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Abstrakt 
 

 Ve své bakalářské práci na téma Instituce prezidenta Francouzské a České 
Republiky a jejich komparace se nejdříve zabývám rolí a způsobem volby 
prezidenta ve vybraných zemích. V závislosti na politickém systému jsem se snažil 
vystihnout jejich rozdílnou úlohu v ústavním systému daného státu. 

V dalších částech jsem se zaměřil již na podrobnou analýzu statutu 
prezidenta Francouzské a České republiky. V jednotlivých kapitolách jsem rozebral 
způsob a podmínky jejich volby, postavení a pravomoci, které v souvislosti s jejich 
statutem definují i jejich vztah k vládě a parlamentu. Krátkou reflexi jsem věnoval 
také posledním prezidentským volbám v obou zemích. 
  Na závěr jsem se pokusil o jejich vzájemné srovnání s cílem nalézt společné 
i rozdílné prvky vyplývající z jejich úřadu. 
 
 

 



Abstract 
 
  The goal of this bachelor thesis whose topic explores and compares the 
executive, in other words presidential, branch of the government of France and  
the Czech Republic. Overall, I compare the president's role as head of 
government, the process of electing the President of the respective countries.  
My main aim was to demonstrate distinctions in presidential roles within 
the Constitutional system of the two selected countries as they relate to their 
political systems.  

The following parts of my thesis focuses on a detailed analysis of the 
presidential status both in France and the Czech Republic. In each chapter of the 
paper, I looked at the processes and requirements of presidential elections, their 
position, and presidential authority which all in all as a status define their relation  
to the government as well as the parliament. I also briefly reflected on the last 
presidential elections in both countries.  

In the concluding parts of my work, I also cross-referenced factual 
information about the heads of state with the goal of finding common and differing 
elements resulting from their presidential offices. 
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Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil Institut prezidenta Francouzské  

a České republiky. K tomuto výběru mne vedly především tři hlavní důvody. 

Jelikož na pedagogické fakultě studuji vedle základů společenských věd také 

francouzský jazyk, nabídlo mi toto téma možnost oba tyto obory propojit. Dalším 

impulsem pro tento výběr byl i můj pobyt ve Francii, kde jsem pochopil, jak moc  

je postava francouzského prezidenta diskutovaným tématem ve společnosti. 

A konečně třetím důvodem je samotná aktuálnost tématu. Ve Francii se v příštím 

roce budou konat prezidentské volby, v Čechách stále probíhá živá diskuse o změně 

volebního procesu prezidentské volby. 

Cílem mé práce bylo přiblížit institut prezidenta, jeho postavení ve státě,  

způsob jeho volby a pravomoci, které mu přiděluje francouzská nebo česká Ústava  

a závěrem porovnání jeho role v obou státech. Krátkou část jsem také věnoval 

reflexi posledních prezidentských voleb v obou zemích. 

V první části se obecněji věnuji postavení a volbě úřadu prezidenta ve vybraných 

zemích, a to především těch, kde je jeho statut nejsilnější, nebo něčím zajímavý. 

V dalších kapitolách se zaměřuji již na podrobnou analýzu prezidentů Francouzské 

a České republiky, rozboru procedury jejich volby, postavením  

a úlohou ve státě, jejich pravomocemi a z nich vyplývajícího vztahu k vládě  

a parlamentu. V poslední kapitole jsem se pokusil o jejich vzájemnou komparaci.  

Během zpracování své práce jsem se vedle právních dokumentů, snažil pracovat 

s nejnovějšími odbornými publikacemi jak v českém tak především francouzském 

vydání, ze kterých jsem některé části sám překládal.  
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1. Princip volby. Přehled volby prezidentů a jejich pravomocí  

ve vybraných státech 
1.1.  Pojem volby.   

Pro vymezení určitého rámce, ve kterém se chci ve své práci pohybovat,  

je potřeba vymezit několik definicí a podmínek pro tyto definice. 

Oskar Krejčí definuje volby jako jednu z norem demokratického politického 

chování, která je dnes často odvozována od lidských práv a jejich zabezpečení 

prostřednictvím zjištění názoru většiny. Podle jeho názoru jsou volby jeden  

ze způsobů výběru jednotlivce, či jednotlivců pro nějakou funkci, hodnost, či 

pozici. Jsou formalizovaným výběrem a pravděpodobně nejvíce diskusí o volbách 

je spojeno se sporem o pravidla tohoto výběru.1 

Protože volbou získává zvolený určitou moc nad těmi, kteří ho zvolili O. Krejčí 

dále zmiňuje, že volby politických představitelů v dnešních demokratických 

režimech jsou zpravidla spojeny se složitým souborem pravidel, která upravují 

proces ustanovení do funkce. Obecný princip pro tato pravidla bývá stanoven 

ústavou, konkrétní souhrn pravidel je pak vymezen zákony či volebními řády.  

   

  

 
1 Krejčí, O.: Nová kniha o volbách 
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1.2.  Zásady pro demokratický volební proces 

Aby byl zajištěn spravedlivý, rovný a svobodný podíl všech občanů na správě státu 

a společnosti je podle O. Krejčího důležité dodržování určitých zásad. Pro svoji 

validitu demokratické volby vyžadují: 

– pravidla, podle nichž se volby konají, jsou vybírána skupinou, která volí 

(nebo jejími zástupci) 

– kontrolu plnění těchto pravidel, také prováděnou touto skupinou, tedy voliči 

– svobodné rozhodnutí o kandidatuře pro každého člena skupiny – voliče 

podle těchto pravidel 

– svobodnou soutěž mezi kandidáty na funkci 

– svobodný přístup voličů k alternativním informacím 

– všeobecnost volebního práva  

– rovnost hlasů voličů 

– tajnost voleb 

– kontroly výkony funkce ze strany voličů 

– pravidelné opakování voleb 

– zásadní uznání výsledků voleb poraženými kandidáty (Krejčí,O. 2006) 

  

Ve své práci se budu dále již věnovat pouze volbou hlavy státu, tedy 

prezidentskou volbu.  
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1.3. Přehled volby a pravomocí prezidentů ve vybraných zemích 

Protože je funkce prezidenta vždy pouze jedním z ústavních orgánů daného 

státu, chtěl bych se ve stručnosti věnovat typologii politických systémů a z ní 

plynoucích státních zřízení. Jako nejzákladnější použiji klasifikaci politických 

systému, jež používá G. Sartori, a s kterým se více či méně shoduje většina 

politologů, který rozděluje politické systémy na tři základní modely. Je to model 

parlamentní, prezidentský a poloprezidentský.2 Nebudu se dále věnovat podrobným 

rozborům jednotlivých modelů, protože ty nejsou přímo předmětem mé práce, ale 

v určitém kontextu s nimi v omezeném rozsahu budu pracovat v dalších 

kapitolách3. Zde je ještě potřeba zmínit skutečnost, že prezident je v každém 

z těchto modelů součástí výkonné moci4, liší se vždy svou volbou, intenzitou svých 

pravomocí  

a především rolí ve vzájemném vztahu s vládou a parlamentem, která je definovaná 

Ústavou každého státu. 

  

S přehledem volby prezidentů a jejich pravomocí začnu u našich jižních sousedů 

tedy v Rakousku, což je spolková země a patří ke skupině zemí s klasickým 

republikánským parlamentismem5. Podle článku 1 ústavy je Rakousko 

demokratickou republikou, jejíž právo vychází z lidu. Spolkový prezident je volen 

přímo občany ve všeobecných volbách na dobu šesti let. Zvolen je nadpoloviční 

většinou v prvním kole, jinak prostou většinou při hlasování o dvou nejúspěšnějších 

kandidátech prvního kola. Rakouský prezident zastupuje stát navenek, má obvyklé  

jmenovací pravomoci a působnost, jež se kryje s obvyklým postavením hlavy státu 

parlamentního systému. Veškeré akty spolkového prezidenta, nestanoví-li ústava 

jinak, mohou být realizovány pouze na návrh vlády nebo jí pověřeného ministra. 

K platnosti aktu prezidenta republiky se vyžaduje spolupodpis spolkového kancléře 

nebo příslušného ministra (čl. 67 Ústavy). S tím souvisí i ústavní postavení 

rakouského prezidenta, který je podle ústavy politicky neodpovědný a za něhož 

politickou odpovědnost v důsledku kontrasignace nese vláda, resp. ministr. 

(Klokočka,V., 1996).  
 

2 Sartori,G. : Srovnávací ústavní inženýrství ,2001 
3 viz. kapitola č.5 - Srovnání 
4 základní horizontální dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní (Kroupa, J.  Politologie) 
5 Klasický republikánský parlamentarismus byl aplikován jako model vlády i ve Francii a to během 
IV. Republiky (Klokočka,V.: Ustavní systémy Evropských států ) 
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Rakouský spolkový prezident dále svolává Národní radu6 k jednomu řádnému 

zasedání v roce, ukončuje její zasedání a může svolat její mimořádné zasedání. 

Podle čl. 29 Ústavy může prezident Národní radu rozpustit, a to ze stejného důvodu 

pouze jedenkrát a nově zvolená Rada se sejde do 100 dní po rozpuštění. Rakouský 

spolkový prezident může také nařídit referendum. (Klokočka,V., 1996) 

   

Stejný vládní systém, tedy klasický republikánský parlamentarismus je zakotven 

také v Ústavě Italské Republiky z roku 1947. Prezident je zde ovšem volen 

parlamentem na společné schůzi obou komor, a to na dobu sedmi let. Podle čl. 87 

Ústavy je hlavou státu a představuje jednotu národa. K jeho kompetencím patří 

podepisování a vyhlašování zákonů, které může vrátit parlamentu k projednání. 

K překonání jeho veta však není třeba v parlamentu kvalifikované většiny (stačí 

přítomnost poloviny členů a souhlas nadpoloviční většiny. Prezident má dále 

obvyklé jmenovací pravomoci vůči vyšším státním činitelům a jako předseda 

Soudcovské rady vůči soudcům, je vrchním velitelem branné moci, ratifikuje 

mezinárodní smlouvy. (Klokočka, V. ,1996)  

Důležitý je čl. 89 italské Ústavy, kde se hovoří o politické neodpovědnosti 

prezidenta. Ta je podmíněna spolupodepsáním ministerským předsedou nebo 

příslušným ministrem každého aktu hlavy státu, bez něhož by tento akt nebyl 

platný. 

   

V trochu jiném politickém modelu7 se odehrává postavení prezidenta 

ve Spolkové republice Německo. Spolkový prezident je volen Spolkovým 

shromážděním8 na dobu pěti let. Kandidátem na úřad spolkového prezidenta  

se může stát každý německý občan, který dosáhl 40 let věku9 a má volební právo  

do Spolkového sněmu. Podle zákona lze, aby jedna osoba byla zvolena do této 

funkce po dvě funkční období, tedy maximálně na dobu deseti let.  

 
6 Národní rada v Rakousku vykonává moc zákonodárnou moc, je volena na 4 roky   
  v parlamentních volbách  (Klokočka,V.:Ustavní systémy evropských států ) 
7 jedná se tzv. racioalizovaný parlamentismus (Klokočka, V.,1996) 
8 Spolkové shromáždění je specifický orgán, kolegium volitelů, který se schází pouze v souvislosti 
s volbou spolkového prezidenta. Volba může probíhat ve třech kolech, přičemž v prvních dvou se 
vyžaduje, aby úspěšný kandidát získal absolutní většinu hlasů, ve třetím kole již stačí ke zvolení 
relativní většina hlasů, tj. ten, kdo získá nejvíce hlasů, je zvolen. (Dvořáková, V.,2003) 
9 to je stejná věková hranice jako u kandidáta na post českého prezidenta 
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Spolkový prezident je hlavou státu a v této souvislosti má reprezentativní funkce 

navenek, přijímá a pověřuje poslance a uzavírá smlouvy s cizími státy.  

Po zkušenostech s Výmarskou republikou10 je pravomoc spolkového prezidenta 

poměrně značně omezena. Je mu přisuzováno právo navrhovat a jmenovat 

spolkového kancléře a jednotlivé spolkové ministry, stejně tak má právo jmenovat  

a propouštět spolkové soudce, vybrané úředníky a důstojníky, podepisuje zákony. 

