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Úvod 
 

Téma  mé  diplomové  práce  zní:  P ímá  volba  prezidenta  eské  republiky.  V  

 dob , kdy jsem za ala p emýšlet o tématu své záv re né práce, došlo k vyhlášení 

ústavního zákona . 71/2012 Sb., kterým se m ní Ústava . 1/1993 Sb. ve Sbírce 

zákon . Zavedení p ímé volby prezidenta republiky bylo jedno z nejdiskutovan jších 

témat, což i m  vedlo k v tšímu zájmu a snaze o prohloubení znalostí v této 

problematice. 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. Aktuálnost 

této problematiky byla tedy jedním z hlavních d vod  pro výb r tohoto tématu.    

Zp sob volby hlavy státu je v republikách považován za jeden z d ležitých 

institut . eská republika byla donedávna jednou z mála zemí v Evrop , v níž byla 

zakotvena parlamentní volba prezidenta. Otázka zavedení p ímé volby hlavy státu byla 

zvažována již od vzniku samostatného eskoslovenského státu. Od p ijetí Ústavní 

listiny z roku 1920 až do roku 1992 diskuze na toto téma ustaly, a to s ohledem na 

politický vývoj v zemi a zárove  s p ihlédnutím k tradici volby nep ímé. etné debaty 

se objevily op t jednak p ed p ijetím Ústavy R a též v následujících dvaceti letech, a 

to v tšinou periodicky p ed koncem volebního období ú adujícího prezidenta republiky.  

ímá volba prezidenta republiky m la b hem této doby velkou podporu ze strany 

ob an  a tento názor postupn  za al p evažovat i u len  Parlamentu R, zatímco 

odborná ve ejnost upozor ovala spíše na r zná úskalí, která by mohla p ímá volba 

hlavy státu p inést. Vývoj sm ující k zavedení p ímé volby prezidenta v eské 

republice byl dovršen v roce 2012, kdy byla p ijata již výše zmín ná novela Ústavy R 

. 1/1993 Sb.  

Cílem diplomové práce je poskytnout co nejkomplexn jší pohled na právní 

úpravu p ímé volby hlavy státu, shrnout teoretická východiska, provést analýzu pr hu 

legislativního procesu a pokusit se o navržení možných zm n.    

 Tato diplomová práce je len na do p ti hlavních kapitol.    

 Úvodní kapitola popisuje obecn  pojem „hlava státu“ a zam uje se na zp sob 

její volby v republikách. Ve druhé kapitole se rámcov  v nuji postavení a pravomocím 

prezidenta republiky dle Ústavy R. T etí kapitola se zabývá historickým vývojem 

právní úpravy volby prezidenta republiky tak, jak byl volen od vzniku samostatné 

eskoslovenské republiky až po zavedení jeho p ímé volby. tvrtá kapitola je rozd lena 
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do t í podkapitol. V první podkapitole jsou uvedeny návrhy, které byly p edloženy p ed 

vznikem Ústavy R a v navazující podkapitole jsou chronologicky analyzovány a 

srovnávány jednotlivé návrhy ústavních zákon , jejichž zám rem bylo zavést p ímou 

volbu prezidenta republiky do již platné Ústavy R. Tento vývoj je zakon en p ijetím 

ústavního zákona . 71/2012 Sb. V záv ru této kapitoly jsem se pokusila p edstavit 

všechny argumenty pro a proti zavedení p ímé volby prezidenta republiky. V poslední 

ásti se v nuji volb  prezidenta republiky tak, jak jej stanovuje p ijatá novela Ústavy 

R a zákon . 275/2012 Sb., o volb  prezidenta republiky. V poznámkách pod arou 

k tomuto teoretickému výkladu uvádím rozbor pr hu historicky první p ímé volby 

prezidenta eské republiky. Pro zp ehledn ní a lepší orientaci jsem vypracovala 

asovou osu a tabulku s informacemi o jednotlivých kandidátech, které jsou uvedeny v 

ílohách. V práci se budu nadále v novat pouze zm nám týkající se volební procedury, 

jelikož analýze pravomocí prezidenta republiky, i když s tématem notn  souvisí, se není 

možné v rámci doporu eného rozsahu práce v dostate né mí e zabývat. 

i zpracování jsem vycházela z odborné literatury, z lánk  uve ejn ných 

v odborných periodikách, z právních p edpis eské republiky a též z internetových 

zdroj .  

edm tná práce vychází z právního stavu k 16. 10. 2013. 
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1. Pojem hlava státu 
 

Pojmem „hlava státu“ je tradi  ozna en nejvyšší státní p edstavitel. To, že se 

jedná o jeden z nejvýznamn jších ústavních orgán  v zemi, lze odvodit již ze 

samotného jazykového výkladu tohoto sousloví.     

