům. Na místo pravomoci vydávat zákony uděluje Ústava ČR prezidentovi také 

právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí dle čl. 64 odst. 

1 Ústavy ČR. Prezidentovi se na těchto schůzích udělí slovo, tím i možnost přednést 

projev o závažných politických otázkách, kdykoliv o to požádá. Jde však výhradně o 

prezidentovo právo, nikoliv povinnost toto ustanovení v praxi vždy naplňovat. Prezident 

proto nemůže být ani na výše vyjmenované schůze Parlamentu ČR předvolán. 

 

3.2.3. Další důležité pravomoci prezidenta (pravomoci bez 
kontrasignace) 

Výlučné pravomoci prezidenta vůči moci zákonodárné a ve vztahu k vládě 

v rámci moci výkonné už byly zmíněny výše v podkapitolách 3.2.1. a 3.2.2. O dalších 
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dosud nezmíněných výlučných pravomocích prezidenta ze čl. 62 Ústavy ČR pak bude 

následujících několik odstavců. 

Stejně jako při jmenování předsedy a místopředsedů Ústavního soudu z již 

jmenovaných ústavních soudců, je znovu výhradně na vlastním uvážení prezidenta, 

koho ze soudců Nejvyššího soudu jmenuje jeho předsedou a místopředsedou dle čl. 62 

lit. f) Ústavy ČR. Prezident je tak v této pravomoci nucen pouze respektovat, aby jím 

jmenovaný předseda a místopředsedové byli z řad soudců. 

Na rozdíl od výše zmíněné amnestie, může prezident udělovat individuální 

milost dle čl. 62 lit. g) Ústavy ČR výhradně na základě vlastního uvážení. Prezident tak 

má možnost odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem, nařizovat, aby se trestní 

řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje 

odsouzení. Další podrobnosti o udělení milosti stanovuje zák. č. 141/1961 Sb. o trestním 

řízení soudním. 

Pouze osobně prezidentovi přísluší také pravomoc jmenovat členy Bankovní 

rady České národní banky dle čl. 62 lit. k) Ústavy ČR. Další podrobnosti stanovuje zák. 

č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Bankovní rada České národní banky je celkem 

sedmičlenná, tvořená guvernérem, dvěma viceguvernéry a čtyřmi vedoucími pracovníky 

České národní banky. Guvernéra a viceguvernéry jmenuje prezident pouze na základě 

svého uvážení, zbylé čtyři členy bankovní rady pak prezident jmenuje z řad vedoucích 

pracovníků České národní banky. Prezident může také členy Bankovní rady České 

národní banky odvolat. 

Prezidentova pravomoc vyhlašovat referendum o přistoupení České republiky 

k Evropské unii a jeho výsledek dle čl. 62 lit. l) Ústavy ČR již byla uvedena výše v 

podkapitole 3.1.1. 

K výkonu svých pravomocí má prezident dle zák. č. 114/1993 Sb. o Kanceláři 

prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, k dispozici také vlastní kancelář. 

KPR je tímto zákonem pověřena obstarávat věci spojené s výkonem prezidenta 

republiky stanovených Ústavou ČR, ústavními zákony, zákony a dále věcmi spojenými 

s protokolárními povinnostmi (např. správa řady státních vyznamenání), veřejnou 

činností prezidenta, péčí o sídlo prezidenta a majetek se sídlem prezidenta související. 

V praxi pak může prezident prostřednictvím KPR také požadovat od úřadů informace 

jakéhokoliv druhu, tj. i utajované. V čele KPR stojí vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje 

a odvolává prezident. Jmenování a odvolávání okruhu vedoucích pracovníků KPR a 

stanovení vnitřní organizace KPR provádí rovněž prezident. Úkoly související 
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s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a 

řízení Hradní stráže zajišťuje k tomuto účelu určený útvar Armády České republiky - 

Vojenská kancelář prezidenta republiky. KPR je rozpočtovou organizací se samostatnou 

kapitolou ve státním rozpočtu ČR, proto je nutné KPR pokládat za státní úřad. 

Prezidentovi přísluší vedle propůjčování a udělování státních vyznamenání také 

některá další čestná práva, která především vyplývají z jeho postavení jako hlavy státu 

dle čl. 55 odst. 1 Ústavy ČR. Prezident užívá dle čl. 14 odst. 1 Ústavy ČR vlajku 

prezidenta republiky, která je jedním ze státních symbolů a její přesnou podobu 

stanovuje § 5 odst. 1 zák. č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky: „… bílá 

s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed 

bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na 

červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.“ Spisy a listiny 

prezidentovy se pečetí státní pečetí tvořenou velkým státním znakem podloženým 

lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“. Při 

slavnostních příležitostech prezident používá velkého státního znaku dle zák. č. 

352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. 

Po odstoupení prezidenta V. Havla mu Senát svým usnesením102, po vzoru 

ocenění T.G. Masaryka, přiznal: „Václav Havel zasloužil se o stát.“ Dále mu tímto 

usnesením byla doživotně propůjčena řádová insignie I. třídy Řádu Bílého lva, včetně 

řádového řetězu, a řádová insignie I. třídy Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. 

Poslanecká sněmovna toto usnesení Senátu schválila 21. května 2003.103 

Výčet prezidentových výlučných pravomocí už nelze dále rozšiřovat. K výkonu 

dalších pravomocí, přiznaných prezidentovi zákonem dle čl. 63 odst. 2 Ústavy ČR, totiž 

prezident potřebuje vždy spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Viz usnesení Senátu č. 80 ze 4. schůze IV. volebního období ze 3. dubna 2003. 
103 Viz usnesení Poslanecké sněmovny č. 490 ze 16. schůze IV. volebního období. 
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4. Srovnání významu prezidenta prvorepublikového a 
České republiky 

Srovnání významu obou prezidentů lze zřejmě nejlépe ukázat na vzájemných 

odlišnostech mezi nimi. V této kapitole proto budou na základě předchozích dvou 

kapitol zmíněny nejdůležitější rozdíly mezi prezidentem ČSR a prezidentem ČR. 

Nejprve budou oba prezidenti porovnáni z hlediska obecně platných ustanovení, tj. 

podle získání, trvání a ztráty prezidentského úřadu. Dále budou oba prezidenti srovnáni 

na základě jejich postavení v moci exekutivní a v rámci jejich vztahu k moci 

zákonodárné. Opomenuty nebudou ani podstatné rozdíly v důležitých pravomocech 

obou prezidentů. 

Kandidáty na prezidenta navrhovaly v ČSR parlamentní kluby obou sněmoven 

Národního shromáždění, oproti tomu má v ČR tuto pravomoc nejméně deset poslanců 

nebo deset senátorů. V ČSR musel být prezidentský kandidát volitelný do Poslanecké 

sněmovny, naopak v ČR se vyžaduje volitelnost do Senátu. Prezident ČSR nemůže být 

mladší 35 let, v ČR dokonce 40 let. Nikdo ani V. Havel nemůže v ČR být prezidentem, 

jako T. G. Masaryk v ČSR, více než dvě volební období po sobě. 