Zvláštností spolkového prezidenta je fakt, že veškeré jeho právní akty musí být 

spolupodepsány kancléřem nebo příslušným ministrem. Kontrasignace je ve 

Spolkové republice pokládána za zcela nezbytnou i pro všechna úřední či politická 

prohlášení prezidenta (Dvořáková,V., 2003) 

Jedním z mála skutečných práv spolkového prezidenta – tedy možnost 

samostatně rozhodnout- je rozhodování, zda rozpustit Spolkový sněm, či jmenovat 

menšinovou vládu v případě vládní krize (čl. 63) Ústavy. (Dvořáková,V., 2003) 

Na rozdíl od řady jiných zemí není spolkový prezident vrchním velitelem branné 

moci. Tím je spolkový ministr obrany. (Nolč, J., 2005) 

 

Pro nás velmi zajímavým modelem volby a pravomocí prezidenta, je ten ve 

Slovenské republice. Podle čl. 101 slovenské Ústavy je prezident hlavou Republiky, 

který je volen v přímých11 volbách tajným hlasováním na období pěti let.  

Kandidáta na prezidenta navrhuje nejméně 15 poslanců Národní rady SR nebo 

občané, kteří mají právo volit do Národní rady SR na základě petice podepsané  

15 tisíci občany. 

Prezidentem je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů 

oprávněných voličů. Když ani jeden kandidát nezíská potřebnou většinu, koná se do 

14 dní druhé kolo voleb. 

Do druhého kola postupují ti dva kandidáti, kteří získali největší  platných hlasů 

zúčastněných voličů.  

  

 
10 podle výmarské Ústavy z roku 1919 byl prezident vybaven neobvykle silnými pravomocemi, mezi 
jinými například pravomoc rozpustit Říšský sněm (Klokočka,V., 1996) 
 11 zákon o přímé volbě prezidenta pomocí dvoukolového absolutního většinového systému  
(zákon č.46/1999 Z.z.) byl přijat teprve v březnu 1999, ovšem první slovenský prezident,  
Michal Kováč, byl ještě zvolen v roce 1993 v nepřímých volbách Národní radou (Krejčí,O., 2006) 
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Prezidentem SR může být zvolen každý občan Slovenské republiky volitelný  

za poslance Národní rady Slovenské republiky a v den volby dosáhl věk 40 let. 

Zvolen může být nejvíce ve dvou po sobě následujících obdobích.  

Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Národní rady SR tak, aby se 1. kolo voleb 

uskutečnilo nejpozději 60 dní před uplynutím funkčního období úřadujícího 

prezidenta. Když se úřad prezidenta uvolní před uplynutím funkčního období, 

předseda Národní rady SR vyhlásí volbu prezidenta do 7 dnů tak, aby se 1. kolo 

voleb uskutečnilo nejpozději do 60 dnů od vyhlášení volby. 

Prezidenta SR lze odvolat. Je to možné formou lidového hlasování, které 

vyhlašuje předseda Národní Rady na základě usnesení Národní rady přijatého 

nejméně třípětinovou většinou všech poslanců Národní rady a to do 30 dní od přijetí 

usnesení. Lidové hlasování proběhne do 60 dnů od jeho vyhlášení. Prezident je 

odvolán, jestliže pro jeho odvolání v lidovém hlasování hlasovala nadpoloviční 

většina oprávněných voličů. 

Mezi nejdůležitější kompetence prezidenta Slovenské republiky patří 

zastupování státu navenek, sjednávaní a ratifikace mezinárodních smluv, 

podepisování zákonů.  

Může rozpustit Národní radu Slovenské republiky za podmínek, které jsou detailně 

dány Ústavou. Další kompetence a pravomoci jsou podobné těm, jež disponují 

prezidenti v parlamentním modelu vlády a nemá smysl je zde dále podrobněji 

vyjmenovávat.  

Naprosto odlišné postavení prezidenta lze sledovat v podání Ruské federace.  

Z hlediska formy vlády je ruský systém specifickou  kombinací prezidentského a 

parlamentního systému, v němž převažují  prezidiální.12 Prezident Ruské federace 

je volen na čtyři roky ve všeobecných rovných a přímých volbách občany a může 

tuto funkci vykonávat po  nejvíc dvakrát. Podle čl. 80 Ústavy je hlavou státu a 

garantem Ústavy Ruské federace a občanských práv. Může přijímat opatření na 

ochranu suverenity  státu, její nezávislosti a územní nedotknutelnosti a zajišťuje 

součinnost  

a spolupráci orgánů státní moci. (Klokočka, V. ,1996)  

Podle čl. 116 Ústavy je vláda povinna podat vždy demisi, je-li zvolen nový 

prezident. Prezident Ruské federace může také ze svého uvážení vládu sám odvolat 

 
12 tzv. parlamentní prezidencioalismus (Klokočka,V.,1996) 
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(čl. 117) Ústavy. Postavení hlavy státu se tím evidentně blíží spíše režimu 

prezidentskému než parlamentnímu. (Klokočka, V., 1996) 

Další rozsáhlé kompetence jsou definovány v čl. 83 Ústavy. Kromě výše 

uvedených kompetencí má právo předsedat schůzím vlády, právo navrhovat 

kandidáty na funkce, u nichž rozhoduje o jmenování Rada federace13. Dále 

sestavuje Bezpečnostní radu země a zároveň jí předsedá, stanoví vojenskou 

doktrínu země, jmenuje a odvolává vrchní velitele ozbrojených sil a jmenuje 

diplomatické zástupce. Kromě rozpuštění Dumy rozhoduje také o organizaci 

referenda, podává návrhy zákonů, které podepisuje a vyhlašuje. Podle čl. 85 Ústavy 

se prezident podílí na řešení sporů mezi státy a federací. Řídí zahraniční politiku 

země a podepisuje mezinárodní smlouvy. Podle Ústavy je prezident nedotknutelný, 

čl. 93 Ústavy upravuje jeho sesaditelnost, ale procedura je to velmi složitá. 

Z uvedených kompetencí a celkovým řešením vztahů mezi legislativou  

a exekutivou vyjadřuje ruský vládní systém více prvků prezidentského než 

parlamentního režimu. (Klokočka,V., 1996) 

 

Zcela bezkonkurenčnímu postavení má prezident ve Spojených státech 

amerických. Veškerou výkonnou moc zde Ústava svěřila pouze do jeho rukou. 

Podle G. Sartoriho typologie politických systémů, je ten americký, ryzím příkladem 

prezidentského systému.14 Prezident je volen na čtyřleté funkční období a může být 

zvolen maximálně dvakrát ve dvou po sobě jdoucích obdobích.  

Prezident musí získat své občanství narozením v USA, musí žít v USA nejméně 

čtrnáct roků a dosáhnout věku nejméně 35 let. Je volen prostřednictvím kolegia 

volitelů. (Dvořáková, V., 2003) 

  Prezident Spojených států americký má celou řadu významných pravomocí. 

Jednou z největších je ta, že prezident působí jako vrchní velitel ozbrojených sil. 

Pravomoc vyhlásit válku však dává Ústava pouze Kongresu USA. V. Dvořáková 

uvádí, že tato nejasná formulace vyvolala řadu otazníků o rozsahu prezidentských 

pravomocí, například, zda může prezident použít ozbrojené síly bez Kongresu 

 
13 Rada federace tvoří spolu se Státní dumou dvoukomorový parlament Ruské federace   
   (Klokočka,,V.,1996) 
14 prezidentský systém je systém kde je výkonná moc od té zákonodárné striktně oddělena. Obě moci 
jsou situované v jiných rovinách. To má za následek, že parlament funguje čistě pouze v legislativě  
a nemá žádné exekutivní nástroje. Prezident je zase vybaven úplnou výkonnou mocí, ale zároveň 
zbaven zákonodárných možností. (Sartori,G., 2001)  
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v případě bezprostředního ohrožení zájmů USA. Dále uvádí, že tato interpretace 

došla tak daleko, že například válka ve Vietnamu byla nakonec považována  

za „soukromou“ prezidentskou válku, protože Kongres ji nikdy neschválil. Po této 

zkušenosti byl přijat zákon o válečných pravomocích v roce 1973, který tuto jeho 

pravomoc výrazně omezil a především stanovil povinnost prezidenta informovat 

Kongres a ponechal mu právo disponovat armádou bez souhlasu Kongresu pouze 

podobu 60 dnů. (Dvořáková, V.,2003) 

Prezident jako vrcholný představitel exekutivy formuluje politickou linii  

a v jejím rámci rozhoduje o vnitropolitických a zahraničněpolitických otázkách, 

které jsou svěřeny výkonné moci. K takové prezentaci využívá každoroční poselství 

„O stavu unie“. (Kroupa, J., 1998) 

Prezident má významné pravomoci v otázkách zahraničních vztahů. Jako hlava 

státu uzavírá mezinárodní smlouvy, byť na doporučení a s dvoutřetinovým 

souhlasem Senátu. 

Prezident má i nezanedbatelné pravomoci v oblasti zákonodárné a soudní.  

Může vetovat jakýkoliv zákon15 přijatý Kongresem. Své veto musí prezident 

vyslovit do 10 dnů, jinak navrhovaný zákon vstupuje v platnost, bez ohledu na to, 

zda byl prezidentem podepsán. Prezidentovo veto může Kongres převážit pouze 

dvoutřetinovou většinou v obou komorách.  

V oblasti soudní přísluší prezidentovi pravomoc jmenovat federální soudce, 

včetně soudců Nejvyššího soudu (to ovšem se souhlasem Senátu). Dále má právo 

udělit plnou nebo podmíněnou milost každému, kdo se dopustí porušení federálního 

zákona, s výjimkou velezrady. (Dvořáková,V., 2003) 

 

Velmi zajímavá je obecná analýza změn systémů prezidentských voleb, kterou 

publikoval Oskar Krejčí16. To ukazuje, že od začátku 19. století došlo k 28 změnám 

ve 14 státech. 17. Největším trendem, která tato analýza jednoznačně prokázala,  

byl přechod k dvoukolovému většinovému systému volby prezidenta. K takovému 

způsobu volby přestoupilo od roku 1960 početná skupina států. 

 
15 tento zákon musí prezident vetovat jako celek (guvernéři v jednotlivých státech mohou vetovat 
pouze část zákona) 
16 Krejčí,O., Nová kniha o volbách 
17 Krejčí,O., Nova kniha o volbách - tabulka č.19 
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Další analýzou, kterou publikoval Petr Javůrek v knize Miroslava Nováka18  

je poměr mezi přímou a nepřímou volbou prezidenta. Ten se zabýval poměrem 

mezi zeměmi s přímou a nepřímou volbou prezidenta. Došel k závěru, že téměř tři 

čtvrtiny (72,5 % ) ze 142 zkoumaných republik dnes volí svého prezidenta přímo. 

Konkrétně jde o 103 zemí. Je však potřeba uvést, že největší počet, plných 40 

z nich, nalezneme na africkém kontinentu. Přesto mi tento údaj připadal zajímavý. 

V kontextu přehledu prezidentských voleb ve vybraných zemích, bych zde rád 

ještě jednou zvýraznil případ Slovenska, který je typickým příkladem parlamentní 

republiky, která však má přímo voleného prezidenta.  

Přehled volby prezidenta ve vybraných zemích jsem zpracoval v tabulce 

v příloze č. 2 

 
18 Novák,M. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika 
v komparativní perspektivě 
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2. Prezident České Republiky 
2.1. Volba a postavení prezidenta republiky za první Republiky  

a v období komunistického Československa. 

 

2.1.1. Postavení a volba prezidenta za první Republice 

Podle ústavy z roku 192019 stál v čele státu prezident, který byl volen na 

společné schůzi obou sněmoven Národního shromáždění20 na dobu sedmi let. Podle 

této Ústavy nesměl být volen nikdo na více než dvě po sobě jdoucí volební období. 