 Sou asný obsah pojmu má sv j historický p vod v absolutní monarchii, jež byla 

v evropských zemích v 16. až 18. století p evládající formou vlády. Panovník 

disponoval veškerou státní mocí, která nebyla ni ím omezena. Do této funkce byl 

ustaven „z boží v le“, což m lo tuto jeho absolutní moc ospravedlnit. Postupem asu se 

smysl a funkce hlavy státu m nily. Zejména vlivem americké a francouzské revoluce 

došlo k ur itému oslabení její moci a k novému pojetí organizace státu. Revolucioná i 

dosavadní monarchie odmítali a snažili se prosadit nové uspo ádání státní moci. 

Nalezeny byly dv  podoby ešení. Prvním kompromisním ešením bylo zachování 

monarchie ve zm né konstitu ní podob  a druhým její zám na v novou formu vlády, 

a to republiku.1 V této form  vlády je v tšinou zakotvena individuální hlava státu, jež je 

zpravidla nazývána prezidentem.2       

 Profesor Weyr se ve své knize Teorie práva ohradil proti použití obratu „hlava 

státu“ v republikánských ústavách. Uvádí, že je výrazem „antropomorfistického a 

organického pojetí státu“ a poz statkem monarchistického chápání, podle kterého je stát 

lem a panovník jeho hlavou, která toto t lo ovládá.3 Hlava státu je považována za 

orgán  státu,  který  reprezentuje,  a  to  jak  sm rem  dovnit ,  tak  navenek.  Jeden  z  

nejvýznamn jších p edstavitel  nauky mezinárodního práva L. Oppenheim ve svém díle 

naopak zd raznil, že pro existenci kteréhokoli státu je nezbytné, aby m l svou hlavu 

                                                             
1 JIRÁSKOVÁ,  V ra.  Kapitola  XI.  Hlava  státu.  In:  PAVLÍ EK,  Václav  a  kolektiv.  Ústavní právo a 
státov da. 1. díl, Obecná státov da. Praha : Linde, 1998. s. 266-267  
2  Je charakterizován též p ívlastkem státní, spolkový, federální, a jiný, a to s ohledem na ústavní situaci 
v dané zemi. In FILIP, Jan; SVATO , Jan; ZIMEK, Josef. Základy státov dy. 3. opr. a zkrác. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2002. s. 217  
3 WEYR, František. Teorie práva. Brno : Praha : Orbis, 1936. s. 320 a násl. 
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státu.4 V historii stát  st ední a východní Evropy byl však n kterými státy ú ad hlavy 

státu z d vodu nep átelství k bývalým režim m po ur itou dobu zrušen.5 

Hlava státu je jednou ze sou ástí soudobé státní moci. Jedná se o samostatný 

orgán, jehož funkce, práva a povinnosti jsou ur eny právním ádem.6 V demokratických 

systémech má nejvyšší státní p edstavitel specifický význam i r znorodé mocenské a 

konstitu ní ukotvení. Je institucionálním i symbolickým vyjád ením suverenity státu, 

jeho jednoty v r znosti v kontextu pluralitní demokracie. Koncep ní ešení jsou v rámci 

moderní demokratické ústavnosti velice rozmanitá: v n kterých státech je hlava státu 

pouhým symbolem ústavnosti a její pravomoci jsou bu  zcela formální (Velká 

Británie), anebo velmi omezené (Spolková republika N mecko). Za dané situace se 

zpravidla stává rozhodujícím ústavn mocenským reprezentantem státu jiný orgán7 než 

hlava státu. Naproti tomu v jiných státech symbolické a ústavn mocenské vyjád ení 

ústavnosti splývá v jedno.8  

Postavení hlavy státu a její ozna ování9 je ur ováno množstvím faktor . Mezi n  

lze za adit formu státu a formu vlády, zp sob ústavního a právního vymezení, tradice, 

pom r politických sil a rovn ž osobní kvality jednotlivce vykonávající tuto funkci.10 