Společnou schůzi obou komor svolává k volbě prezidenta ČSR předseda vlády, v 

ČR má tuto pravomoc předseda Poslanecké sněmovny. Usnášeníschopné k volbě 

prezidenta byly obě komory ČSR za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů obou 

sněmoven jako celku, v ČR je oproti tomu potřeba přítomnost alespoň jedné třetiny 

členů každé z obou komor. Prezident ČSR je volen vždy tajně a bez rozpravy, naopak 

poslanci a senátoři na společné schůzi Parlamentu ČR rozhodnou zda bude volba 

prezidenta veřejná nebo tajná s rozpravou nebo bez rozpravy. V ČSR by následovala 

všechna tři případná kola volby bezprostředně po sobě, mezi jednotlivými koly volby 

prezidenta ČR může být až 14 denní lhůta. Prezident ČSR byl v prvním a v případném 

druhém kole volby volen třípětinovou většinou ze všech členů obou sněmoven. Ke 

zvolení prezidentem ČR potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu ze všech 

poslanců i ze všech senátorů v prvním kole, resp. nadpoloviční většinu z přítomných 

poslanců a zároveň senátorů ve druhém kole. Volba pouze ze dvou kandidátů se v ČSR 

konala až ve třetím kole (užší volba), v případě rovnosti hlasů kandidátů, kteří měli 

nárok na postup do užší volby, rozhodoval o postupu los. Volba ze dvou kandidátů se 

v ČR koná už od druhého kola, v případě rovnosti hlasů více kandidátů v jedné ze 

sněmoven rozhoduje o postupu vyšší počet odevzdaných hlasů v druhé komoře. Ve 
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třetím kole volby pak byl zvolen prezidentem ČSR kandidát s větším počtem získaných 

hlasů než jeho soupeř, vzhledem k celkovému počtu členů obou komor (450) však 

mohla nastat v užší volbě rovnost hlasů obou kandidátů, v takovém případě rozhodoval 

o novém prezidentovi los. Prezidentem ČR se ve třetím kole volby stává kandidát, který 

získá nadpoloviční většinu hlasů z přítomných poslanců a senátorů, nezíská-li žádný 

z kandidátů tuto požadovanou většinu, konají se nové volby. Naopak v ČSR musel být 

prezident nejvýše ve třech kolech volby zvolen. 

Prezident ČSR mohl po složení slibu před oběma komorami pronést pouze 

stručný projev, naopak prezident ČR není ve svém projevu nijak omezován. Volební 

období prezidenta ČSR bylo sedm let, naopak prezident ČR vykonává pětileté volební 

období. Prezidentovi ČSR mohlo být jeho volební období prodlouženo, pokud nebyl 

zvolen nový prezident, v ČR toto není možné. 

Prezident ČSR odevzdává svoji rezignaci předsedovi vlády, naopak prezident 

ČR odevzdává svoji rezignaci předsedovi Poslanecké sněmovny. Uvolní-li se úřad 

prezidenta koná se volba prezidenta ČSR do 14 dnů od tohoto uvolnění, v ČR do 30 dní. 

Nemůže-li prezident ČSR vykonávat svůj úřad přísluší výkon veškerých jeho pravomocí 

vládě, která může pověřit jednotlivými výkony prezidentových pravomocí svého 

předsedu, v případě déle než půl ročního nevykovávání úřadu prezidentem mohl být pro 

zastupování prezidenta ve všech jeho pravomocech zvolen prezidentův náměstek. 

Prezidenta ČR zastupují v pouze některých taxativně vyjmenovaných pravomocích 

předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny, takto zastupován je prezident až do 

doby, kdy pomine důvod pro jeho zastupování nebo mu vyprší řádné volební období. 

Pouze prezident ČR má možnost podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení usnesení o 

jeho zastupování. 

Materiální zajištění exprezidentovi ČSR bylo zákonem přiznáno pouze konkrétní 

osobě T. G. Masaryka. Naopak v ČR je materiální zajištění zákonem přiznáno všem 

bývalým prezidentům, s výjimkou těch, kteří ztratili svůj úřad pro odsouzení za 

velezradu. 

Kontrasignaci ústavou určených prezidentových pravomocí provádí v ČSR 

odpovědný člen vlády, oproti tomu v ČR vykonává spolupodpis výslovně předseda 

vlády nebo jím pověřený člen vlády. Posílení prezidentových výlučných pravomocí 

mohlo být prezidentovi ČSR přiznáno zákonem, ale pouze v oblasti moci vládní a 

výkonné. Naopak prezidentovi ČR šlo sice zákonem přiznat posílení pravomocí, 

neomezených na moc vládní a výkonnou, ale k platnosti veškerých prezidentových 
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úkonů prováděných na základě takto získaných pravomocí je pak vždy vyžadována 

kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 

Vedle jmenování a propouštění předsedy vlády mohl prezident ČSR dle svého 

uvážení také jmenovat a propouštět ostatní členy vlády a stanovovat jejich počet, 

naopak prezident ČR má možnost dle svého uvážení jmenovat a odvolat pouze předsedu 

vlády, ostatní členy vlády pak jmenuje a odvolává, tedy i stanovuje počet ministrů, 

výhradně na návrh předsedy vlády, navíc pokud Poslanecká sněmovna nevyslovila 

dvakrát po sobě vládě důvěru, jmenuje prezident v případných dalších pokusech o 

sestavení vlády i předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Vláda v 

ČSR musela podat demisi, pokud nedostala důvěru a nebo jí byla vyjádřena nedůvěra 

Poslanecké sněmovny, prezident pak stanovil, kdo povede vládní věci, dokud nebude 

ustavena nová vláda. Oproti tomu prezident ČR musí odvolat vládu, pokud nedostala 

důvěru, nebo jí byla vyjádřena nedůvěra Poslanecké sněmovny a tato vláda pak sama 

nepodala demisi, zároveň pak prezident pověřuje tuto vládu vykonáváním jejích funkcí 

do doby, než bude jmenována nová vláda. 

Prezident ČSR měl, na rozdíl od prezidenta ČR, právo předsedat schůzím vlády. 

Vláda byla odpovědná i za veškeré projevy prezidenta ČSR související s jeho úřadem, 

nic takového Ústava ČR o prezidentovi výslovně nestanovuje, odpovědnost vlády za 

prezidenta je omezena jen na rozhodnutí prezidenta, které ke své platnosti vyžadují 

spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena. V otázce odpovědnosti 

prezidenta navíc Ústava ČR oproti Ústavní listině navždy vylučuje trestní stíhání pro 

trestné činy spáchané po dobu mandátu prezidenta. 