Toto omezení se nevztahovalo na prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, který 

byl zvolen celkem čtyřikrát. Prezidentem se mohl stát každý československý občan, 

který byl volitelný do Poslanecké sněmovny a dosáhl věku 35 let. K.Vodička uvádí, 

že prezident ČSR nebyl pouhou reprezentativní figurkou, symbolizující jednotu a 

nedotknutelnost státu, nýbrž aktivním praktickým politikem.21  

Výčet pravomocí prezidenta byl zakotven v článku 64 Ústavy, a to v 11 bodech. 

Prezident zastupoval stát navenek, přijímal a pověřoval vyslance, vyhlašoval 

válečný stav, vypovídal se souhlasem Národního shromáždění válku a sjednával 

mír. Dále měl prezident právo veta vůči odhlasovaným zákonům, ovšem s tím,  

že poslední slovo náleželo i tak parlamentu22. Měl také právo svolávat a končit 

zasedání parlamentu, odročit ho nebo rozpustit a přímo z Ústavy měl povinnost 

podávat Národnímu shromáždění zprávy o stavu Republiky. Dále potom jmenoval  

a propouštěl vládu a její jednotlivé členy, jmenoval vysokoškolské profesory, 

soudce a některé státní úředníky a důstojníky, uděloval čestné funkce a dary  

a penze. Byl také vrchním velitelem branné moci a měl právo udělovat milost. 

(Gerloch, A., Ustavní sytém ČR ) 

  

 
19 Ústavě z roku 1920 předcházela Prozatímní Ústava přijmutá v listopadu roku 1918. Instituce 
prezidenta byla podrobněji definovaná právě v Ústavě z roku 1920 (Gerloch, A, Ustavní systém ČR) 
20 Národní shromáždění přestavovalo zákonodárnou moc a bylo podle Ústavy z roku 1920 
dvoukomorové (Poslanecká sněmovna měla 300 členů, Senát měl 150 členů) 
21 Vodička,K. , Politický systém ČR , str.34 
22 tzv suspenzivní veto – Gerloch,A . ,Ustavní systém České republiky 
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2.1.2. Prezident v komunistickém Československu 

V období po únoru roku 1948 došlo k přijmutí několika Ústav, jež upravovaly  

a definovaly roli prezidenta Republiky. Komunistická vláda využila ve svůj 

prospěch úcty československého lidu k úřadu prezidenta a tradici v následující 

Ústavě zachovala. 23 Ústava z 9. května 1948 převzala v podstatě instituci 

prezidenta z Ustavní listiny z roku 1920, a to včetně elementů dělby moci  

a parlamentárního charakteru vztahů mezi prezidentem, Národním shromážděním  

a vládou. Poté co KSČ plně majorizovala Národní shromáždění a co Národní 

shromáždění zvolilo předsedou KSČ K.Gottwalda jednomyslně prezidentem státu, 

stala se tato ustanovení o dělbě moci a pravomocích prezidenta obsolentními. 

(Vodička, K „politický systém ČR“) 

Podle pozdější socialistické Ústavy z roku 1960, která byla rozčleněna do devíti 

hlav je hlava IV. celá věnována charakteristice úlohy prezidenta ve státě. Jeho 

pravomoci byly omezeny a prezident se tímto stal, stanovením blíže 

nespecifikované odpovědnosti z výkonu své funkce Národnímu shromáždění, i když 

jen ve formální rovině, orgánem parlamentu.   

Gerloch,A., Ústavní zřízení České republiky) 

     

  

 
23 Svou podstatou byla první Československá republiky parlamentní demokracií s poměrně 
rozsáhlými kompetencemi prezidenta, přičemž faktický politický vliv prezidentů T. G. Masaryka  
a E. Beneše přesahoval ústavní rámec (Vodička, K., Politický systém ČR) 
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2.2.  Volba prezidenta České republiky    

2.2.1. Podmínky kandidatury 

Dle čl. 57 odst.1 Ústavy je dáno, že prezidentem republiky může být zvolen 

občan České republiky, který je volitelný do Senátu. Podle čl. 19 odst. 2 Ústavy 

může být do Senátu zvolen každý občan České republiky, který má právo volit  

a dosáhl věku 40 let. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně deset poslanců 

nebo deset senátorů. Podle čl. 57. odst. 2 nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát 

za sebou. (Gerloch,A.: Ustavní systém ČR) 

 
2.2.2. Volební proces a délka mandátu 

Podle čl. 54 odst. 2 Ústavy volí prezidenta Parlament na společné schůzi obou 

komor. Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy 

Poslanecké sněmovny na společné schůzi taktéž obou komor (čl .55 a 59,odst 1 

Ústavy).  Podle čl.60 Ústavy, odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li 

slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.   

 (Gerloch, A.,: Ustavní systém ČR). 

Systém volby je dvoukolový. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který 

získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech 

senátorů. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců  

a všech senátorů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby.  

Do druhého kola postupuje kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů 

v Poslanecké sněmovně, a kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Senátu. 

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. 

Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců 

i nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. (Gerloch, A. Ustavní systém ČR)  
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Pokud není prezident zvolen v prvním nebo druhém kole volby následuje třetí 

kolo podle komplikovaných ustanovení čl. 58 Ústavy, což má zajistit zvolení 

prezidenta republiky i za nepříznivého rozložení politických sil v Parlamentu. 

Pokud ani takto není prezident zvolen, konají se nové volby  

(Vodička,K., Cabada, L., 2003) 

Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu  

(čl. 55 Ústavy).  

 

2.2.3. Diskuse o změně volby prezidenta ČR 

Snad nejdiskutovanějším politickým tématem, který se nese mezi erudovanou 

částí všech politologů a politiků i širokou veřejností v různých vlnách větší či menší 

intenzity již skoro dvacet let, je diskuse nad přímou volbou českého prezidenta. 

Názorů a argumentů pro nebo proti této změně je nespočet a vyplývají na povrch 

vždy v závislosti rozporuplných rozhodnutí nebo postojů prezidenta republiky 

v důležitých situacích jeho pravomocí ze strany diskutujících. 

Otázka změny dosavadní volby na volbu přímou se objevila především v období 

po parlamentních volbách v v roce 1998 a na podzim 2002, před a zejména  

po skončení posledního funkčního mandátu prezidenta Václava Havla.  

Tento požadavek byl v té době mimo jiné důsledkem vývoje na české politické 

scéně, především obavy z monopolizace politického života spojenectvím  

ODS-ČSSD po vypršení Havlova prezidentského období. Inspiraci nalézali 

předkladatelé návrhu na přímou volbu v některých parlamentních systémech  

(např. v Rakousku ale i na Slovensku). Zvláště čtyřkoalice se snažila získat  

na počátku roku 2002 sociální demokraty pro myšlenku změny Ústavy ve smyslu 

přímé volby prezidenta ještě před parlamentními volbami 2002. Koncem roku 2002 

pak přímou volbu prezidenta začala z utilitaristických důvodů (ve snaze získat tento 

post pro Václava Klause ) prosazovat ODS. Ke změně však v roce 2002 nedošlo.24 

(Vodička, K. Cabada,L.)  

 
24 v průzkumech veřejného mínění se pro přímou volbu prezidenta vyslovovala většina českých 
občanů. Podle průzkumu provedeného agenturou STEM v září 2002 si plných 85% občanů přálo 
přímou volbu prezidenta. Necelých 80 % občanů si přálo v přímých volbách rozhodnout  
už o nástupci Václava Havla, jehož mandát vypršel 2.ůnora 2003. Největší šance na zvolení  
do křesla prezidenta by podle agentury STEM měl kandidát ČSSD Otakar Motejl (Cabada,L., 
Vodička, K., 2003) 
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Pro změnu k přímé volbě prezidenta bylo poté podáno poslanci, respektive 

skupinami poslanců, v průběhu let hned několik návrhů s různými variantami 

volební procedury. Nejplodnější v tomto ohledu bylo IV. volební období poslanecké 

sněmovny. 

Jednou z posledních událostí, která procházela celým poltickým spektrem byla 

konference v sídle Senátu pořádaná v roce 2007, na níž promluvili zejména 

představitelé politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Za zmínku 

stojí vyjádření M. Bursíka, který poznamenal : mají-li občané právo rozhodovat  

o zákonodárcích, mají právo rozhodovat i o hlavě státu. Podle předsedy KSČM 

Vojtěch Filipa je důležité neoslabit zákonodárnou moc a před přímou volbou 

preferuje referendum. Jiří Paroubek se vyslovil ve smyslu, že prezident republiky 

má být vyhraněný, ale současně integrující a respektující Ústavu, čemuž má 

napomoci právě přímá volba. (Šimíček,V., 2008) 

Proti změně způsobu volby hlavy státu se vyslovil tehdejší předseda ODS Mirek 

Topolánek, který prohlásil: „Způsob instalace hlavy státu nemá vztah ke kvalitě 

demokracie, volební kampaně naopak rozdělují společnost. Když už prezident nemá 

možnost přímo ovlivňovat aktuální politiku, je trochu nadbytečné, aby se jeho 

mandát odvozoval přímo od vůle občanů. On nemá v pravém slova smyslu vlastní 

politický program. Hraje spíš roli ústavní pojistky a národního svorníku, 

 je nositelem hodnot jako je kontinuita, tradice, jistota. Podobně jako britská 

královna a tu lidé taky nevolí“…“ Když to všechno krátce shrnu, tak musím říci,  

že nepřímá volba hlavy státu není méně důstojná, méně logická, méně funkční,méně 

demokratická, méně státotvorná než volba přímá“. (Šimíčík,V., 2008) 

22. 6. 2011 byl podán návrh vlády pro přímou volbu prezidenta. Otázkou zůstává 

zda bude později schválen, či nikoli. 

    

Diskuse a úvahy nad změnou této volby je jedna věc, ovšem co by se stalo, 

kdyby byla volba pozměněna z pohledu ústavní procedury je věc druhá. Proto 

v přehledu nabízím důsledky a argumenty, jež by tato změna s sebou přinesla. 

Historicky a systémově vzato je přímá či nepřímá volba prezidenta republiky 

spjatá s jeho ústavní pozicí. Přímá volba je spíše typická pro prezidentské  
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a poloprezidentské republiky. V. Šimíček  publikoval v politologickém časopise 

výhody a nevýhody přímé volby v 6 základních bodech.25 

 

1. prezident jako hlava státu získává přímou volbou silnější mandát  

   a legitimitu 

2. prezident má sehrávat integrující roli ve společnosti a je proto lepší,  

 když reprezentuje většinu občanů, než jen aktuální většinu v Parlamentu 

3. prezidentem by měla být zvolena silná osobnost, která dokáže oslovit  

   občany napříč politickým spektrem 

4. přímá volba prezidenta potlačuje vliv politických stran na volbu, 

  zvolený kandidát je sice podporovaný politickou stranou či stranami,  

  musí ale současně respektovat širší zájmy občanů 

5. došlo by alespoň k posílení přímé demokracie 

6. omezuje riziko patové situace 

 

Podle téhož autora je v této souvislosti nutné uvést do protikladu  

i protiargumenty nevýhody, které by tato změna volby s sebou bezpochyby přinesla.  

Z těch nejmarkatnějších jsou to především tyto: 

1. přímá volba prezidenta koresponduje spíše s prezidentskou formou vlády,  

   nikoli s parlamentní 

2. přímá volba sice zvýší legitimitu prezidenta, ale bez zvýšení  

  jeho pravomocí nic o sobě neznamená 

3. přímá volba nezaručuje automaticky zvolení apolitického,  

 či nadstranického kandidáta, politické strany budou mít na volbu  

 vždy určitý vliv 

4. přímá volba je finančně nákladná 

5. zavedení přímé volby prezidenta znamená další zvýšení počtu voleb,  

  což vede k „únavě voličů“ a tím pádem ke klesající volební účasti 

 

  

 
25 Politologický časopis, 4/2001 
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2.2.4  Retrospektivní analýza výsledků posledních prezidentských voleb v ČR  

Bez nadsázky lze konstatovat, že každé prezidentské volby, přes svoji 

pravidelnost a procedurální neměnnost, přinesou s sebou kromě dramatických 

chvilek, také vždy něco nového. To platilo i pro poslední prezidentské volby konané 

v únoru roku 2008. Tou zmíněnou raritou byla skutečnost, že poprvé od roku 1918 

nešla do voleb Komunistická strana26 ani ČSSD se svými vlastními kandidáty. 