Z uvedených faktor  je z ejm  nejvýznamn jším forma vlády. P ed zkoumáním 

samotného pojmu „forma vlády“ a jeho jednotlivých typ  považuji za vhodné 

konstatovat, že tento institut tvo í spolu se státním režimem a státním z ízením t i 

                                                             
4 „Protože stát je abstrakcí ze skute nosti, že množství jednotlivc  žije v jedné zemi pod svrchovanou 
vládou, musí míti každý stát hlavu jakožto sv j nejvyšší orgán, který jej representuje uvnit  jeho hranic i 
mimon  v souhrnu jeho vztah . Takovou hlavou je v monarchii monarcha a v republice president nebo 
sbor jednotlivc , jakou je Švýcarská Spolková rada. Podle mezinárodního práva je n jaká hlava 
nezbytná, protože bez hlavy není státu, nýbrž anarchie.“ in OPPENHEIM, Lassa. Mezinárodní právo.  
Praha : Orbis, 1924, s. 467; PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. II. díl, Ústavní 
právo eské republiky. ást 1. Praha : Linde, 2001. s. 480 
5 Pravomoci hlavy státu byly p evedeny (v p ípad  Albánie, Bulharska, Ma arska, NDR, Polska a 
bývalého SSSR) na p edsedu kolektivního p edsednictva parlamentu. Z podobného d vodu nem lo hlavu 
státu ani mezivále né Estonsko, kde pravomoci hlavy státu vykonával premiér. In COAKLEY, John. 
Úloha hlavy státu v sou asné politice. Politologická revue. 1998. . 1. s. 30.  
6 PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. 1. díl, Obecná státov da. Praha : Linde, 
1998. s. 265 
7 Nap . premiér, kanclé  
8 BLAHOŽ, Josef; BALAŠ, Vladimír; KLÍMA, Karel. Srovnávací ústavní právo.  Praha: Codex 
Bohemia, 1998. s. 91 
9 Vrcholným p edstavitelem monarchie m že být král, císa , vévoda, velkovévoda, kníže, sultán, emír 
apod. V republikách stojí v ele státu zpravidla prezident. Ale lze se setkat i s papežem (Vatikánský 

stský stát), kapitánem regentem (San Marino), i biskupem (biskup ze  Seu D´ Urgell spole  
s francouzským prezidentem v Ando e). 
10 PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. 1. díl, Obecná státov da. Praha : Linde, 
1998. s. 265–266 
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složky formy státu.11 Samotná forma vlády vypovídá o složení a povaze nejvyšších 

státních orgán , tj. orgán  moci zákonodárné, výkonné a soudní, a o jejich vzájemných 

vztazích. Dále také o zp sobu ustavování nositel  státní moci a o form  ú asti ob an . 

S ohledem na to, kdo je nositelem nejvyšší státní moci a jakým zp sobem vládne, se 

rozlišují monarchie a republika.12       

 Jelikož tématem této diplomové práce je p ímá volba prezidenta v eské 

republice, zam ím se v následujícím teoretickém výkladu pouze na z ízení 

republikové, a to p edevším na systém parlamentní.     

               

 
1. 1 Volba hlavy státu v republikovém z ízení 
 

V dnešní dob  je republika p evládající formou státního z ízení. V závislosti na 

zp sobu uspo ádání a institucionalizace horizontální d lby státní moci má podobu bu  

republiky parlamentní, prezidentské, shromážd ní, i jejich variant – kanclé ské, 

semiprezidentské apod.13         

Jak jsem se již zmínila, formu vlády charakterizuje rovn ž i zp sob dosazení 

prezidenta republiky do ú adu – v republikách je jedním z jejích znak  volba. Je možné, 

aby byl zvolen lidem, a to p ímo14 nebo nep ímo prost ednictvím volitel .15 Dalšími 

dv ma možnostmi je ustavení prezidenta parlamentem16 i  speciálním kolegiem,  které  

tvo í lenové parlamentu a delegáti spolkových zemí, nebo v p ípad  unitárního státu 

správn  územní jednotky.17  

Osobn  se ztotož uji s názorem vysloveným v ústavní teorii, že ím je 

vzdálen jší volba hlavy státu od tohoto zákonodárného sboru, tím spíše chápou takto 

zvolení prezidenti svoji moc jako moc nezávislou. Jestliže jsou do prezidentského ú adu 

zvoleni p ímo lidem, mají obvykle i siln jší pozici ve vztahu k parlamentu a zpravidla 
                                                             