V zastupování státu navenek potřebovaly všechny prezidentem ČSR sjednané 

mezinárodní smlouvy vedle souhlasu vlády ke své ratifikaci souhlas Národního 

shromáždění, v ČR je souhlas obou komor Parlamentu ČR vyžadován jen v případě 

taxativně vyjmenovaných druhů mezinárodních smluv dle čl. 49 Ústavy ČR, jinak stačí 

pouze souhlas předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Prezident ČR má navíc 

možnost přenést tuto svoji pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy na 

vládu nebo se souhlasem vlády na její jednotlivé členy, zároveň je i oprávněn podávat 

návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, resp. s 

ústavním zákonem. Prezident ČSR disponoval pravomocí přijímat a pověřovat 

vyslance, v ČR prezident přijímá a pověřuje vedoucí zastupitelských misí, tedy ne jen 

pouze vyslance, navíc má pravomoc tyto vedoucí zastupitelských misí také odvolat. 
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Prezident ČR nemá pravomoc vyhlašovat válečný stav, jako měl se souhlasem 

obou sněmoven Národního shromáždění a vlády prezident ČSR. Válečný stav v ČR 

může být vyhlášen dle čl. 43 odst. 1 Ústavy ČR, doplněného čl. 39 odst. 3 Ústavy ČR, 

jedině souhlasem nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech 

senátorů, tedy souhlasem obou komor Parlamentu ČR. O vypovídání války a sjednávání 

míru se pak Ústava ČR vůbec nezmiňuje, oproti Ústavní listině, která tyto pravomoci 

podmíněné souhlasem vlády a v otázce sjednaného míru i obou komor Národního 

shromáždění, výslovně svěřuje prezidentovi. Prezidentovi ČR naopak Ústava ČR 

výslovně svěřuje pravomoc se souhlasem vlády jmenovat a povyšovat generály. 

Veškerá jmenování soudců, státních úředníků a důstojníků prováděl prezident 

ČSR výhradně od VI. hodnostní třídy, tato jmenování byla ke své platnosti podmíněna 

kontrasignací odpovědného člena vlády. V ČR není stanovené žádné takové obecné 

omezení např. VI. hodnostní třídou pro jmenování do důležitých funkcí prezidentem, 

omezení pro výkon těchto povolání upravuje vždy konkrétní ústavní, nebo zákonná 

norma pro danou funkci. Ústavní listina přiznává prezidentovi ČSR pravomoc jmenovat 

se souhlasem vlády veškeré vysokoškolské profesory, prezident ČR disponuje touto 

pravomocí pouze na základě zákona a je v ní také omezen souhlasem vlády. Naopak jen 

prezident ČR má pravomoc, podmíněnou kontrasignací předsedy vlády nebo jím 

pověřeného člena, propůjčovat a udělovat státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný 

orgán, oproti tomu výhradně prezident ČSR disponuje pravomocí, podmíněnou 

souhlasem vlády, udělovat dary a penze z milosti. 

Prezident ČSR disponoval pravomocí jmenovat na návrh vlády guvernéra 

Československé národní banky, jeho náměstka a tři členy Bankovní rady, naopak 

prezident ČR jmenoval pouze na základě svého rozhodnutí všechny členy Bankovní 

rady České národní banky. Rovněž na návrh vlády jmenoval prezident ČSR předsedu 

Nejvyššího účetního kontrolního úřadu, naopak prezident ČR jmenuje prezidenta a 

viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na návrh Poslanecké sněmovny. 

Prezident ČR vyhlašuje se souhlasem vlády volby do Poslanecké sněmovny a do 

Senátu. Touto pravomocí prezident ČSR nedisponoval, vyhlašování voleb do obou 

komor Národního shromáždění totiž prováděl ministr vnitra dle § 15 zák. č. 123/1920 

Sb. z. a n. o řádu volení do poslanecké sněmovny, respektive § 10 zák. č. 124/1920 Sb. 

z. a n. o složení a pravomoci senátu. 

Prezident ČSR svolával k řádným a mimořádným zasedáním obě komory 

Národního shromáždění, teprve pokud by je prezident odmítl svolat, sešly by se tyto 
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komory na vyzvání svých předsedů. Naopak prezident ČR svolává jen Poslaneckou 

sněmovnu a to pouze po volbách. Senát svolal prezident ČR jen po prvních senátních 

volbách, neboť zasedání Senátu je, vzhledem k pouhé volbě jedné třetiny senátorů 

každé dva roky, permanentní. Prezident ČR navíc nemůže na rozdíl od prezidenta ČSR 

přerušit, resp. odročit, zasedání obou komor, v době přerušení může pouze požádat 

předsedy obou komor o předčasné svolání těchto komor, nikoliv tyto komory svolat. 

Prezident ČSR mohl na základě svého uvážení rozpouštět obě komory Národního 

shromáždění, prezident ČR může použít tuto pravomoc pouze v případě Poslanecké 

sněmovny a jen za předpokladu, že dojde k naplnění některého z taxativně 

vyjmenovaných důvodů pro její rozpuštění. Prezident ČSR však v posledních šesti 

měsících svého volebního období nemohl rozpouštět obě komory Národního 

shromáždění, oproti tomu prezident ČR nemůže rozpustit Poslaneckou sněmovnu tři 

měsíce před skončením volebního období této komory Parlamentu ČR. 

Prezident ČSR disponoval vedle suspenzivního veta také absolutním vetem 

v oblasti zákonodárné iniciativy Podkarpatské Rusi, navíc při vydávání mimořádných 

opatření Stálého výboru měl prezident vedle absolutního veta k dispozici ještě právo 

tzv. předběžné sankce, tj. dát souhlas k samotnému projednávání návrhu. Právo veta 

nemohl prezident ČSR mj. uplatnit proti zákonům přijatým hlasováním lidu. O 

konečném podání jakéhokoliv veta prezidenta ČSR však rozhodovala vláda. Prezident 

ČR disponuje pouze suspenzivním vetem, v této své pravomoci však není omezen 

souhlasem vlády. Právo veta nemůže prezident ČR mj. uplatnit na zákonná opatření 

Senátu. Rozhodla-li vláda o podání veta prezidenta ČSR kladně, reagovaly pak na veto 

obě sněmovny Národního shromáždění. V případě, že nebylo dosaženo potřebné většiny 

v obou sněmovnách Národního shromáždění, mohl tento zákon získat definitivní 

platnost jedině při opětovném hlasování tentokráte pouze Poslanecké sněmovny, avšak 

výrazně vyšší předepsanou většinou, než při prvním hlasování Poslanecké sněmovny o 

vetovaném zákonu. Prezidentem ČR vetovaný zákon se naopak vrací pouze do 

Poslanecké sněmovny. V praxi navíc mohl prezident ČSR prostřednictvím KPR 

ovlivňovat vládní osnovy zákonů hned od počátku, oproti tomu prezident ČR V. Havel 

občas uplatňoval podepisování některých zákony s připojeným průvodním dopisem, 

v němž upozorňoval na své výhrady k tomuto zákonu. Navíc prezident ČR se může 

v případě pochybnosti o platnosti zákona obrátit na Ústavní soud, aby posoudil 

slučitelnost tohoto zákona s dosavadním existujícím právním řádem ČR, tuto pravomoc 

prezident ČSR neměl. 
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Prezident ČSR jmenoval na návrh Poslanecké sněmovny, Senátu a sněmu 

Podkarpatské Rusi tři ze sedmi soudců Ústavního soudu a z těchto jím jmenovaných 

členů pak už pouze dle vlastního rozhodnutí jmenoval předsedu Ústavního soudu. 