Rozdíl mezi prezidentskou volbou z roku 2003 a tou z roku 2008 spočíval tedy 

mimo jiné v tom, že se opozice vůči Klausovi shodla, alespoň částečně,  

na společném kandidátovi. Tím byl renomovaný americký ekonom českého původu 

Jan Švejnar, jehož navrhla strana zelených, ale nakonec ho podpořila i ČSSD  

a část lidovců. Komunisté zůstali v prvním kole neutrální. (Pehe, J., 2010) 

Do první prezidentské volby jež se konala 8.-9. února 2008 byli tedy nominováni 

Václav Klaus a Jan Švejnar. Před samotným jejím zahájením probíhala vcelku živá 

diskuse o tom, zda-li se má hlasovat tajně, či veřejně. Nakonec bylo rozhodnuto,  

že volba bude probíhat veřejně. V prvním kole volby získal Václav Klaus 47 hlasů 

senátorů a 92 hlasů poslanců, Jan Švejnar získal 32 hlasů senátorů a 106 hlasů 

poslanců a oba tudíž postoupili do druhého kola. V něm nebyl zvolen opět žádný 

kandidát a volba byla proto posunuta do kola třetího, v němž Poslanecká sněmovna 

a Senát tvoří jeden volitelský sbor a prezident je zvolen prostou většinou.  

Klaus získal celkem 139 hlasů a Švejnar 111, což znamenalo opět nezvolení 

žádného kandidáta, první volba dopadla proto neúspěšně27 

Druhé prezidentská volba se konala 15.února 2008. Vedle prvních dvou 

postupujících kandidátů, byla do druhé volby navíc nominována kandidátka Jana 

Bobošíková28, kterou navrhli poslanci KSČM. 

Hned po zahájení druhého kola volby, po úvodních projevech, před začátkem 

hlasování,Jana Bobošíková z volby odstoupila, protože se KSČM nepodařilo pro ní 

získat dostatečnou podporu. 

V prvním kole získal Václav Klaus 48 hlasů senátorů a 93 hlasů poslanců, oproti 

32 hlasům senátorů a 104 hlasům poslanců, což znamenalo, že v kole prvním nebyl 

zvolen žádný kandidát a oba postoupili do druhého kola volby, které následovalo 
 

26 zde je míněno pouze první kolo prezidentské volby 
27 zde je třeba zmínit, že Václavu Klausovi chyběl ke zvolení jen jeden hlas a po volbě vypukla  
ostrá přestřelka, v níž se oba tábory obviňovaly z nátlaku na volitele (Pehe,J., 2010) 
28 Podle Jiřího Pehe byla kandidatura Jany Bobošíkové pouze taktický tah s cíle zvolit Václava   
Klause (Pehe, J. 2010) 
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vzápětí a ve kterém byl výsledek v podstatě totožný.  Muselo se pokračovat volbou 

třetí,. V něm pak Václav Klaus získal 141 hlasů a byl tudíž znovu zvolen 

prezidentem. 

Je obtížné hledat důvody neúspěchu Jana Švejnara, ale pro ilustraci uvádím 

jeden příklad, s kterým sice já sám osobně úplně nesouhlasím, avšak byl akceptován 

velkou částí veřejnosti29 ,a který publikoval B. Pečinka v Revue politika 2008, 

Hlavní charakteristikou Jana Švejnara je, že o něm nemůžeme říci nic určitého. 

 O funkci hlavy státu se ucházel pan Nikdo, jehož mohou spolehlivě charakterizovat 

jen jeho nejbližší spolupracovníci a jeho američtí studenti. Ani oni však nedokážou 

odpovědět na jednoduchou otázku, jak se bude chovat v zátěžových situacích  

a jakým směrem se vydá. Z dosavadních veřejných vystoupení Jana Švejnara vznikl 

dojem pohotové, obrýlené elegance, která se vyhýbá konkrétním odpovědím.  

Oproti tomu měl možná Václav Klaus výhodu v tom, že to byla osobnost již v tu 

dobu velmi známá, měl potřebné politické zkušenosti k výkonu této funkce a jeho 

postoje a názory byly již všeobecně známé. 

  

2.2.5. Krátký politický profil prezidenta Václava Klause 

Václav Klaus vstoupil do politiky v roce 1989, kdy od prosince téhož roku až do 

června 1990 zastával funkci federálního ministra financí. V letech 1991 a 1992 byl 

místopředsedou federální vlády. Od roku 1992 byl předsedou vlády České 

republiky, v listopadu roku 1997 podal demisi a funkci vykonával do 2. ledna 

199830 . V červnu 1998 byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny České 

republiky a tuto funkci vykonával do června roku 2002. V kontextu stranické 

angažovanosti se v roce 1990 stal předsedou Občanského fóra, po jeho rozdělení 

v únoru 1991 byl v dubnu téhož roku zakladatelem Občanské demokratické strany  

a jejím předsedou zůstal do konce roku 2002, kdy byl zvolen čestným předsedou. 

28. 2. 2003 byl poprvé zvolen prezidentem České republiky. V únoru 2008 byl 

zvolen podruhé. 

    

  

 
29 samozřejmě, že se zde veřejnost nemohla vyjádřit přímo, neboť se nejednalo o přímou volbu 
prezidenta, měl jsem na mysli průzkumy veřejného mínění a názory lidí zveřejněných např. na webu 
ihned.cz 
30 tj. do jmenování nového předsedy vlády jímž byl zvolen Josef Tošovský 
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2.3. Postavení prezidenta ČR 

 Forma vlády v českém ústavním systému31 je parlamentní s poměrně 

rozsáhlými ústavními kompetencemi prezidenta republiky. Otázkou, zda je podle 

konstituce naší Ústavy řazena Česká republika k modelu prezidentskému či 

parlamentnímu se zabývá A. Gerloch a konstatuje, že prezidentská instituce je 

odvozena , formou volby prezidenta, legislativní složkou (typický parlamentní 

model), ale na druhé straně absentuje odpovědnost prezidenta z výkonu funkce (čl. 

54 odst. 3 Ústavy)  

a de facto odvolatelnost ze strany parlamentu (prezidentský model ). Dle čl.62 

Ústavy je tak Česká republika na jedné straně parlamentní republikou, na straně 

druhé se prezident ocitá v pozici „prodloužené ruky“, kooperativní expozitury 

výkonné moci v úzce specifických oblastech (čl.63 Ustavy)32 .(Gerloch,A., Ustavní 

systém ČR) 

Na rozdíl slabého postavení prezidenta z minulých dob definované socialistickou 

Ústavou z roku 1960 se prezidentovi dle Ústavy z roku 1993 navrací důležitost 

vycházející z tradice první republiky jehož úloha a pravomoci byly zakotveny 

v prvorepublikové Ústavě z roku 1920. 

Postavení prezidenta po roce 1989 do přijetí Ustavy z roku 1993 však prošlo 

určitým a zcela logickým vývojem. A.Gerloch toto období charakterizuje jako 

konec porevoluční éry, kdy se prezident ocital v podivné roli jakéhosi „vůdce 

národa“ či symbolu nové epochy, kdy už nebude nucen ani moci do všeho 

zasahovat. A. Gerloch dále zmiňuje fakt, že český prezident není žádným šéfem 

exekutivy nebo vůdcem parlamentní většiny, ale pouze nepřímo voleným ústavním 

činitelem s velmi specifickým postavením a posláním a od něhož lze legitimně 

žádat především představu o smyslu ústavního a politického postavení,  

o způsobech, jimž by tento smysl naplňoval, a o hodnotách, které by se jako hlava 

státu snažil při výkonu svých pravomocí a ve svém veřejném působení hájit, střežit 

a prosazovat. (Gerloch,A.,: Ustavní systém ČR, str.100) 

  

 
31 Ústava ČR schválená 16.12.1992 a publikovaná ve Sbírce zákonů ČR pod č.1/1993 Sb.  
  s účinností od 1.1.1993 
32 čl.63 Ustavy – definuje pravomoci prezidenta republiky, a to ty, kde je činnost prezidenta vázána 
na spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Tento spolupodpis se nevztahuje 
na všechny akty a jednání prezidenta republiky, pravomoci jež nejsou vázány povinností 
kontrasignace jsou vymezeny v čl.62 Ustavy , Klokočka, V. ,: Ustavní zřízení České republiky 
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K postavení prezidenta nesporně patří jeho specifický statut neodvolatelnosti.  

Na rozdíl od vlády a poslanecké sněmovny, jež mohou být odvolány respektive 

rozpuštěny, je prezident po celý svůj pětiletý mandát ze svého úřadu 

neodvolatelný.33 Tato zvláštní výsada může být oslabena tím, že může být podle 

čl.66 Ustavy se Poslanecká sněmovna a Senát mohou shodnout a usnést na tom,  

že prezident republiky nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat. Konečné 

rozhodnutí ovšem přísluší pouze ústavnímu soudu (Gerloch,A., Ustavní systém 

České republiky) 

K dalším významným kompetencím prezidenta patří právo tzv. suspenzního veta 

vůči parlamentu. To znamená že má právo odmítnout podepsat Sněmovnou 

schválený zákon (nikoli však zákon ústavní ) a vrátit jej Parlamentu. Poslanecká 

sněmovna pak přesto může tento zákon prosadit přes prezidentovo veto tak,  

že jej schválí absolutní většinou, tzn. nadpoloviční většinou všech poslanců  

(čl. 50 Ústavy).  

Právo suspenzivního veta je důležité i z toho důvodu, že může prohloubit 

spolupráci a dobrý vztah mezi Parlamentem a prezidentem. Parlament bude mít 

nepochybně zájem, aby mu prezident zákony nevracel, proto ho s nimi bude 

seznamovat ještě dříve, než je definitivně schválí. Prezidentův podpis zákona 

nebude poté zdaleka již aktem čistě formálním, ale aktem skutečné identifikace se 

zákonem. (Gerloch,A., Ustavní systém ČR) 

   

2.3.1. Imunita a trestní odpovědnost prezidenta republiky 

Podle čl.65 Ustavy nelze prezidenta republiky zadržet, trestně stíhat, ani stíhat  

za přestupek nebo jiný správní delikt. Prezident republiky může být stíhán pro 

velezradu, a to Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být 

ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Podle téhož článku 

Ústavy je v odstavci 3 klauzule, která trestní stíhání pro trestné činy spáchané  

po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. (Gerloch, A., 

Ustavní systém ČR) 

  

 
33 ve chvílích politických změn nebo krizí, díky jeho neodvolatelnosti, jeho politický vliv roste, 
neboť jeho pravomocí je mimo jiné jmenovat vládu a za jistých okolností rozpustit Poslaneckou 
sněmovnu (Gerloch,A., Ustavní systém ČR) 
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2.4. Pravomoci prezidenta ČR 

Podle Ustavy v čl. 54 odst. 1 Ústavy je prezident republiky hlavou státu.  

Jeho pravomoci jsou v Ústavě definovány v čl.54, 62 a 63.  

