
Abstrakt 

Téma diplomové práce „P ímá volba prezidenta eské republiky“ autor zvolil 

s ohledem na aktuálnost tohoto tématu. Dalo se o ekávat, že b hem zpracování práce dojde 

jak k p ijetí provád cího zákona, tak i k samotné první p ímé volb  prezidenta republiky.  

Cílem práce je poskytnout co nejkomplexn jší pohled na právní úpravu volby hlavy 

státu, shrnout teoretická východiska, provést analýzu pr hu legislativního procesu a pokusit 

se o navržení možných zm n.      

Práce je rozd lena do p ti kapitol. Kapitola první popisuje obecn  pojem „hlava státu“ 

a zam uje se na zp sob její volby v republikách. Ve druhé kapitole se autor rámcov  v nuje 

postavení a pravomocím prezidenta dle Ústavy R. T etí kapitola se zabývá historickým 

vývojem právní úpravy volby prezidenta republiky. V našich podmínkách m la historickou 

tradici volba parlamentní, z tohoto d vodu autor provádí analýzu volby prezidenta 

v jednotlivých ústavách od roku 1918. tvrtá kapitola je rozd lena do t í ástí a obsahuje 

jednotlivé návrhy ústavních zákon  zavád jících p ímou volbu. V první podkapitole jsou 

uvedeny návrhy ústavních zákon , které byly p edloženy p ed vznikem Ústavy R. Druhá 

podkapitola se zabývá návrhy ústavních zákon  vyskytujících se po roce 2001 a v záv ru této 

kapitoly autor p edstavuje všechny argumenty pro a proti zavedení p ímé volby prezidenta 

republiky. Kapitola pátá a poslední obsahuje samotnou úpravu p ímé volby prezidenta 

republiky. Tato modifikace je obsažena v ústavním zákon . 71/2012 Sb. a v zákon . 

275/2012 Sb., o volb  prezidenta republiky. V poznámkách pod arou je k tomuto 

teoretickému výkladu uveden rozbor pr hu historicky první p ímé volby prezidenta eské 

republiky z roku 2013. 

První p ímá volba prezidenta eské republiky odhalila adu nedokonalostí a 

výkladových nejasností. Problematické pasáže platné právní úpravy jsou uvedeny v záv ru 

práce a je navrženo jejich možné ešení. 

Diplomová práce erpala z celé ady pramen , kterými byly odborné publikace, lánky 

uve ejn né v odborných periodikách, právní p edpisy a internetové zdroje.  

 