Oproti tomu prezident ČR disponuje pravomocí jmenovat všechny soudce Ústavního 

soudu se souhlasem Senátu, z ústavních soudců pak prezident jmenuje pouze na základě 

vlastního uvážení předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu. Na návrh Senátu 

prezident ČR jmenuje a odvolává předsedu a sedm inspektorů Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, v ČSR nebyla tato instituce zřízena. Prezident ČR navíc navrhuje 

Poslanecké sněmovně dva kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv, v ČSR 

nedošlo ke zřízení této instituce. 

Chybějící vlastní zákonodárnou iniciativu mohl prezident ČSR nahradit se 

souhlasem vlády pouze podáváním zpráv o stavu republiky Národnímu shromáždění a 

doporučit mu k úvaze nutná a účelná opatření, mezinárodní smlouvy totiž neměly 

v ČSR vnitrostátní platnost. Naopak prezident ČR má možnost skrze ratifikované 

mezinárodní smlouvy vnášet do zákonodárné sféry normy, které by konkurovaly 

přijatým zákonům Parlamentu ČR, zároveň má výlučné právo účastnit se schůzí obou 

komor Parlamentu, na nichž se mu udělí slovo, tím i možnost pronést projev o 

závažných politických otázkách, kdykoliv o to požádá. 

Prezident ČR jmenuje ze soudců pouze na základě vlastního uvážení předsedu a 

místopředsedy Nejvyššího soudu. Prezident ČSR jmenoval, jak bylo výše řečeno, 

veškeré soudce od VI. hodnostní třídy, tato jmenování byla ke své platnosti podmíněna 

kontrasignací odpovědného člena vlády. 

Prezident ČR disponuje také výlučnou pravomocí vyhlašovat referendum o 

přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek. Žádnou další dosud 

nezmíněnou výlučnou pravomocí, tj. nepodmíněnou kontrasignací člena vlády, pak už 

prezidenti ČR nebo ČSR nedisponují. 

Po srovnání hlavních rozdílů mezi oběma prezidenty lze dojít k těmto 

podstatným závěrům. Prezident ČR sice disponuje oproti prezidentovi ČSR větším 

počtem výlučných pravomocí, tj. ke své platnosti nevázáných na souhlas vlády, ale ve 

většině těchto pravomocí je prezident ČR dále omezen zejména Poslaneckou 

sněmovnou, ale i Senátem. Přes menší počet výlučných pravomocí však prezident ČSR 

mohl mít díky své pravomoci jmenovat veškeré členy vlády výrazně silnější slovo při 

sestavování vlády, než prezident ČR, navíc měl možnost ve shodě s vládou odročit, 

nebo rozpustit obě komory Národního shromáždění. Naopak prezident ČR není nijak 
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omezen při vetování zákonů a jmenování předsedy, místopředsedů Ústavního a 

Nejvyššího soudu, nebo výběru členů Bankovní rady České národní banky. 
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5. Závěr 
Popsání ústavního vývoje pravomocí prezidenta doplněného událostmi, které 

toto formování pravomocí bezprostředně ovlivňovaly, mi pomohlo k lepšímu objasnění 

okolností, za kterých vznikaly obě porovnávané ústavy. Zbylé části druhé a třetí 

kapitoly byly zpracovávány nejen za účelem popsání a vysvětlení samotných 

pravomocí, ostatních důležitých ustanovení o prezidentech, ale především pro možnost 

následného srovnání těchto dvou kapitol v rámci čtvrté kapitoly. Ve všech těchto 

kapitolách byl kladen největší důraz zejména na způsob volby prezidenta, vztah 

prezidenta k vládě v rámci moci výkonné a vztah prezidenta k moci zákonodárné. 

Srovnání významu obou prezidentů podle mne nejlépe vynikne na vzájemných 

odlišnostech mezi nimi, proto byla pátá kapitola zpracována tímto způsobem. Asi 

nejpodstatnější rozdíl ve volbě prezidenta ČR a prezidenta ČSR spočívá v existenci 

losu, který by v případě patové situace ve třetím kole volby vedl ke zvolení prezidenta 

ČSR. Rozmíška o způsobu volby prezidenta ČR při posledních prezidentských volbách 

v únoru 2008 by v ČSR nebyla možná vzhledem k jasně určenému způsobu tajné volby 

prezidenta. Naopak prezident V. Klaus by po složení slibu v ČSR nemohl pronášet 

obsáhlejší projev, společná schůze obou komor Národního shromáždění byla totiž 

svolávána jen za účelem samotného zvolení prezidenta, případně jeho náměstka, a 

složení slibu.  

Posilováním prezidentských pravomocí prostřednictvím zákonů v oblasti moci 

vládní a výkonné bylo možné z prezidenta ČSR vytvořit hlavního aktéra exekutivy. 

Prezident ČSR by k docílení takového postavení potřeboval mít alespoň po určitou dobu 

na své straně potřebnou většinu ke schvalování zákonů, tj. buď nadpoloviční většinu 

obou komor Národního shromáždění, nebo třípětinovou většinu v Poslanecké 

sněmovně. Podobné postavení prezident ČR nemůže za dosud platných ústavních 

předpisů nikdy dosáhnout, jakékoliv pravomoci získané prostřednictvím zákonů budou 

totiž při jejich výkonu ke své platnosti vyžadovat vždy spolupodpis předsedy vlády 

nebo jím pověřeného člena vlády.  

Zřejmě nejvýznamnější pravomocí prezidenta ČSR nejen ve vztahu k vládě, ale i 

celkově, se v praxi ukázala prezidentova pravomoc dle svého uvážení jmenovat a 

propouštět nejen předsedu vlády, ale i ostatní členy vlády. Navíc ve spojení této 

pravomoci s možností prezidenta určit, kdo povede vládní věci, pokud vláda nezískala 

důvěru, nebo jí byla vyslovena nedůvěra, dělala z prezidenta významného tvůrce složení 
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vlády. Za dvacet let fungování první Československé republiky došlo ke jmenování tří 

úřednických vlád. Prezident ČR může jmenovat dle svého uvážení pouze předsedu 

vlády, ostatní členy vlády pak jmenuje výhradně na návrh předsedy vlády. Ústava ČR 

prezidentovi navíc jasně přikazuje pověřit vládu, která nezískala důvěru, nebo jí byla 

vyslovena nedůvěra, vykonáváním jejich funkcí do doby, než bude jmenována nová 

vláda. Za patnáct let fungování samostatné České republiky došlo ke jmenování pouze 

jedné úřednické vlády. Prezidentův vliv při formování úřednické vlády je 

neodmyslitelný, prezident v ČSR však měl dle zmíněných pravomocí vliv na formování 

úřednických vlád podstatně větší, než prezident ČR. 