Podstatné je rozdělení pravomocí na pravomoci bez spolupodpisu (tedy ty,  

kde prezident zcela suverénně, ale v mezích parlamentní demokracie a samostatně 

rozhoduje), a pravomoci se spolupodepsanou odpovědností vlády (tedy takové, 

které vyžadují ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného 

člena vlády ) 

 

2.4.1. Pravomoci prezidenta ČR bez spolupodpisu  

Pravomoci prezidenta ČR bez spolupodpisu jsou definovány v čl.62 Ústavy,  

kde se říká,že prezident republiky : 

– jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, 

odvolává vládu a přijímá její demisi34  

– svolává zasedání Poslanecké sněmovny  

– rozpouští Poslaneckou sněmovnu 

– pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích 

funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády 

– jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy 

– jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu 

– odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem,nařizuje, aby se trestní řízení 

nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje 

odsouzení 

– má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona Ústavního35 

– podepisuje zákony 

– jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 

– jmenuje členy bankovní rady České národní banky 

  

 
34 poté co prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy, předstoupí 
vláda do 30 dnů před Sněmovnu a požádá ji o důvěru. Nezíská-li tuto důvěru, probíhá celá 
procedura podruhé a eventuelně i potřetí. Nezíská-li vláda důvěru ani potřetí, jmenuje prezident 
předsedu vlády na návrh předsedy Sněmovny Klokočka,V., Ustavní zřízení ČR ,str.33 
35 právo suspenzního veta viz kapitola 3.2 
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2.4.2 Pravomoci prezidenta ČR s kontrasignační odpovědností vlády 

– zastupuje stát navenek  

– sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, sjednávání mezinárodních smluv 

může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy 

– je vrchním velitelem ozbrojených sil 

– přijímá vedoucí zastupitelských misí 

– pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí  

– vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a Senátu 

– jmenuje a povyšuje generály 

– propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán 

– jmenuje soudce 

– má právo udělovat amnestii 

 

2.4.3. Vztah prezidenta a vlády  

Pravomocemi prezidenta je do značné míry ovlivněn i jeho vztah s vládou,  

jež společně dotváří obraz fungování a synchronizace celé výkonné moci. Jak uvádí 

V. Šimíček česká Ústava zvýraznila pozici předsedy vlády – a co je důležité –  

i poltické uplatňování „výběrové role předsedy vlády při designaci ministrů zcela 

zřetelně ukazuje, že jmenování a odvolání ministrů je v rukou předsedy vlády  

a nikoli prezidenta republiky (prezident jmenuje a odvolává ministry na návrh 

předsedy vlády (čl. 68 Ústavy ). Česká Ústava stanoví, kdy musí přijmout demisi 

vlády (čl.73,75), ponechává však prezidentovi volnou úvahu při demisi podané  

za jiných podmínek. 

V. Šimíček dále uvádí, že podle čl.64 Ústavy se prezident může účastnit zasedání 

vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími 

členy otázky, které patří do jejich působnosti. Lze tak předpokládat, že to je garance 

„vzájemné běžné informovanosti“, ke které dochází při společném zasedání.  

Při spolupráci vlády s prezidentem se hovoří o vládě jako celku a o jednotlivých 

členech, prezident tedy může jednat s jednotlivými ministry, aniž by tím porušil 

politickou odpovědnost předsedy vlády36 

  

 
36 Šimíček, V. ,Postavení prezidenta v ústavním systému ČR 
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2.4.4 Vztah prezidenta a parlamentu 

Vztah hlavy státu k zákonodárnému sboru je určen jeho postavením v ústavním 

systému. V parlamentní formě vlády, jako je Česká republika, parlament prezidenta 

volí a prezident má právo parlament rozpustit. Pro pravomoc prezidenta rozpustit 

parlament jsou stanoveny jisté podmínky, kdy množství a přísnost těchto podmínek 

je nepřímo úměrná síle postavení prezidenta. 

Prezident nemá, pokud jde o zákonodárnou činnost samu, žádnou zákonodárnou 

iniciativu.Prezident podepisuje a vyhlašuje zákony. Zákon může Poslanecké 

sněmovně vrátit , přičemž toto veto může být překonáno nadpoloviční většinou 

hlasů ve Sněmovně. Zkušenosti české zákonodárné praxe ukazují, že se veto 

v uplynulých letech stalo způsobem prosazování představ prezidenta republiky  

o zásadních politických otázkách . (Šimíček,V., 2008) 
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3.  Prezident Francouzské Republiky 
3.1. volba prezidenta Francouzské Republiky 

Prezident Francouzské republiky je volen přímou volbou všeobecným 

hlasováním, a to na základě výsledku referenda z 28. října 1962 37. Přímá volba 

prezidenta je považována za největší výdobytek páté Republiky. Generál de Gaulle 

si přál pro své nástupce zakotvit v Ústavě možnost být zvolen legitimně, ale mimo 

působnost politických stran. De Gaulle se obával, že by se nejvyšší představitel 

státu stal pouhou „hračkou“ v rukách politických stran, jak tomu bylo v předešlých 

Republikách38. 

 

 

3.1.1. Podmínky kandidatury 

Kandidátem na post prezidenta Francouzské Republiky může být každý občan 

francouzské národnosti, který dosáhl 23 let, je občansky i právně bezúhonný a musí 

mít splněnou vojenskou nebo civilní povinnou službu. Podle zákona přijatého  

18 června 197639 může být kandidát navržen nejméně 500 občany (jedná se  

o poslance nebo zástupce státní správy a samosprávy), z nichž ne více jak  

100 pochází z lokální organizace. Dále musí těchto 500 podpisů pocházet z třiceti 

různých departementů40 a maximální počet podpisů pocházejících z jednoho 

departemetu pro jednoho kandidáta nesmí být vyšší než 50.  

 
  

 
37 Před referendem z roku 1962 byl prezident volen všeobecnou volbou nepřímým hlasováním tzv. 
college electoral, což bylo volební seskupení složené z členů Parlamentu,generálních rad,zástupců 
municipálnívh rad a  zámořských departmentů. Toto seskupení se ovšem sešlo pouze jednou,  
a to 21. prosince 1958, kdy byl s 78.5 % hlasy triumfálně zvolen prezidentem generál de Gaulle.  
Za III. a IV. Republiky byl prezident volen poslanci  v obou komorách parlamentu. (Říchová, B.  
a kol. Komparace politických systémů II,.VŠE 1999) 
38 Debré,M. Ces princes qui nous gouverne 
39 zákon nahrazuje starší zákon z roku 1962, který nedokázal zabránit neúměrnému počtu 
navržených kandidátů 
40 Francouzská Republika je administrativně rozdělena na 96 správních celků tzv. departementů 
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3.1.2. Volební proces 

Prezidentská volba se odehrává v dvoukolovém procesu. Musí být vyhlášena 

nejdříve 20 dní a nejpozději 35 dní před vypršením funkčního období dosavadního 

prezidenta. 

Druhé kolo prezidentské volby se koná 15 dní po kole prvním41. Výsledky 

vyhlašuje za 10 dní Ustavní Rada42 (Conseil constitutionnel), která taktéž řeší  

i evetuelní stížnosti (Ustava, čl. 58). 

K tomu, aby mohl být kandidát zvolen již v prvním kole, potřebuje získat 

nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Toto je ale velmi obtížné dosáhnout 

vzhledem k počtu kandidátů a všichni prezidenti páté Republiky byli zvoleni  

až ve druhém kole. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali největší 

počet hlasů v kole prvním. Kandidát, který v prvním kole získal největší počet 

odevzdaných hlasů má možnost a právo přenechat svoji pozici pro druhé kole 

kandidátovi, který skončil v prvním kole na třetím místě. 

Prezidentské volby v roce 2002 vyvolaly opravdové politické zemětřesení. 

Poprvé od roku 1958 do druhého kola postoupil kandidát pravice a kandidát 

extrémní pravice (Front National )43, ostatní prezidentské volby pokračovaly vždy 

duelem mezi kandidátem pravice a levice. 

Přes velmi špatný výsledek v prvním kole 19,88 % (nejnižší procento hlasů ze 

všech později zvolených prezidentů páté Republiky), byl v roce 2002 Jacques 

Chirac zvolen v druhém kole prezidentských voleb prezidentem s nejlepším 

výsledkem v historii Francouzské Republiky. Výsledkům a průběhu prezidentských 

voleb z roku 2007 se budu podrobně věnovat v kapitole 4.4.1 

 

  

 
41 nikoli po 8 osmi dnech jak tomu je při všech ostatních volebních procesech 
42 Conseil Constitutionnel je velká inovace ustavena Ústavou z roku 1958. Má zvláštní roli při 
regulaci veřejné moci s rozsáhlými pravomocemi.  
43 Politická strana le Front National představuje ve Francii proud extrémní pravice a xenofobního 
populismu dlouhou dobu vedena Le Penem, v současnosti je lídrem strany Le Pennova dcera 
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3.1.3 volební prezidentská kampaň 

Prezidentská kampaň trvá 15 dní pro první kolo volby a 8 dní pro kolo druhé. 

Lze říci, že je v podstatě velmi krátká, ovšem v praxi, jak je známo, začíná měsíce, 

či roky dopředu. 

Je také ustaveno několik organizací respektive institucí, které mají dozorovat na 

dodržování rovných pravidel mezi jednotlivými kandidáty. Mezi nejdůležitější patří 

například : 

– La Comission national de controle (CNC) , Národní kontrolní komise 

– Le Conseil supérieur de l audiovisuel (CSA), Rada pro rozhlasové vysílání 

je kompetentní pro kontrolu principu rovnosti v rozhlasovém a televizním 

vysílání 

– La Comission de sondage, Komise pro výzkum veřejného mínění 

Jejím cílem je zabezpečení kontroly nad kvalitou a objektivitou výzkumu 

veřejného mínění 

    

Zákon z 19. února 2002 redukuje termín zákazu publikování, vysílání  

a komentáře k volebním průzkumům před hlasováním. Termín byl posunut  

na předvečer hlasování, což v praxi znamená vždy do páteční půlnoci.44 

Co se týče její financování, existují tři hlavní zdroje ze kterých mohou kandidáti 

pokrýt náklady na svou kampaň. Prvním z nich jsou dary od fyzických osob. 

Maximální výše daru nesmí překročit hranici 4 600 euro pro jednoho kandidáta45. 

Druhým způsobem jak pokrýt náklady politické kampaně je využít peněz strany 

za kterou kandidát kandiduje. Politické strany přispívají na financování 

prezidentských kampaní jednak přímo formou zaplacení některých výdajů svého 

kandidáta (ubytování, strava, doprava) nebo nepřímo, kdy politické strany vystupují 

v roli prostředníka.  

Posledním zdrojem příjmu pro volební kampaň jsou peníze od státu. Stát 

neposkytuje finance kandidátům přímo, ale nepřímo přes dotaci politické strany 

 
44 Zákon nahrazuje starší verzi zákona z roku 1977, kdy byl termín pro ukončení veškeré volební 
aktivity týden  před začátkem hlasování.  
45 Všechny dary jsou v praxi velmi špatně kontrolovatelné, dárce může zvýšit strop finanční částky 
tím způsobem, že peníze daruje politické straně za kterou kandidát kandiduje, Tam je maximální 
výše daru7500 euro, poté peníze může použít na volební kampaň svého kandidáta. 
www.linternaute.com 
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která kandidáta navrhuje. Na základě výsledku voleb do parlamentu, obdrží každá 

strana ročně za jeden hlas 1,5 euro a za křeslo v parlamentu 46 000 euro46. 

Stát také po skončení prezidentských voleb a v závislosti na jejích výsledcích 

zpětně proplácí jednorázově část nákladů.47 Stát vrací náklady na kampaň a to 50 % 

těm kandidátům kteří získali víc jak 5 % odevzdaných hlasů a jednu dvacetinu všem 

ostatním. Vrácená částka je omezená finančním limitem, kterou kandidáti mohou 

použití pro svou volební kampaň, a maximální vrácená výška částky tak může být  

7 milionu euro pro kandidáty v prvním kole a 10 milionů euro pro kandidáty 

v druhém kole.  

Podniky, spolky, nadace nebo odbory nemají právo přispívat finančním 

způsobem na prezidentskou volební kampaň. 

  

 
46 například v roce 2002 tak vladní strana dostávala 32 milionů euro za rok oproti 19 milionům,  
které dostávala Sociální demokraci www.linternaute.com 
47 zákon z 19 ledna 1995, Durand, E-V. „Memento des institutions politiques francaises“. 
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3.2. Postavení prezidenta FR 

Velmi silné postavení prezidenta republiky je jedním ze tří základních sloupů 

ústavního systému Páté republiky48. Ústava z roku 1958 s pozdější revizí z roku 

1962 ho totiž vybavila pravomocemi v parlamentní formě vlády v této intenzitě dost 

neobvyklými. Je potřeba zmínit že podle Ustavy z roku 1958 je prezident republiky 

podle čl.5 definován jako arbitr nad respektem k Ustavě, nad fungováním veřejných 

mocí a kontinuitou státu. Je garantem národní nezávislosti, územní integrity, 

respektování dohod a smluv. Ale hlavně jsou mu připsány sféry vlastního 

rozhodování, vlastní politické vůle, v nichž jeho akty nepodléhají ani kontrasignaci 

vlády49. To všechno je v naprostém rozchodu s postavením prezidenta za III.  

a IV. Republiky, kdy byla hlava státu neutrálním orgánem, jenž svou přítomností 

dosvědčuje, ale není autorem vládních rozhodnutí. (Říchová, B. „Komparace polit. 

systémů II.“) 

Velmi výrazně se tento rozdíl odráží ve vztahu mezi prezidentem a premiérem. 