11 Formou státu se rozumí organizace státní moci (státní mechanismus), a zp sob fungování státní moci. 
12 FILIP, Jan; SVATO , Jan. Státov da. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011. s. 129–
131 
13 PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. 1. díl, Obecná státov da. Praha : Linde, 
1998.  s. 104 
14 Nap . R, Francie, Rakousko, Polsko, Rusko 
15 Nap . USA 
16 Nap . Švýcarsko 
17 Prezident SRN je volen Spolkovým shromážd ním, skládajícím se z len  Spolkového sn mu a 
stejného po tu len  volených zemskými sbory reprezentace lidu. ( l. 54 Základního zákona SRN)  In 
WAGNEROVÁ, Eliška; KLOKO KA, Vladimír. Ústavy stát  Evropské unie. Díl první. 2. vyd. Praha : 
Linde, 2004, s. 196, 250 
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hrají i v tší roli p i uskute ování státní moci. Pokud je do funkce ustaven parlamentní 

tšinou naopak se jeho prostor pro možné vyhran ní v i zákonodárnému sboru 

zužuje.18   

Podmínky volitelnosti jsou v jednotlivých státech r zné a upravují je jak zákony, 

tak i zvláštní volební normy.  Pasivní volební právo je zpravidla stanoveno pro všechny 

státní ob any daného státu19, kte í dosáhli p edepsaného v ku. V ková hranice 

kandidáta na ú ad prezidenta se pohybuje mezi 35. až 50 lety.20 T etí podmínkou, kterou 

bývá nezbytné splnit, je možné op tovné zvolení po uplynutí prezidentského funk ního 

období.21 V n kterých státech je navíc vyžadováno, aby kandidát vyznával ur itou státní 

víru. 

Prezidentské volební období je zpravidla asov  omezené. Jeho délka se 

pohybuje od jednoho roku do sedmi let.22 Kandidáty na prezidentský post mohou 

obvykle navrhovat skupiny poslanc , voli  nebo nejsiln jší politické strany. Zvolený 

kandidát se své funkce ujímá složením slavnostního slibu, v n mž se zavazuje 

zachovávat ústavu a zákony zem , plnit své povinnosti apod. Ve státech, kde znají 

institut státního náboženství, je navíc sou ástí p ísahy i obligatorní nebo fakultativní 

žádost o pomoc Boha. Tradi ním zp sobem ukon ení funk ního období prezidenta je 

jeho uplynutí. Ojedin le m že dojít k uvoln ní ú adu prezidenta v d sledku ústavou 

edvídaných i nep edvídaných okolností. Mezi n  jsou azeny abdikace, smrt, ztráta 

volitelnosti i odvolání z funkce. 

 
 
 
 
                                                             
18 PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. 1. díl, Obecná státov da. Praha : Linde, 
1998. s. 271 
19 Tato podmínka je zp ísn na nap . v USA, kde je u kandidáta na prezidenta navíc nutné, aby jeho 
ob anství vzniklo zrozením, a aby alespo  po dobu 14 let bydlel na území Spojených stát .  In FILIP, 
Jan; SVATO , Jan; ZIMEK, Josef. Základy státov dy. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997., s. 
233 
20 Nejnižší stanovený v k 35 let musí kandidát splnit nap . v USA a Rakousku; 40 let v R, N mecku, 
Slovensku apod. a nejvíce 50 let musí být kandidátovi nap . v Itálii.  
21 Bezprost ední znovuzvolení je možné jen jednou nap . v R a SRN. Konkrétní osobu lze op tovn  
zvolit pouze jedinkrát nap . v USA a v Rakousku. A ve Švýcarsku platí, že stávající prezident nem že 
kandidovat pro následující volební období.  
22 Prezident republiky je volen na 1 rok ve Švýcarsku; na 4 roky v USA; na 5 let nap . v R, SRN, 

ecku, Francii, Portugalsku, Estonsku, Litv , Ma arsku, Polsku, Slovensku apod.; na 6 let ve Finsku a 
Rakousku a na 7 let v Itálii.  
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1. 2 Hlava státu v parlamentní republice  
 

Jelikož je eská republika republikou parlamentní, považuji za vhodné objasnit 

postavení hlavy státu v této form  vlády. Charakteristiku postavení hlavy státu 

v ostatních formách vlády si s ohledem na téma této práce dovolím vynechat.  