Jeden ze zajímavých rozdílů mezi oběma prezidenty spočívá v jejich omezení 

rozpouštět Národní shromáždění, resp. Poslaneckou sněmovnu. Prezident ČSR nemohl 

rozpouštět obě komory Národního shromáždění v posledních šesti měsících svého 

volebního období. Zákaz rozpouštění je tak odvozen od volebního období prezidenta. 

Naopak prezident ČR nemůže rozpouštět Poslaneckou sněmovnu v posledních třech 

měsících před skončením volebního období Poslanecké sněmovny. Zákaz rozpouštění je 

tak odvozen od volebního období Poslanecké sněmovny. Prezident ČSR byl takto 

záměrně omezen z důvodu zabránění využití rozpuštění Národního shromáždění pro 

zabezpečení své další volby prezidentem. Prezident ČR má v Ústavě ČR taxativně 

vymezené důvody pro možné rozpuštění Poslanecké sněmovny, tímto vymezením je 

zabráněno, aby prezident využil rozpuštění Poslanecké sněmovny pro zabezpečení své 

další volby. Proto je omezení prezidenta rozpouštět Poslaneckou sněmovnu odvozeno 

od volebního období samotné Poslanecké sněmovny za účelem zabránění jiného 

nebezpečí v podobě účelového zneužití rozpuštění Poslanecké sněmovny politickými 

stranami pro svůj volební zisk. 

Asi nejdůležitější pravomocí prezidenta ČR ve vztahu k moci zákonodárné je 

jeho možnost vracet zákony k opětnému projednání Poslaneckou sněmovnou. Prezident 

ČSR měl sice právo veta vymezeno ještě rozsáhleji, kdy vedle suspenzivního veta 

disponoval v některých oblastech zákonodárné iniciativy také absolutním vetem, ale 

jakékoliv podání veta prezidenta bylo omezeno souhlasem vlády. 

Po celkovém srovnání nejdůležitějších pravomocí obou prezidentů lze říci, že 

prezident ČR sice disponuje oproti prezidentovi ČSR větším počtem výlučných 

pravomocí, ale tato výhoda je omezena závislostí prezidenta ve většině těchto 

výlučných pravomocí na rozhodnutí zejména Poslanecké sněmovny, ale i Senátu. 

Rozdílné pravomoci, nebo způsob jejich vykonávání, u obou prezidentů dokazují, že 
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není úplné správné považovat Ústavní listinu za bezvýhradný vzor pro Ústavu ČR, 

minimálně alespoň co se ustanovení o prezidentovi týče. 
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Příloha č. 1 

Hlava třetí 

Moc vládní a výkonná 

§ 55 
Nařízení vydávati lze jen ku provedení určitého zákona a v jeho mezích.  

President republiky 

I. 

§ 56 
(1) President republiky jest volen Národním shromážděním (§ 38).  
(2) Volen může býti státní občan Československé republiky, který je volitelný do 
sněmovny poslanecké a dosáhl 35 let věku (§ 67).  

§ 57 
(1) Ku platnosti volby jest třeba přítomnosti nadpoloviční většiny úhrnného počtu členů 
sněmovny poslanecké i senátu v čas volby a třípětinové většiny přítomných.  
(2) Nevedla-li dvojí volba k cíli, koná se užší volba mezi těmi kandidáty, kteří obdrželi 
nejvíce hlasů. Zvolen je, kdo obdržel nejvíce hlasů. Jinak rozhoduje los.  
(3) Podrobnosti upravuje zákon.  

§ 58 
(1) Volební období počítá se ode dne, kdy nově zvolený president vykonal slib podle § 
65.  
(2) Volební období trvá sedm let.  
(3) Volba se koná poslední 4 neděle, nežli volební období úřadujícího presidenta 
uplyne.  
(4) Nikdo nemůže býti více než dvakráte po sobě zvolen. Kdo byl presidentem po dvě 
po sobě jdoucí volební období, nemůže opět zvolen býti, dokud od skončení posledního 
období neuplyne sedm let; ustanovení toto nevztahuje se na prvního presidenta 
Československé republiky.  
(5) Dřívější president zůstává ve své funkci, pokud nebyl zvolen president nový.  

§ 59 
Zemře-li president anebo vzdá-li se své funkce ve volebním období, vykoná se nová 
volba podle ustanovení §§ 56 a 57 na dalších 7 let. Národní shromáždění (§ 38) budiž k 
tomu konci svoláno do 14 dnů.  

§ 60 
Pokud nový president není zvolen (§ 59), nebo je-li president zaneprázdněn nebo churav 
tak, že nemůže vykonávati svého úřadu, přísluší výkon jeho funkcí vládě, která může 
pověřiti svého předsedu jednotlivými úkony.  

§ 61 
(1) Je-li president déle než 6 měsíců zaneprázdněn nebo churav (§ 60), a usnese-li se na 
tom vláda za přítomnosti tří čtvrtin svých členů, Národní shromáždění (§ 38) zvolí 
náměstka presidentova, jehož úřad trvá, dokud překážka nepomine.  
(2) V době, kdy někdo podle § 58 nemůže býti presidentem, nemůže býti ani jeho 
náměstkem.  
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§ 62 
Pro volbu náměstka platí totéž, co pro volbu presidenta.  

§ 63 
(1) President republiky nesmí býti zároveň členem Národního shromáždění. Kdyby 
náměstkem presidentovým byl zvolen člen Národního shromáždění, nesmí potud, pokud 
je náměstkem, vykonávati mandátu v Národním shromáždění.  
(2) Hlavním sídlem presidentovým je Praha.  

II. 

§ 64 
(1) President republiky:  

1. Zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Smlouvy 
obchodní, dále smlouvy, z kterých pro stát neb občany plynou jakákoli břemena 
majetková nebo osobní, zejména i vojenská, jakož i smlouvy, jimiž se mění 
státní území, potřebují souhlasu Národního shromáždění. Pokud jde o změny 
státního území, souhlas Národního shromáždění se dává formou ústavního 
zákona (čl. I. uvoz. zák.);  

2. přijímá a pověřuje vyslance;  
3. prohlašuje válečný stav, vypovídá s předchozím souhlasem Národního 

shromáždění válku a předkládá mu sjednaný mír k vyslovení souhlasu;  
4. svolává, odročuje a rozpouští Národní shromáždění (§§ 28-31) a prohlašuje 

zasedání sněmoven za ukončené;  
5. má právo vraceti s připomínkami usnesené zákony (§ 47) a podpisuje zákony 

Národního shromáždění (§ 51), sněmu Podkarpatské Rusi (§ 3) a opatření 
výboru podle § 54;  

6. podává ústně nebo písemně Národnímu shromáždění zprávu o stavu republiky a 
doporučuje mu k úvaze opatření, která pokládá za nutná a účelná;  

7. jmenuje a propouští ministry a stanoví jejich počet;  
8. jmenuje vysokoškolské profesory vůbec, dále soudce, státní úředníky a 

důstojníky, počínajíc VI. hodnostní třídou;  
9. uděluje dary a pense z milosti k návrhu vlády;  
10. má vrchní velitelství veškeré branné moci;  
11. uděluje milost podle § 103.  