Zatímco III. a hlavně IV. Republika, která počítala s premiérem jako protiváhou 

hlavy státu, se tento poměr v Páté republice obrací. V závažných věcech rozhoduje 

hlava státu a vláda pouze registruje a vykonává rozhodnutí. Trochu odlišně probíhá 

toto rozhodování v období kohabitace50, ale i tam často i prezident proti vůli vlády 

dokázal uplatnit určité veto na vládní záměry, například při výměně ministerského 

personálu – všechny změny musely být vyjednávány s prezidentem republiky 

(Říchová, B. ,Komparace polit.systémů II.) 

    

   

  

 
48 Druhým ze sloupů je princip politické odpovědnosti vlády vůči Národnímu shromáždění a dalším 
celkem silné postavení vlády vůči Parlamentu (Klokočka,V. „Ustavní zřízení evropských států“) 
49 jedná se zvláště o čl.19 Ústavy viz kapitola 4.3. 
50 „Fenomén kohabitace je velmi zajímavý a velmi často studovaný nebo alespoň komentovaný 
v publicistice. Převládá názor, že tvůrci ústavy Michel debré a Charles de Gaulle se musejí v hrobě 
obracet, protože žádný z nich nepředpokládal, že by mohlo dojít k odlišným politickým většinám- 
prezidentské a parlamentní. De Gaulle vždy zdůrazňoval svůj závazek k francouzskému lidu s tím, 
 že nezískál-li důvěru, odstoupí. A to také dodržel v roce 1969“. (Říchová,, B.“Komparace 
politických systémů II“ str. 87) 
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3.2.1. Délka volebního mandátu 

Od ústavní revize z 2 října 2000, je délka prezidentského mandátu 5 let  

(článek 6 Ústavy z roku 1958). Toto pětileté volební období bylo přijato 

v referendu, které se konalo 24. září 2000.  

Pro tuto změnu se nabízelo hned několik vážných argumentů. Francie byla 

jediným velkým demokratickým systémem kde byla nejvyšší politická moc 

přidělena na takto dlouhé období. Spojené státy americké volí svého prezidenta 

jednou za čtyři roky, většina evropských zemí na pět let. Stejně na tak dlouho jsou 

voleni vedoucí představitelé velkých mezinárodních organizací.  

Sedmiletý volební mandát jednostranně zvýhodňoval úřad prezidenta a již 

neodpovídal názorové mobilitě občanů. Jednoduše rozděloval francouzský politický 

život. 

Pětileté volební období umožnilo voličům vyjádřit svůj názor v prezidentských 

volbách v kratším časovém intervalu. Prezident se svými pravomocemi byl takto 

častěji konfrontován s voliči, kteří tímto získali větší vliv na jeho působnost. Podle 

J-Cl. Zarky pětiletý volební mandát možná pomohl omezit období kohabitace51, 

samozřejmě aniž by ji mohl úplně zamezit, a přispěl tak k stabilizaci francouzského 

politického dění, jehož volební rytmus byl už tak velmi nesynchronizovaný.  

Na druhou stranu ovšem změna pětiletého volebního období sama o sobě 

neznamenala hlubší zásah  do povahy Ústavy z roku 1958. Nepřinesla s sebou,  

jak si to přáli mnozí jeho odpůrci, přechod k americkému prezidentskému systému. 

A konečně podle ústavního zákona přijatého parlamentem v rámci modernizace 

páté Republiky z 21.července roku 2008 byl volební mandát omezen maximálně  

na dvě po sobě následujícího volební období.52 

 

3.2.2. Ukončení volebního mandátu 

Existují pouze dva důvody k přerušení volebního mandátu prezidenta 

Francouzské Republiky. Prvním z nich je odstoupení od výkonů funkce a druhým 

důvodem je odebrání výkonu funkce. Odstoupení může být zapříčiněno jednak 

úmrtím stávajícího prezidenta ,jeho demisí nebo zbavením funkce Nejvyšším 

 
 

51 Kohabitace (cohabitation politique) je stav, kdy hlava státu a premiér vlády pochází z opačných 
stran politického spektra www.toupie.org/Dictionnaire 
52 Durand, E. ,Mémento des institutions politiques francaises 
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Soudem. Jediným orgánem, kterému zákon přiděluje právo prohlásit odstoupení  

od funkce prezidenta Republiky je Ústavní Rada. Od roku 1958 tento jev nastal 

pouze ve dvou případech, a to v roce 1969 při demisi generála De Gaulla a v roce 

1974 při úmrtí prezidenta G. Pompidou.  

K druhému důvodu Ústava disponuje článkem 7 kde k zákazu výkonu funkce 

prezidenta republiky je zapotřebí schválení Ustavní Radou po předložení návrhu 

vlády podepsaným většinou jejích ministrů.  

Zabránění výkonu funkce která vychází z neschopnosti prezidenta vykonávat 

svoje funkce je mnohem obtížněji definovaná než odstoupení od výkonu funkce. 

Může být definitivní nebo jenom časově omezená a je vždy prohlášena pouze 

Ústavní Radou. Až do současnosti se prezidenti páté Republiky vyhýbali odvolání 

podle článku 7 Ústavy a počínali si tak, aby byl uplatněn článek 21 Ústavy, který 

předpokládá zastoupení funkce prezidenta premiérem. Článek 21 Ústavy totiž 

dovoluje ,že premiér může zastoupit prezidenta v jeho úřadu v omezeném časovém 

období.  

Zastoupení prezidenta republiky tímto způsobem během páté Republiky nebyl 

zdaleka ojedinělým jevem. 

Ať už se jednalo o zákaz nebo neschopnosti výkonu funkce prezidenta, vždy 

bylo ústavní řešení pouze dočasné.Dočasným fungováním mandátu prezidenta je 

normálně pověřen předseda Senátu. Pokud ani on není schopen zastoupit tuto funkci 

stává se dočasným vykonavatelem úřadu prezidenta, vláda, a to do té doby než je 

zvolen prezident nový.  Kompetence dočasného prezidenta se měnily podle povahy 

statutu zákazu výkonu funkce. Pokud by se jednalo pouze o přechodné období, 

dočasný prezident by disponoval stejnými funkcemi hlavy státu krom možnosti 

rozpuštění Národního shromáždění a vyvolání referenda podle článku 11 Ústavy. 

Pokud by byl zákaz definitivní jsou kompetence dočasného prezidenta ještě 

mnohem více omezeny. Zůstává nemožnost rozpuštění Národního shromáždění  

a práva na referendum a navíc přibývá jakákoli revize ústavních změn. Podle článku 

49 a 50 Ústavy nemůže být dále změněna vláda nebo donucena k demisi.  

Přesto lze říci, že pravomoci přechodného vykonavatele prezidentských funkcí 

zůstávají celkem značné. Zůstává mu například právo použít výjimečných 
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pravomocí dle článku 16 Ústavy, nebo mu také zůstává pravomoc použít jaderné 

zbraně v případě ohrožení.53 

J.-Cl. Zarka dále uvádí dva případy kdy nastalo toto přechodné období,  

a to v roce 1969 kdy se pravomocí hlavy státu ujal předseda Senátu Alain Poher 

následkem demise generále de Gaulla a v roce 1974 kdy zemřel stávající prezident 

Pompidou. V obou případech se vazby a vztahy ústavních pravomocí dočasné hlavy 

státu a ostatních institucí odehrály zcela v souladu se stanovenými pravidly. 

 

3.2.3. Trestní postih prezidenta FR  

Trestní postih prezidenta Francouzské Republiky se zřetelně vyjasnil během 

ústavní revize z roku 2007, která upravuje články 67 a 68 hlavy IX Ústavy. Nová 

úprava článku 67 Ústavy potvrzuje tradiční princip neodpovědnosti za činy 

neoddělitelných od výkonu funkce prezidenta. Hlava státu má zákonem stanovenou 

nedotknutelnost za činy spojenými z výkonu své funkce. Stejně tak nemůže být 

během svého mandátu před žádným právním tribunálem nebo jinou administrativní 

francouzskou autoritou předvolán svědčit v jakémkoli právním skutku, nebo podat 

podávat informace vztahující se k jakémukoli skutku, které by mělo za cíl jeho 

následné zadržení úřady54. 

Ústavní revize také potvrdila imunitu prezidenta za činy spáchané před volebním 

mandátem vztahující se k jeho výkonu funkce. Všechny eventuelní podezření jsou 

během jeho funkčního období odloženy.  

Ovšem všechny právní závazky ve kterých hlava státu figurovala během svého 

mandátu mohou být obnoveny, a to ve lhůtě jednoho měsíce po skončení výkonu 

funkce. Ustavní reforma z roku 2007 dále ustanovila možnost Vyššího soudu55 

sesadit hlasováním hlavu státu za prohřešení vůči svým povinnostem neslučitelným 

s výkonem svého mandátu. Vyšší Soud se schází na návrh jedné ze dvou komor 

jejíž rozhodnutí musí schválit i komora druhá, a to ve lhůtě 15 dnů. Její rozhodnutí 

má okamžitou platnost. (Zarka, J.-Cl., 2009). 

  

 
53 Zarka, J.-Cl., Institutions politiques francaises 
54 Zarka, J.-Cl., Institution politique francaises 
55 Vyšší soud (La Haute Cour), právní orgán složený z členů Národního shromáždění  
a Senátu, www.vie-publique.fr 
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3.2.4. Politická neodpovědnost prezidenta FR 

V parlamentních režimech je obvyklé, že hlava státu je politicky neodpovědná. 

Ani ve Francii tomu není jinak a podle Ústavy z roku 1958 je prezident politicky 

neodpovědný před Parlamentem. Všechny právní úkony hlavy státu musí být 

spolupodepsány členem vlády. Tímto způsobem přechází politická odpovědnost 

před Parlamentem vždy na vládu.  
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3.3. Pravomoci prezidenta FR 

Ústava Páté republiky přiděluje hlavě státu celkem velký počet různých 

pravomocí. Jsou to jednak pravomoci vlastní pouze jeho politické vůli, v nichž akty 

nepodléhají kontrasignaci vlády, a jednak a pravomoci jež sdílí s někým dalším, 

respektive vládou a jsou podmíněny kontrasignací premiéra nebo jiného člena 

vlády. 

 

3.3.1. Pravomoci vlastní pouze prezidentovi 

Pravomoci, jež požívá pouze prezident, které jsou vlastní pouze jeho politické 

vůli, jsou velkým výdobytkem Ústavy z roku 1958. Během období dvou předešlých 

Republik byly všechny politické úkony či skutky spolupodepsány členem vlády.  

Podle článku 8 Ústavy jmenuje prezident republiky předsedu vlády. Na jeho 

návrh jmenuje ostatní členy vlády a uvádí je v jejich funkci. Tato pravomoc 

nevyžaduje kontrasignaci premiéra odcházejícího 

V souladu se článkem 11 Ústavy  má prezident právo svolat referendum. 

Tato pravomoc má však trochu složitější proceduru. Iniciativa tohoto typu 

zákonodárného charakteru patří vládě a oběma sněmovnám parlamentu: mají právo 

navrhnout prezidentovi referendum na dané téma. Ten se pak rozhodne sám, jestli 

tak učiní sám, nebo ne, jestli předloží nebo nepředloží návrh zákona k referendu. 

Pokud není situace kohabitace, prezident má fakticky veškerou moc v oblasti 

zákonodárního referenda, protože může požádat premiéra nebo poslance či senátor, 

které potom přijme, a otázku položí lidu56  

 

Podle článku 12 Ústavy má prezident právo, po konzultaci s premiérem  

a s oběma předsedy obor komor parlamentu57, rozpustit Národní shromáždění. 