 Institut hlavy státu se v parlamentní republice vytvo il v procesu vývoje z funkce 

panovníka, od jehož pravomocí v oblasti moci výkonné byly postupn  odd leny jeho 

osobní privilegia a další pravomoci. Prezident tedy není ni ím jiným než ústavním 

monarchou zbaveným vn jších atribut  p vodní neomezené moci a v ur itém smyslu na 

j lze nahlížet jako na pokra ovatele tradic monarchie v republice.23  

 Parlament, vláda a hlava státu náleží v parlamentním systému mezi nejvyšší 

ústavní orgány. Podle ústavní teorie existují dv  koncepce chápání parlamentní hlavy 

státu. První považuje prezidenta za sou ást moci výkonné, druhá ho pokládá za orgán 

sui generis. Prezident republiky jako orgán sui generis stojí vedle moci výkonné, ale 

rovn ž i vedle moci zákonodárné a soudní. Má plnit zejména úlohu zprost edkovatele 

mezi mocemi a napomáhat tak p i ešení komplikovaných situací.24 Profesor Filip ve 

své knize Státov da25 uvádí, že hlava státu je v parlamentním systému spíše tzv. pouvoir 

moderateur, tedy symbolem státu, který má zpravidla možnost zasahovat jen v p ípad  

jinak ne ešitelných rozpor  vlády s parlamentem.26     

 Pro hlavu státu je v parlamentní republice charakteristická ústavn -politická 

neodpov dnost z výkonu její funkce. Jednotlivé státy ji v r zné mí e vymezují v 

ústavách. V celé ad  republik s parlamentní formou vlády nemají nejvyšší státní 

edstavitelé tém  žádnou samostatnost. V praxi to znamená, že k platnosti naprosté 

tšiny akt  je vyžadován spolupodpis p edsedy vlády nebo jím pov eného lena 

vlády. Prost ednictvím institutu kontrasignace p ebírá za tyto rozhodnutí odpov dnost 

                                                             
23 JIRÁSKOVÁ, V ra. Kapitola XI Hlava státu. In PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a 
státov da. 1. díl, Obecná státov da. Praha : Linde, 1998. s. 266–267 
24 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státov dy. 3. vyd. Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2012. s. 383 
25 FILIP, Jan; SVATO , Jan. Státov da. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011.  s. 129–
131 
26 Koncepce prezidentského ú adu jako nadstranické instituce, jejíž úlohou je plnit funkci jak 
zprost edkovatele mezi politickými stranami a politickými silami v zemi, tak i úlohu nejvyššího arbitra ve 
vztazích mezi nejvyššími státními orgán, je zakotvena kup íkladu v Ústav  Italské republiky v l. 87, 
které zní: „Prezident republiky zastupuje jednotu národa.“ In BLAHOŽ, Josef; BALAŠ, Vladimír; 
KLÍMA, Karel. Srovnávací ústavní právo. 3., p eprac. a dop. vyd. Praha: ASPI, 2007. s. 139 
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vláda jako celek, ímž se konstruuje nep ímá závislost hlavy státu na parlamentu.27 

Hlavním d vodem této neodpov dnosti je ochrana d stojnosti a vážnosti tohoto ú adu a 

zvýšení nezávislého postavení prezidenta ve vztahu k jednotlivým politickým 

skupinám. Prezidentovi je zpravidla poskytována i v tší míra ochrany v oblasti trestní a 

správní odpov dnosti. V dob  výkonu funkce nelze hlavu státu zadržet nebo stíhat pro 

trestný in, p estupek i správní delikt, p emž stíhání je vylou eno navždy. Výjimkou 

je možné stíhání na základ  ústavní žaloby, a to pro velezradu28 nebo pro porušení 

ústavy.29 V p ípad  prokázání vinny hrozí hlav  státu ztráta tohoto ú adu a mnohdy i 

ztráta zp sobilosti jej znovu nabýt.30       

 Rozsah pravomocí, které mají prezidenti v jednotlivých parlamentních 

republikách, je mnohdy odvozen od historických tradic. Mohou zastupovat stát 

v mezinárodních vztazích, ratifikovat mezinárodní smlouvy a taktéž p ijímat a 

pov ovat diplomatické zástupce. Zpravidla jsou tedy p edstavitelem vn jší suverenity. 