(2) Veškerá moc vládní a výkonná, pokud ústavní listinou nebo zákony Československé 
republiky vydanými po 15. listopadu 1918 není a nebude výslovně vyhrazena 
presidentovi republiky, přísluší vládě (§ 70).  

III. 

§ 65 
President republiky slibuje před Národním shromážděním (§ 38) na svou čest a 
svědomí, že bude dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.  

§ 66 
President republiky není odpověden z výkonu svého úřadu. Z projevů jeho souvisících s 
úřadem presidentovým odpovídá vláda.  
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§ 67 
(1) Trestně může býti stíhán jen pro velezradu a to před senátem na obžalobu sněmovny 
poslanecké (§ 34). Trestem může býti jen ztráta úřadu presidentského a způsobilosti 
tohoto úřadu později znovu nabýti.  
(2) Podrobnosti upravuje zákon.  

§ 68 
Jakýkoli presidentův úkon moci vládní nebo výkonné potřebuje k své platnosti 
spolupodpisu odpovědného člena vlády.  

§ 69 
Ustanovení o presidentovi republiky platí také o jeho náměstkovi (§ 61).  

Vláda 

§ 70 
(1) Předsedu a členy vlády (ministry) jmenuje a propouští president republiky.  
(2) Pravidelným sídlem vlády je Praha (§ 6, II.).  

§ 71 
Vláda volí ze sebe náměstka předsedova, který předsedu zastupuje. Nemohl-li by ho 
zastupovati ani náměstek, činí tak věkem nejstarší člen vlády.  

§ 72 
President republiky stanoví, který z členů vlády řídí jednotlivá ministerstva.  

§ 73 
Členové vlády skládají do rukou presidenta republiky slib na svou čest a své svědomí, 
že budou svědomitě a nestranně konati své povinnosti a budou šetřiti ústavních a jiných 
zákonů.  

§ 74 
Žádný člen vlády nesmí býti členem představenstva nebo dozorčí rady, ani zástupcem 
akciových společností a společností s ručením omezeným, pokud tyto společnosti se 
zabývají činností výdělkovou.  

§ 75 
Vláda je odpovědna poslanecké sněmovně, která jí může vysloviti nedůvěru. K usnesení 
je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců, nadpoloviční většiny hlasů a 
hlasování podle jmen.  

§ 76 
Návrh na vyslovení nedůvěry musí býti podepsán nejméně sto poslanci a přikáže se 
výboru, který o něm podá zprávu nejdéle do osmi dnů.  

§ 77 
Vláda může podati v poslanecké sněmovně návrh na vyslovení důvěry. O návrhu tom se 
jedná, aniž byl přikázán výboru.  

§ 78 
(1) Vyslovila-li poslanecká sněmovna vládě nedůvěru anebo zamítla-li vládní návrh na 
vyslovení důvěry, musí vláda podati demisi do rukou presidenta republiky, který určuje, 
kdo vede vládní věci, pokud nová vláda nebude ustavena.  
(2) Došlo-li k demisi vlády v době, kdy není ani presidenta ani jeho náměstka, 
rozhoduje o demisi vlády a činí opatření o prozatímním vedení vládních věcí výbor 
uvedený v § 54.  

§ 79 
(1) Poruší-li předseda nebo členové vlády úmyslně nebo z hrubé nedbalosti v oboru své 
úřední působnosti ústavní nebo jiné zákony, jsou trestně odpovědni.  
(2) Právo k obžalobě přísluší sněmovně poslanecké (§ 34). Trestní řízení provádí senát.  
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(3) Podrobnosti upravuje zákon.  
§ 80 

Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, je-li přítomna mimo předsedu 
nebo jeho náměstka (zástupce) nadpoloviční většina ministrů.  

§ 81 
Vláda rozhoduje ve sboru zejména:  

a. o vládních předlohách pro Národní shromáždění, o vládních nařízeních (§ 84), 
jakož i o návrzích, aby president republiky užil svého práva podle § 47;  

b. o všech věcech politické povahy;  
c. o jmenování soudců, státních úředníků a důstojníků od VIII. třídy, pokud přísluší 

ústředním úřadům, neb o návrzích na jmenování funkcionářů, které jmenuje 
president republiky (§ 64, č. 8).  

§ 82 
President republiky má právo býti přítomen a předsedati schůzím vlády, vyžádati si od 
vlády a jednotlivých jejích členů písemné zprávy o každé věci, která náleží do oboru 
jejich působnosti.  

§ 83 
President republiky má právo pozvati vládu neb její členy k poradě.  

§ 84 
Každé nařízení vládní podpisuje předseda vlády nebo jeho náměstek (zástupce) a 
ministři pověření jeho provedením, nejméně však polovina ministrů.  

Ministerstva a nižší správní úřady 

§ 85 
Působnost ministerstev upravuje se zákonem.  

§ 86 
V nižších státních úřadech správních budiž podle možnosti zastoupen živel občanský a 
budiž postaráno při správních úřadech o nejvydatnější ochranu práv a zájmů občanstva 
(správní soudnictví).  

§ 87 
(1) Nikdo nemůže býti zároveň voleným členem úřadu nižšího a úřadu, který je úřadu 
nižšímu nadřízen nebo vykonává nad ním moc dohlédací.  
(2) Výjimky z této zásady stanoví zákon.  

§ 88 
(1) Soudní ochranu proti správním úřadům poskytuje v nejvyšší stolici soud složený z 
neodvislých soudců a zřízený pro území celé republiky.  
(2) Podrobnosti upravuje zákon.  

§ 89 
Jak jsou ustrojeny nižší úřady státní správy, určuje se v zásadě zákonem, jenž 
podrobnou úpravu může svěřiti nařízení.  

§ 90 
Do oboru moci nařizovací náleží zřizovati a organisovati státní úřady obstarávající jen 
správu hospodářskou bez jakékoli výsostné pravomoci.  

§ 91 
Složení a působnost svazů samosprávných upravují zvláštní zákony.  

 
 

 79



§ 92 
Pokud stát ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem veřejné moci, určuje 
zákon.  

§ 93 
Veřejní zaměstnanci dbejtež v úřední své činnosti ústavních a jiných zákonů. Totéž platí 
o občanských členech správních úřadů (sborů).  
 