V každém případě má tato výkonná pravomoc tři podmínky. Za prvé nesmí být 

Národní shromážděno rozpuštěno v případě, kdy prezident současně aplikuje 

výjimečné pravomoci obsažené v čl. 16 Ústavy. Za druhé nemůže být rozpuštěno 

v případě dočasného mandátu prezidenta, a konečně třetí podmínkou je, že nesmí 

nastat rok poté co již jednou bylo rozpuštěno58 

 
56 Novák,M. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech 
57 tyto konzultace jsou povinné, ale jejich názor je pouze poradního charakteru (Zarca, J.-Cl.) 
58 Zarca, J.-Cl.,: Institutions politiques francaise str. 36 - vlastní překlad 
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   Prezident použil pravomoci toho článku ve dvou modelových situacích:  

jednak proto, aby dosáhl většiny, parlamentní a prezidentské, to byl případ  

v letech 1981 a 1988, a jednak proto, aby vyřešil velkou politickou krizi 

způsobenou událostmi z jara roku 1968, nebo také když byla vláda kritizována 

Národním shromážděním v roce 1962.59 

  Zcela výjimečnou pravomoc poskytuje prezidentovi republiky čl.16 Ústavy, 

Ten mu umožňuje v případě vážného a bezprostředního ohrožení institucí 

republiky, národní nezávislosti, územní celistvosti, plnění mezinárodních závazků, 

jakož i v případě, kdy došlo k porušení „řádného chodu veřejných orgánů“ činit 

veškerá opatření, jež uzná za vhodné. (Klokočka, V., Ustavní zřízení evropských 

států) 

V tomto případě sice nesmí využít pravomoci o rozpuštění Národního 

shromáždění, může si na přechodnou dobu osvojit jeho rozhodovací pravomoc. 

Protože jde o mimořádné pravomoci velmi vážného rozsahu, předepisuje Ústava 

pro opatření čl.16 povinnost konzultace prezidentových opatření s předsedou vlády, 

s předsedou obou komor parlamentu a Ústavního soudu. Kontrasignace jeho aktů 

však není požadována. Dosud použil prezident čl. 16 Ústavy pouze jednou, a to 

v roce 1961 s likvidací vojenského puče v Alžírsku. (Klokočka, V., Ustavní zřízení 

v evropských státech) 

Článek 18 Ústavy dále dovoluje prezidentu republiky využít práva přednést obou 

komorám parlamentu svá poselství v podobě zpráv. Tyto poselství jsou čteny 

předsedajícím schůze a poslanci je poslouchají ve stoje. Nedávají žádný prostor 

k pozdější parlamentní debatě. Je předem oznámeno, že se schůze vždy sejdou 

pouze k tomuto účelu. Od ústavní reformy přijaté v červenci 2008, má hlava státu 

možnost vzít si na tomto shromáždění slovo a jeho prohlášení mohou být později 

bez jeho přítomnosti výzvou k diskusi, která však nikdy nemůže být předmětem 

žádného hlasování.60 

Na základě článků 54 a 61 Ústavy, může prezident předložit Ústavní radě návrhy 

zákonů k předběžnému posouzení jejich ústavnosti. 

Podle článku 56 Ústavy prezident jmenuje tři členy Ustavní rady a navrhuje 

jejího předsedu. 

 
59 Zarca, J-Cl,:. Institutions politiques francaises – vlastní překlad 
60 Duhamel, O., Le pouvoir politique en France 
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3.3.2 Vázané pravomoci prezidenta (podmínka spolupodpisu premiéra) 

– podle článku 8 Ústavy jmenuje a odvolává na návrh Předsedy vlády ostatní   

       členy vlády 

– podle článku 9 Ústavy předsedá Radě ministrů61.Tato prezidentova 

pravomoc příkladně dokazuje jeho svrchovanost nad vládou. 

– Podle článku 13 Ústavy podepisuje nařízení a dekrety přijaté ministerskou 

radou 

– Podle článku 13 Ústavy prezident jmenuje pracovníky civilních a 

vojenských státních úřadů 

– Podle článku 14 Ústavy prezident pověřuje velvyslance a další diplomatické 

zástupce.  

– Podle článku 10 Ústavy prezident vyhlašuje zákony a to ve lhůtě 15 dnů od 

jejich schválení. V tomto časovém úseku má prezident právo suspenzivního 

veta a může vrátit zákon parlamentu k druhému jednání..62 

– Podle článku 30 Ústavy svolává dále prezident mimořádné zasedání 

Národního shromáždění 

– Podle článku 15 Ústavy je velitelem armád, předsedá nejvyšším radám a 

výborům národní obrany 

– Podle článku 17 Ústavy uděluje milost 

 

 

3.3.3. Vztah prezidenta a premiéra 

Jak je zřejmé z předešlé kapitoly, prezident vykonává některé své pravomoci 

výlučně sám, a některé jeho akty jsou podmíněny podpisem premiéra nebo člena 

vlády, což bylo v podstatě vyjádření jeho souhlasu s daným aktem. Po této formálně 

ústavní stránce je výkonná moc v zemi více či méně rozdělena mezi oba orgány. 

Praktický výkon politické moci je však velmi závislý na aktuálním rozložení 

politických sil. 

 
61 Rada ministrů (Conseil des ministres) je užší formou vlády, tvoří ji premiér a čtyři nejdůležitější 
ministři (jsou to ministří zahraničí, financí, vnitra a obrany) Schází se každou středu v Elysejském 
paláci (www.elysée.fr) 
62 to však není častý jev, prezident využil tuto možnost pouze dvakrát v roce 1983 a 1985  
(Zarca J.-Cl., Institutions politiques francaises .) 
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V souvislosti s pravomocemi, kterými francouzský prezident disponuje,  

a kterých není vůbec málo, je vhodné uvést jednu pravomoc, kterou naopak 

prezident nemá, a která je klíčová pro jeho vztah s vládou. Prezident nemůže 

odvolat premiéra vlády. 

Protože je podstatná část jeho pravomocí závislá na podpisu předsedy vlády  

je jeho postavení v období kohabitace, výrazně slabší. Jev kohabitace nastával  

v předešlých obdobích celkem často.63  

Hlavním posláním předsedy vlády je realizace politických koncepcí, které 

stanoví prezident republiky. Premiér zároveň nese odpovědnost za tuto politiku před 

Národním shromážděním.64 Je tedy terčem kritiky, která by normálně byla 

adresována prezidentovi. Ovšem v okamžiku, kdy prezident ztratí většinu  

v Národním shromáždění, se situace mění a První ministr realizuje svou vlastní 

politiku. Prezident se stává šéfem opozice. Jakkoli se předpokládá, že premiér  

(a s ním celá vláda odstoupí), když ho k tomu prezident vyzve, v momentě 

kohabitace si to prezident musí řádně rozmyslet, protože Národní shromáždění  

by mohlo iniciovat hlasování o nedůvěře vůči jeho novému premiérovi.  

(Říchová, B. ,Komparace politických systémů II.) 

  

 
63 Současný francouzský prezident může být v tomto ohledu momentálně klidný, protože předsedou 
vlády je jeho bývalý spolustraník ze strany RPR A.Juppé. 
64 prezident je politicky neodpovědný za zákony, které byly kontrasignovány premiérem. 
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3.4. Poslední prezidentské volby ve FR 

3.4.1. Analýza výsledků prezidentských voleb ve FR v roce 2007 

Dvacet šest let po roce 1981 znamenají prezidentské volby opět nový průlom,  

a to nejenom proto, že nový prezident republiky přichází ze stejné politické strany 

jako jeho předchůdce. Je to především průlom generační. Nicolas Sarkozy  

je prvním francouzským prezidentem, který nepoznal příkoří konfliktu druhé 

světové války, což byla v podstatě podmínka pro převzetí prezidentské úlohy  

pro všechny předcházející prezidenty páté Republiky. Je to také průlom v oblasti 

způsobu vedení politiky, prezentovaným zvláštním přístupem k volební kampani  

a prvními měsíci jeho mandátu. 

V lednu 2007 všechny průzkumy veřejného mínění potvrzují tendenci vnímanou 

již několik měsíců, že N. Sarkozy a Segolene Royal65 jsou s velkým náskokem 

v čele pro první kolo prezidentské volby. Daleko za nimi se ocitá, kandidát 

extrémní pravice Le Pen a ještě mnohem dál ostatní kandidáti, pro které se prostor 

budoucí politické činnosti snad již zcela uzavřel. 

 

53,1 % odevzdaných hlasů, 19 milionů voličů, vítězství N. Sarkozyho ve druhém 

kole prezidentských voleb je v jeho první kandidatuře triumfální. 11,5 milionů hlasů 

(31,2 %), které si připsal v prvním kole 22. dubna 2007, takový výsledek celkem 

předvídalo. Dva miliony hlasů ho dělily od svého protivníka ze socialistické strany. 

S. Royal s 25,9 % hlasy udělala také výborný výsledek (podobný jako  

F. Mitterrand66 v roce 1981) a překonala výsledky L.  Jospina67 jak z roku 1995, 

který tehdy obdržel pouze 23,3 % hlasů, tak hlavně z roku 2002, kdy bylo jeho skóre 

pouhých 16,1 % hlasů, na vítězství v druhém kole prezidentské volby to však 

nestačilo. Za zmínku dále stojí výsledek kandidáta krajní pravice Le Pena s 10,4 % 

hlasy. 

   

 
65 Segolene Royal byla kandidátkou v prezidentských volbách za socialistickou stranu. Postoupila  
do druhého kola volby kde získala 25,9 % hlasů „La France en 2007“ 
66 F.Mitterrand – francouzský prezident zvolený ve dvou po sobě jdoucích volebních období.  
Poprvé 10.května 1981, tento den se stal symbolem velké změny pro celou Francii a dodnes  
je 10.květen považován za svátek levice, a podruhé v roce 1988, kdy byl jeho soupeřem Jacques 
Chirac. Baumont,S .,Les présidentes dela Répoublique Francaise  
67 L.Jospin byl v letech 1997 až 2002 francouzským premiérem. Dvakrát neúspěšně kandidoval  
na post prezidenta Republiky za socialistickou stranu.  
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Obě dvě kola ovlivnila silná voličská účast, 83,8 % v prvním a 84 % v druhém 

kole, což jsou srovnatelná čísla účasti u voleb, které se konaly v sedmdesátých  

a osmdesátých letech, a zdaleka převyšující volby z roku 1995 a především z roku 

2002, kdy byla volební účast pouhých 71,6 % v prvním kole a 79,7 % v druhém 

kole.68  

Dalším viditelným rysem prezidentských voleb z roku 2007 je markantní volební 

ztráta voličů u menších stran. Ať jsou to strany levicové, pravicové či strany 

s prioritně ekologickou tématikou. Ztrátu zaznamenaly i extremistické strany, 

například u extrémní pravice LePena je pokles z 16,9 % na 10,4 % . To však stále 

představuje celkem vysoké číslo. 

Volby v roce 200769 tedy vyústily ve velký voličský návrat k vládním stranám, 

které posbíraly celkem 75% voličských hlasů, což je 28 milionů z celkových  

36,7 milionů odevzdaných hlasovacích lístků, a to se již dlouho dobu nestalo. 

Co tedy na prezidentských volbách roku 2007 ještě vyzdvihnout?  

Poprvé od zavedení všeobecného hlasovacího práva pro prezidentské volby, 

postoupila do druhého kola volby žena, a získala skoro 17 milionů hlasů. Poprvé 

byl také zvolen kandidát, který pocházel z rodiny, která se do Francie přistěhovala 

teprve před pár generacemi. Až do konce dvacátého století, byl u kandidátů 

vyžadován soukromý život bez jediné chybičky.  