Dále mají i speciální pravomoci ve vztahu k moci zákonodárné, výkonné a soudní.  

 

 

2. Ústavn -právní postavení prezidenta eské republiky 
 

Jak jsem již n kolikrát v této práci uvedla, postavení prezidenta významn  

ovliv uje forma vlády. Charakter formy vlády vyplývá z analýzy institucionalizovaných 

vztah  mezi státními mocemi.  S ohledem na to, jak jsou tyto vzájemné vztahy 

upraveny v Ústav R, lze tedy eskou republiku považovat za republiku 

parlamentní.31          

 koli je eská republika z ústavn právního hlediska klasickou parlamentní 

demokracií, p iznává Ústava R prezidentovi rozsáhlé pravomoci v podstat  v i všem 

složkám mocenského systému. Prezident R má tradi  silné postavení vyplývající 
                                                             
27 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státov dy. 3. vyd. Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2012. s. 384 
28 Nap . Itálie, R 
29 Nap . Itálie, Rakousko, R – Ústavní zákon . 71/2012 Sb. p inesl rozší ení ust. l. 65 odst. 2 Ústavy 

R. Nov  m že být prezident republiky stíhán i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné sou ásti ústavního 
po ádku. 
30 FILIP, Jan; SVATO , Jan. Státov da. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011. s. 129–
131 
31 Jako p íklad lze uvést l. 81 odst. 1 Ústavy R: „Vláda je odpov dna Poslanecké sn movn .“ 
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z ústavních zvyklostí, jejichž p vod lze najít již v období první eskoslovenské 

republiky.  Osobn  se ztotož uji s názorem, že prezident eské republiky není jen 

formální hlavou státu, ale naopak se vyzna uje významným postavením.32 

 V systematice Ústavy R je postavení prezidenta republiky a jeho pravomoci 

upraveno v hlav  t etí nazvané „Moc výkonná“. Je za azen do ela této hlavy, a to i 

esto, že v ele moci výkonné nestojí a jeho reálná ú ast na této moci není p íliš 

výrazná. Vrcholným orgánem moci výkonné je vláda.33 D vody k takovémuto za azení 

byly jednak historické, kdy toto len ní odpovídalo struktu e Ústavní listiny a dále 

teoreticko-dogmatické vycházející z teorie trojdílnosti moci.34 Skute nost, že prezident 

republiky je umíst n do rámce moci výkonné, je áste  zd vod ována i tím, že je mu 

Ústavou R sv ena ada exekutivních pravomocí, jež vykovává s kontrasignací 

edsedy nebo jím pov eného lena vlády.35      

 Profesor Pavlí ek má za to, že hlava státu by nem la být chápána jako moc 

výkonná, ale jako zvláštní, neutrální, mocenská složka, která eší konflikty mezi vládou 

a parlamentem.36 S tímto názorem souhlasím a domnívám se, že vhodn jší by bylo 

prezidenta republiky z tradi ního systematického za azení do hlavy t etí Ústavy R 

vyjmout a za adit ho nov  do samostatné hlavy.     

 Ústava R vymezuje postavení a pravomoci prezidenta eské republiky 

konkrétn  v l. 54 až 66. Ustanovení l. 54 odst. 1 Ústavy R uvádí, že prezident 

republiky je hlavou státu.        

 Na postavení prezidenta eské republiky má klí ový vliv i to, jaké jsou jeho 

pravomoci, jež je oprávn n vykovávat bez sou innosti jiných ústavních orgán , a jak je 

upravena jeho odpov dnost.        