 
Příloha č. 2 

Hlava třetí 

Moc výkonná 

Prezident republiky 

Článek 54 
 
(1) Prezident republiky je hlavou státu. 
(2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor. 
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.  

Článek 55 
 
Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky 
trvá pět let a začíná dnem složení slibu.  

Článek 56 
 
Volba se koná v posledních třiceti dnech volebního období úřadujícího prezidenta 
republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba do třiceti dnů.  

Článek 57 
 
(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. 
(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.  

Článek 58 
 
(1) Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně deset poslanců nebo deset senátorů. 
(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů 
všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. 
(3) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců a všech 
senátorů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby. 
(4) Do druhého kola postupuje kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Poslanecké 
sněmovně, a kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Senátu. 
(5) Je-li více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně, 
nebo více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v Senátu, sečtou se hlasy 
odevzdané pro ně v obou komorách. Do druhého kola postupuje kandidát, který takto 
získal nejvyšší počet hlasů. 
(6) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců i 
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nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. 
(7) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve druhém kole, koná se do čtrnácti dnů třetí 
kolo volby, v němž je zvolen ten z kandidátů druhého kola, který získal nadpoloviční 
většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. 
(8) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby.  

Článek 59 
 
(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné 
schůzi obou komor. 
(2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu 
zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v 
zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".  

Článek 60 
 
Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, 
jako by nebyl zvolen.  

Článek 61 
 
Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny.  

Článek 62 
 
Prezident republiky 
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává 
vládu a přijímá její demisi, 
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, 
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, 
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí 
prozatímně až do jmenování nové vlády, 
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, 
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, 
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení 
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, 
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, 
i) podepisuje zákony, 
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,  
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, 
l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek.  

Článek 63 
 
(1) Prezident republiky dále 
a) zastupuje stát navenek, 
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může 
přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, 
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, 
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, 
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, 
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, 
g) jmenuje a povyšuje generály, 
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, 
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i) jmenuje soudce, 
j) má právo udělovat amnestii. 
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v 
ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. 
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své 
platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády 
nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.  

Článek 64 
 
(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich 
výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. 
(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích 
členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich 
působnosti.  

Článek 65 
 
(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný 
správní delikt. 
(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na 
základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej 
znovu nabýt. 
(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta 
republiky je navždy vyloučeno.  

Článek 66 
 
Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo 
nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů 
vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí 
podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i) j), čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. 
Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává 
vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 
písm. a), b), c), d), e), k), l); uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je 
Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.  

Vláda 

Článek 67 
 
(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. 
(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.  

Článek 68 
 
(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. 
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy 
vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. 
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a 
požádá ji o vyslovení důvěry. 
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se 
podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké 
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sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké 
sněmovny. 
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy 
vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.  

Článek 69 
 
(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky. 
(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat 
její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad 
svědomitě a nezneužiji svého postavení.".  

Článek 70 
 
Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. 
Podrobnosti stanoví zákon.  

Článek 71 
 
Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.  

Článek 72 
 
(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru. 
(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán 
písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech poslanců.  

Článek 73 
 
(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády 
podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády. 
(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení 
důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi 
nově zvolené Poslanecké sněmovny. 
(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.  

Článek 74 
 
Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.  

Článek 75 
 
Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.  

Článek 76 
 
(1) Vláda rozhoduje ve sboru. 
(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.  

Článek 77 
 
(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a 
vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. 
(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.  

Článek 78 
 
K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení 
podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.  

 83



Článek 79 
 
(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze 
zákonem. 
(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech 
upravuje zákon. 
(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v 
mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.  

Článek 80 
 
(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další 
úkoly, stanoví-li tak zákon. 
(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.  
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Resume 
The chapter about President in the political system of the first Czechoslovak 

Republic and the chapter about President in the political system of the Czech Republic 

are the ground of this thesis. Both chapters have the same structure. I analyse 

circumstances of passing the Constitution and the constitutional development at the 

beginning of the chapters. Then I deal with the reaching of the presidential office and 

his losing and also with the presidential authorities to government and to legislative 

power and also with the other important presidential authorities without counter 

signature of government. Then I aim at the differences between President of the first 

Czechoslovak Republic and President of the Czech Republic in the next chapter. 

President of the first Czechoslovak Republic could constitute and also dismiss 

prime minister and other member of government only in accord with his opinion. It was 

the most important authority of the President of the first Czechoslovak Republic in 

practise. President of the Czech Republic could constitute and also dismiss only prime 

minister because other member of government could constitute and dismiss only with 

the agreement of prime minister. 

President of the Czech Republic has possibility to veto acts only in accord with 

his opinion. It was the most important authority of the President of the Czech Republic 

in legislative power. President of the first Czechoslovak Republic had also possibility to 

veto acts but this presidential authority was limited by counter signature of government. 

President of the Czech Republic has more authorities without counter signature 

of government than President of the first Czechoslovak Republic. But President of the 

Czech Republic needs almost agreement of the Chamber of deputies in authorities 

without counter signature of government. 
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Cíl práce 
 

Primárním cílem této bakalářské práce by mělo být zhodnocení a srovnání 

skutečné moci prezidenta samostatné České republiky (od roku 1993) s prezidentem 

prvorepublikového Československa, mj. i na základě schopnosti utvářet a ovlivňovat 

politický systém. V tomto ohledu lze nejlépe vycházet z porovnání skutečné, dobové 

situace se zněním příslušné platné Ústavy. Na základě těchto závěrů se pokusím 

posoudit, zda byl prvorepublikový prezident v tehdejším politickém systému silnějším 

politickým aktérem, než je tomu u současného českého prezidenta či naopak. Tato práce 

by tak nepřímo mohla podat i uspokojivou odpověď na otázku, zda je správné a 

opodstatněné natolik vyzdvihovat význam prezidenta v současném politickém systému 

České republiky. 

 

Základy, na parlamentní demokracii, poměrně silného prezidentského postavení 

položil zejména první československý prezident T. G. Masaryk. Jeho nástupci, byli 

většinou také výraznými osobnostmi v mnoha oborech lidské působnosti. Asi i tento 

faktor přispěl k tomu, že silná úcta k prezidentskému úřadu přetrvala v českém státě 

dodnes. Jistá dogmata, nebo úcta však ne vždy přispívají k vědeckému bádání a 

pokroku, proto se autor pokusí pracovat se všemi dostupnými údaji nezaujatě a v duchu 

výše vytčených cílů. 

 

Struktura práce 
 

V úvodu práce bude obecně pojednáno o prezidentech, kteří vykonávají svůj 

úřad v demokratických republikách parlamentního typu, přičemž důraz bude kladen na 

hledání jednotících a společných prvků platných pro co největší počet těchto prezidentů. 