   Je také třeba vyzdvihnout důvody, které vedly k Sarkozyho vítězství. Jsou 

celkem prosté: odhodlaný kandidát, který se po dlouho dobu na post připravoval, 

jasný a přesný volební program, který nabízí společnosti opravdovou alternativu, 

výkonný a kvalitní volební tým, a nakonec podporu své vlastní strany.70 

   

 

  

 
68 „La France en 2007“ strany 12 a 13- vlastní překlad 
69 přehled výsledků obou kol prezidentské volby viz. Příloha č.1 
70 „La France en 2007“ str.15 – vlastní překlad 
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3.4.2. Krátký politický profil N. Sarkozyho 

Na politickou scénu vstupuje v 19 letech jako člen RPR71, kdy se účastní na 

přípravě volební kampaně J.Chabana- Delmase72, později vydá svůj militantní 

temperament do služeb J. Chiraca, s kterým naváže skoro až otcovský vztah. Jako 

lídr mladých členů RPR se ve svých 28 letech stane starostou v Neuilly-sur-Seine, 

v roce 1988 poslancem za týž region, kde se v roce 2004 stane nakonec prezidentem 

Generální rady73 za celý departement74. V roce 1995 podporuje kandidaturu  

E. Balladura v prezidentských volbách, což mu J. Chirac v budoucnu nikdy 

neodpustí. V roce 2002 je spoluzakladatelem politické strany UMP75, což byla 

v podstatě fůze několika menších pravicových stran se stranou RPR, která tímto 

zanikla. V roce 2004 je zvolen jejím předsedou s 85 % hlasy. V roce 2005 je zvolen 

ministrem vnitra a rok nato oficielně vyhlašuje svoji kandidaturu na post prezidenta 

Republiky. 6.května 2007 je zvolen prezidentem. V červnu téhož roku získá 

v parlamentních volbách UMP většinu křesel v Národním Shromáždění.76 

    

    

 
71 RPR – Rassemblement pour la République (Sdružení pro Republiku )je pravicově orientovaná 
politická strana 
72 J.Chaban Delmase – kandidát strany RPR na post prezidenta v roce 1973 
73 Generální Rada – Conseil général 
74 departement je administrativně správní samostatná oblast. Francie je rozdělena v současné době na 
96 departmentů. 
75 UMP – Union pour un mouvement populaire, je nově vzniklá pravicová strana v roce 2002. Jejím 
prvním předsedou byl A. Juppé 
76 „La France en 2007“ str.17 – vlastní překlad 
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4. Srovnání prezidentů České a Francouzské republiky 
V této kapitole bych se chtěl na základě předchozích kapitol o volbě, postavení  

a pravomocí prezidentů české a francouzské republiky, věnovat jejich vzájemnému 

srovnání. Přijde mi vhodné začít toto srovnání shodným statutem obou prezidentů, 

který mají uzákoněn každý ve své Ústavě, ve kterém však lze již pozorovat menší 

rozdíl v intenzitě formulace. Jak v české tak francouzské Ústavě je prezident 

označen za hlavu státu. Ve francouzské Ústavě, trochu obsáhleji. Prezident  

je charakterizován jako představitel jednoty státu, národních zájmů, strážce 

ústavnosti a ochránce řádného chodu veřejných orgánů (čl. 54 Ústavy), v české 

ústavě je prezident označen stručně „pouze“ za hlavu státu (čl.54 Ústavy)  

Rozdílný je především rámec, ve kterých jsou obě Ústavy aplikovány,  

a to v závislosti ústavním zřízením dané země. Francie je podle klasifikace, kterou 

používá například Sartori77 řazena mezi systémy poloprezidentské, které mají jako 

charakteristický rys, duální systém exekutivy. V celkem složitých pravidlech je zde 

výkonná moc rozdělena mezi prezidenta a vládu. Ve francouzském modelu možná 

ještě více převažuje vliv prezidenta. Ten je tedy již samotnou svou podstatou 

tvůrcem a představitelem výkonné moci. Tato jeho role je od něj nejen očekávána 

veřejností ale především požadována samotnou Ústavou. K takové úloze je proto 

vybaven silnými pravomocemi a kompetencemi. 

Naproti tomu je český systém řazen podle stejné Sartoriho typologie ústavních 

systému k systému parlamentnímu, kde je moc výkonná v rukou vlády v čele 

s premiérem, pod kontrolou parlamentu. Prezident má mnohem menší pravomoci,  

i když ne nezanedbatelné.Jeho poslání v našem ústavním systému je spíše 

procedurální, je především reprezentantem státu navenek. 

S tímto rozdělením je také spojen systém volby prezidenta. Ve Francii je 

prezident volen přímou volbou, tedy přímo lidem, ve dvoukolovém procesu.78 

Český prezident je volen oběma komorami parlamentu, tedy volbou nepřímou.79  

  

 
77 Satori,G.Ustavní inženýrství  
78 to je mimo jiné jednou z podmínek také prezidentského systému (Sartori,G.,2001) 
79 25.6.2011 byl vládou přijat návrh pro přímou volbu českého prezidenta (www.ct24.cz) 
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   Shodná zůstává délka volebního mandátu, která je u obou pětiletá. V této 

souvislosti je dobré podotknout, že do roku 2002 byl prezident volen období sedmi 

let. Tato redukce délky mandátu výrazně snížila možnost vzniku stavu kohabitace. 

Pro výkon prezidentské funkce se možná zdá být zanedbatelná jedna z podmínek 

kandidatury, která se u obou prezidentů liší, francouzským kandidátem na post 

prezidenta může být občan od 23 let, v případě českého prezidenta je tento věk 

vyšší, a to 40 let. Přesto je to velký věkový nepoměr, kterého si nelze nevšimnout  

a může vypovídat na jedné straně o jistém projevu konzervativnosti české 

společnosti k postavení svého prezidenta , na straně druhé, vnímání hlavy státu jako 

silného dynamického vůdce, pramenící ve Francii z historických souvislostí. 

  Při srovnání samotných pravomocí obou prezidentů, je tento rozdíl mnohem 

výstižnější. Pravomoci francouzského prezidenta jsou v tomto ohledu mnohem širší. 

Asi největším rozdílem je článek číslo 16 francouzské Ústavy80. Jedná se především 

o mimořádnou pravomoc francouzského prezidenta , který například v ohrožení 

státu může vyslat vojsko kamkoli na světě, na základě vlastního rozhodnutí,  

a bez souhlasu Parlamentu. Je pravdou, že k tomuto aktu potřebuje prezident 

vyjádření ostatních ústavních orgánů, tímto způsobem je celá procedura podmíněna, 

jejich vyjádření má však spíše poradní význam. Prakticky má ovšem prezident 

v rukou veškerou moc. Český prezident, přesto že je podle zákona vrchním 

velitelem ozbrojených sil, žádnou moc v takových mimořádných situacích nemá. 

 

Dalším velkým rozdílem pravomocí obou prezidentů je akt vyhlášení referenda. 

Francouzský prezident tuto možnost má (čl. 11 Ústavy ). V české ústavě je možnost 

přijetí referenda také ustanovena, několikrát byl návrh zákona o přijetí referenda 

Poslaneckou sněmovnou projednáván, schválen ale nikdy nebyl. Práva referenda 

bylo využito pouze v souvislosti přistoupení České republiky do Evropské unie, 

v rámci speciálního zákona, avšak tento procedurální impuls nebyl součástí 

pravomoci prezidenta republiky, nýbrž požadavkem ze strany Evropské unie. 

Naproti tomu je vyhlášení referenda ve Francii celkem častý jev. 

  

Zcela odlišná je situace pravomocí v oblasti udělování milostí. Ta je zakotvena 

v obou ústavách. Českému prezidentovi však kromě práva udělení samotné milosti, 

 
80 viz kapitola pravomoci francouzského prezidenta 
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tedy odpustit nebo zmírnit trest uložený soudem, ústava dovoluje nařídit,  

aby se v trestní stíhání nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 

nepokračovalo. Francouzský prezident žádnou specifikaci této své kompetence 

v Ústavě nemá. Je proto pravděpodobné, že v tomto ohledu má český prezident 

práva větší. V této souvislosti je také vhodné uvést, že ze strany hlavy státy České 

republiky bylo této pravomoci využíváno poměrně často, zvláště po prvním zvolení 

Václava Havla českým prezidentem. Současný český prezident Václav Klaus byl  

a je v tomto ohledu mnohem střídmější. 
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Závěr 
Je zcela zřejmé, že ve vzájemném porovnání institutu prezidenta ve Francii  

a České republice, je postavení francouzského prezidenta mnohem silnější.  

Tento fakt vyplývá především z podstaty politického systému, který je v obou 

zemích ustanoven. Ve Francii je praktikován poloprezidentský systém, který 

poskytuje prezidentovi velmi silné kompetence a pravomoci zakotvené v Ústavě,  

a které v mnoha ohledech zvýhodňují jeho postavení jednak vůči vládě,  

tak především k parlamentu Francouzské republiky.  

Český prezident je naproti tomu představitelem státu s parlamentním režimem, 

kde je větší moc svěřena právě do rukou Parlamentu. 

   

Během zpracování své práce jsem si byl vědom aktuálnosti vybraného tématu. 

Prezidentské volby se budou ve Francii konat příští rok a pozice současného 

prezidenta N. Sarkozyho pro příští volby nevypadá v současné době nijak zvlášť 

optimisticky. Český prezident V. Klaus již nemůže být znovu zvolen, nicméně  

jeho postoj k nedávné vládní krizi, je velmi diskutabilní. Debaty a diskuse o změně 

prezidentské volby českého prezidenta jsou aktuální jak v odborných kruzích,  

tak mezi širší veřejností. 

 

Z důvodu co největší aktuálnosti a autentičnosti zpracování své práce, jsem  

se snažil pracovat s nejnovějšími prameny a publikacemi, jak české, tak především 

francouzské odborné literatury, která v kontextu s tématem práce nebyla vždy 

dostupná. I proto jsem se pokusil části některých zdrojů sám přeložit, a v této 

souvislosti vidím největší přínos své práce. 

 

Jsem přesvědčen, že tato práce může mít pozitivní přínos i z didaktického 

hlediska. Jedním ze základních cílů výuky základů společenských věd, a to 

především na gymnáziích, ale i na jiných středních školách, je orientace v ústavním 

systému státu. Domnívám se, že přehledný rozbor volby, postavení a pravomocí 

prezidentů obou republik, může být v tomto ohledu pro žáky obohacující,  

jak v oblasti právního uspořádání státu, tak v oblasti základních reálií obou zemí. 
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Příloha č. 1 
 

První kolo prezidentských voleb – 22. dubna 2007 
Zapsaných 44 472 834 100,0 ---
Voličů 37 254 242 83,8 ---
Odevzdaných hlasů 36 719 396 82,6 100,0
N. Sarkozy 11 448 663 25,7 31,2
S. Royal  9 500 112 21,4 25,9
F. Bayrou 6 820 119 15,3 18,6
J.-M. Le Pen 3 834 530 8,6 10,4
O. Besancenot 1 498 581 3,4 4,1
Ph. De Villiers 818 407 1,8 2,2
M.-G. Buffet 707 268 1,6 1,9
D. Voynet. 576 666 1,3 1,6
A. Laguiller 487 857 1,1 1,3
J. Bové 483 008 1,1 1,3
F. Nihous 420 645 0,9 1,1
G. Schivardi 123 540 0,3 0,3
 
 
Druhé kolo prezidentských voleb – 6. května 2007 
Zapsaných 44 472 733 100,0 ---
Voličů 37 342 004 84,0 ---
Odevzdaných hlasů 35 773 578 80,4 100,0
N. Sarkozy 18 983 138 42,7 53,1
S. Royal 16 790 440 37,8 46,9
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Příloha č. 2 
 

Způsob volby prezidenta ve vybraných zemích 
Stát Systém formy vlády Způsob volby 

prezidenta 
Délka 
volebního 
období 

Minimální 
věk 

USA prezidentský systém nepřímá 2-stupňová 
volba 

4 35 let 

Francie poloprezidentský 
systém 

přímá volba 
(dvoukolová) 

5 není 

Německo kancléřský systém nepřímá volba 5 40 let 
Rakousko kancléřský systém přímá volba 6 35 let 
Itálie parlamentní systém nepřímá volba 7 50 let 
Slovensko parlamentní systém přímá volba 5 40 let 
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