 Ústava R v ust. l 54 odst. 3 stanoví, že prezident není z výkonu své funkce 

odpov dný. S výjimkou omezeného okruhu  pravomocí, upravených v ust. l. 62 Ústavy 

R, pot ebuje k v tšin  svých rozhodnutí spolupodpis p edsedy nebo jím pov eného 

                                                             
32 KUNŠTÁT, Daniel. Zp sob volby, pravomoci a postavení prezidenta republiky: názory ve ejnosti 
versus ústavní praxe. asopis naše spole nost. 2005. . 1 [online] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/2005-1/zpusob-volby-pravomoci-a-postaveni-prezidenta-republiky-nazory-
verejnosti-versus-ustavni-praxe [citováno 16. 8. 2013]   
33 Ust. l. 67 odst. 1 Ústavy R 
34 PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. II. díl, Ústavní právo eské republiky. ást 
1. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2008. s. 479 
35 KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2005. s. 286  
36 KOUDELKA, Zden k. Prezident republiky. Praha : Leges, 2011. s. 25–26 



 15

lena vlády.37 Tímto spolupodpisem p ebírá za tyto úkony odpov dnost vláda jako 

celek.38 Dle výše uvedeného lze prezidentovi pravomoci rozd lit do dvou skupin. První 

skupina je upravena ust. l. 62 písm. a) až k) Ústavy R a obsahuje pravomoci 

nekontrasignované. Avšak i v tomto p ípad , je k jejich výkonu astokrát nezbytná 

sou innost jiného ústavního orgánu, tedy jeho návrh nebo souhlas.39  

 Mezi tyto pravomoci náleží:  jmenování a odvolávání p edsedy a dalších len  

vlády a p ijímání jejich demise, odvolávání vlády a p ijímání její demise; svolávání 

zasedání Poslanecké sn movny; rozpoušt ní Poslanecké sn movny; pov ení vlády, 

jejíž demisi p ijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímn  až do 

jmenování vlády nové; jmenování soudce Ústavního soudu, jeho p edsedy a 

místop edsed ; jmenování p edsedy a místop edsedy Nejvyššího soudu, odpoušt ní a 

zmír ování trest  uložených soudem a zahlazování odsouzení; návrat p ijatých zákon  

Parlamentu, s výjimkou zákona ústavního; podepisování zákon ; jmenování prezidenta 

a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního ú adu a jmenování len  Bankovní rady eské 

národní banky.        

 V  navazujícím  ust.  l.  63  odst.  1  písm.  a)  až  k)  a  odst.  2  Ústavy  R  jsou  

za azeny pravomoci kontrasignované. Do této druhé skupiny náleží: zastupování státu 

navenek, sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv a možnost p enést sjednávání 

mezinárodních smluv na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé leny; vrchní 

velení ozbrojeným silám; p ijímání vedoucí zastupitelských misí; pov ení a odvolání 

vedoucích zastupitelských misí; vyhlašování voleb do Poslanecké sn movny a do 

Senátu; jmenování a povyšování generál ; prop ování a ud lování státních 

vyznamenání, pokud k tomu není zmocn n jiný orgán; jmenování soudc ; na izování, 

aby se trestní ízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v n m nepokra ovalo a 

ud lování amnestií.          

 Dle ust. l. 63 odst. 3 Ústavy R není kontrasignace vyžadována u všech 

                                                             
37 Z ust.  l.  63  odst.  3  Ústavy  R  –  „Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavc  1 a 2 
vyžaduje ke své platnosti spolupodpis p edsedy vlády nebo jím pov eného lena vlády.“ vyplývá, že 
kontrasignace není vyžadována u všech prezidentských úkon , ale jen u t ch, které iní formou 
rozhodnutí. K pojmu rozhodnutí blíže  in  nález  Ústavního  soudu  R  ze  dne  12.  4.  1994  sp.  zn.  Pl.  ÚS  
43/93 publikovaný ve Sbírce zákon  jako nález . 91/1994 Sb.. 
38 Ust. l. 63 odst. 3 a 4 Ústavy R 
39 Nap . p i jmenování soudc  Ústavního soudu. (Ust. l. 84 odst. 2 Ústavy R „Soudce Ústavního soudu 
jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu.“); i jmenování nebo odvolání lena vlády. (Ust. l. 
68 odst. 2  Ústavy R „P edsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní 
leny vlády a pov uje je ízením ministerstev nebo jiných ú ad .“) 



 16

prezidentských úkon , ale jen u t ch, které iní formou rozhodnutí.40 41  

 Vedle t chto pravomocí m že prezident republiky vykonávat i další pravomoci, 

jež jsou vymezené v b žných zákonech, a to i p esto, že nejsou výslovn  uvedeny v 

zákon  ústavním.          