Zvláštní pozornost bude věnována otázkám postavení a zapojení prezidenta v rámci 

legislativy, ale i na úlohu prezidenta jako jednoho z „hráčů“ exekutivy. Opomenuty by 

neměly zůstat ani otázky spojené se způsobem volby prezidenta (přímá volba nebo 

nepřímá) nebo s optimální délkou mandátu prezidenta. 

 

K pochopení skutečné pozice prezidenta v politickém systému první 

Československé republiky bude zapotřebí věnovat pozornost ústavnímu vývoji 

pravomocí prezidenta v období tzv. první republiky. V tomto ohledu je nejdynamičtější 

 



vývoj patrný v období od formování a vydání prozatímní Ústavy z 13. listopadu 1918 

do přijetí ústavy 29. února 1920. Zde se nabízí k zodpovězení otázka, do jaké míry jsou 

ústavní pravomoci prvorepublikového prezidenta formovány podle tehdejších 

pravomocí francouzského prezidenta. Skutečná pozice prvorepublikového prezidenta 

v politickém systému Československé republiky pak bude nejlépe vyvozena z 

vybraných situací a problémů, na jejichž základě by mělo být patrné, do jaké míry 

prezident při řešení těchto problémů pravomoci mu vymezené ústavou dodržoval nebo 

přesahoval. 

 

Podobným způsobem bude zpracována i pozice prezidenta v politickém systému 

České republiky, a to jednak z důvodu zpřehlednění práce, ale i pro snazší pochopení a 

následnou orientaci v další části práce. Nejprve tedy bude věnována pozornost 

ústavnímu vývoji pravomocí prezidenta, se zvláštním důrazem na období okolo vzniku 

ústavy z 1. ledna 1993. Následně budou ústavní pravomoci a postavení prezidenta 

porovnány se skutečnými problémy a situacemi. Zde se například nabízí k zodpovězení 

otázka úlohy prezidenta při jmenování tzv. formatéra, respektive mediátora pro 

vyjednávání o sestavení budoucí vlády (přičemž k tomuto kroku se uchýlil jak Václav 

Havel v osobě Josefa Luxe, tak i Václav Klaus v osobě Mirka Topolánka), ve srovnání 

se zeměmi Beneluxu, kde je tento politický krok tradičně používán. 

 

V další části práce bude pozornost věnována shrnutí a porovnání výsledků 

získaných z předchozích dvou částí. Na základě takto vyvozených závěrů se autor 

pokusí posoudit, zda byl prvorepublikový prezident v tehdejším politickém systému 

silnějším politickým aktérem, než prezident samostatné České republiky v současném 

politickém systému a nebo naopak. 

 
Metodologie práce 

 
Při tvorbě této práce bude používána jak literatura politologická a historická, tak 

i s ústavněprávní tematikou. Politologická literatura, zejména od R. A. Dahla, G. 

Sartoriho a A. Lijpharta, bude uplatněna nejvíce v úvodní části práce. Prvorepublikové 

období bude asi nejvíce zpracováno z literatury historické a ústavněprávní, přičemž 

velmi užitečné může být srovnání některých interpretací o první republice, hlavně z děl 

historika Antonína Klimka s dobovou interpretací vycházející z pozoruhodné 

 



třísvazkové publikace Deset let Československé republiky, která zachycuje období 

1918-1928. Zvláště ústavněprávní literatura by měla být výchozím zdrojem pro část 

práce o prezidentovi samostatné České republiky, v tomto ohledu je především přínosná 

publikace Brigity Chrastilové Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 

československý a český právní řád, popisující velmi dobře prezidentství Václava Havla 

z ústavněprávního hlediska. 

 

Práce bude mít charakter převážně komparativní, s občasným výskytem 

případových analýz některých konkrétních prezidentských rozhodnutí. Cílem práce 

zřejmě nebude formulace nějakých nových převratných závěrů, ale bude se spíše snažit, 

jak už bylo výše zmíněno, o vyvážený a nezaujatý pohled na danou problematiku, která 

si zaslouží nestranného vědeckého pohledu, zbaveného dobových nálad a vlivů. 

 
Předběžná osnova práce 

 
1. Úvod 

2. Prezident v parlamentních demokraciích 

3. Pozice prezidenta v politickém systému první Československé republiky 

3.1 Ústavní vývoj pravomocí a postavení prezidenta 

3.2 Prezident jako aktér politického systému 

4. Pozice prezidenta v politickém systému České republiky 

4.1 Ústavní vývoj pravomocí a postavení prezidenta 

4.2 Prezident jako aktér politického systému 

5. Srovnání významu prezidenta České republiky a prvorepublikového 

6. Závěr 

 
Předběžný seznam literatury 

 

• Balík, S. (ed.), Politický systém českých zemí 1848-1989, Masarykova 

univerzita, Brno 2003. 

• Broklová, E., Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938, 

Sociologické nakladatelství, Praha 1992. 

• Broklová, E., Prezident Republiky československé: instituce a osobnost T. G. 

Masaryka, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2001. 

 



• Broklová, E., První československá ústava: diskuse v ústavním výboru v lednu a 

únoru 1920, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1992. 

• Dahl, R. A., O demokracii, Portál, Praha 2001. 

• Deset let Československé republiky 1-3, Vláda republiky Československé, Praha 

1928. 

• Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V., Ústavní systém České republiky, 

Prospektrum, Praha 2002. 

• Gronský, J., Hřebejk, J., Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I. 

(1918-1945), Karolinum, Praha 1997. 

• Hendrych, D., Svoboda, C. a kolektiv, Ústava České republiky: komentář 1. 

vydání, Beck, Praha 1997. 

• Hloušek, V., Kopeček, L. (eds.), Demokracie, Mezinárodní politologický ústav, 

Brno 2003. 

• Hloušek, V., Šimíček, V., Výkonná moc v ústavním systému České republiky, 

Masarykova univerzita, Brno 2004. 

• Chrastilová, B., Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý 

a český právní řád, ASPI, Praha 2003. 

• Klimek, A., Boj o hrad 1, 2., Panevropa, Praha 1996 a 1998. 

• Klimek, A., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIII-XIV, Paseka, Praha 2000 

a 2002. 

• Kysela, J., Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: 

sborník příspěvků, Eurolex Bohemia, Praha 2003. 

• Lijphart, A., Parliamentary versus presidential government, Oxford University 

Press, Oxford 1992. 

• Lijphart, A., Patterns of Democracy, Yale University Press, New Haven 1999. 

• Polívková, Z., Prezident v posttotalitním státě, Všehrd, Praha 1994. 

• Sartori, G., Srovnávací ústavní inženýrství, SLON, Praha 2001. 

• Sobota, E., Vorel, J., Křovák, R., Schenk, A., Československý president 

republiky, Praha 1934. 

• Vodička, K., Cabada, L., Politický systém České republiky: historie a 

současnost, Portál, Praha 2003. 

 

 



Poznámka: Je velmi pravděpodobné, že při tvorbě práce dojde k dalšímu rozšíření 

literárních zdrojů, výše uvedené zdroje je tedy nutno považovat jako základní. 
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