 Novelou Ústavy R, kterou byla zavedena p ímá volba prezidenta, nedošlo 

v postavení prezidenta tak ka k žádné zm , a koli se ur ité ústavní návrhy o tyto 

zm ny pokusily.42 Jeho pravomoci nebyly výrazn  omezeny ani rozší eny. Ustanovení 

l.  62  písm.  g)  Ústavy  R  týkající  se  prezidentova  oprávn ní  na ídit,  aby  se  

nezahajovalo trestní ízení a bylo – li zahájeno, aby se v n m nepokra ovalo, bylo nov  

esunuto mezi pravomoci, u nichž je nutná kontrasignace.43 Rovn ž bylo v tomto 

lánku vypušt no obsoletní ustanovení o vyhlašování referenda o p istoupení R k EU 

a jeho výsledku.         

 Nepochybný vliv na postavení prezidenta má vedle platného psaného práva i síla 

jeho osobnosti, historické tradice a oby eje. V eské republice mezi n adíme nap . 

oprávn ní prezidenta být uvád n mezi státními initeli i jinými osobami na prvním 

míst , v právu na slavnostní fanfáry p i konání ústavních akt , p i p ehlídce estných 

stáží apod.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
40 K pojmu rozhodnutí blíže nap . nález Ústavního soudu R ze dne 12. 4. 1994 sp. zn. Pl. ÚS 43/93 
publikovaný ve Sbírce zákon  jako nález . 91/1994 Sb. 
41 Nap . návrh prezidenta republiky na kandidáta na ochránce ve ejných práv dle zákona . 319/1999 Sb. 
o ve ejném ochránci práv nemá charakter výkonu pravomoci formou rozhodnutí, ale pouze výkonu 
pravomoci stanovené zákonem, a proto není kontrasignace t eba. 
42 Nap . senátní tisk . 289 z roku 2002, sn movní tisk . 349 z roku 2003, sn movní tisk . 332 z roku 
2007 apod. Blíže viz podkapitola 4. 2 
43 Ust. l. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy R 



 17

3. Historický vývoj právní úpravy voleb a postavení hlavy 
státu 
 
 Ke vzniku eskoslovenského státu došlo oficiáln  dne 28. íjna 1918 a 

edcházelo mu dlouhodobé úsilí a boj národa o samostatnost a nezávislost na 

Rakousko-Uherské monarchii. Jednalo se o první státní útvar republikánského typu na 

našem území.  

 Ústavodárným aktem, který položil právní základy pro vznik samostatného státu 

byl zákon . 11/1918 Sb. z. a n. o z ízení samostatného státu eskoslovenského, 

ozna ovaný také jako tzv. recep ní norma. Ve snaze zabránit vzniku mocenského a 

právního vakua, byl zákonem p ebírán právní ád i správa rakousko-uherské monarchie. 

V úvodním prohlášení zákon konstatoval, že „Samostatný stát eskoslovenský vstoupil 

v život.“44 Podle autor  zákona se jednalo pouze o akt deklaratorní45, ale objevily se i 

názory, že jde o akt konstitutivní, kterým byla eská státnost konstitu  založena, a 

proto je po právu nazýván prvním ústavním provizoriem.46     

 lánek 1 uvád l, že státní formu eskoslovenského státu ur í Národní 

shromážd ní ve srozum ní s eskoslovenskou národní radou v Pa íži. V té dob  již byla 

eskoslovenská národní rada p em na na prozatímní vládu eskoslovenskou. Formu 

státu ur ila vláda v Prohlášení nezávislosti eskoslovenského národa jeho prozatímní 

vládou eskoslovenskou ze dne 16. íjna 1918, které je ozna ováno též jako tzv. 

Washingtonská deklarace. Podle ní se eskoslovenský stát stal republikou s parlamentní 

formou vlády s využitím principu lidové iniciativy a referenda. O státní form  bylo s 

kone nou platností rozhodnuto až Prozatímní ústavou ze dne 13. listopadu 1918, jež je 

považována za tzv. druhé ústavní provizorium.47      

 V následujících podkapitolách se v nuji vývoji volebního systému v eských 

prezidentských volbách od vzniku SR v roce 1918 až do vzniku R v roce 1993.

   

                                                             
44 Preambule zákona . 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. íjna 1918 o z ízení samostatného státu 
eskoslovenského 

45 WEYR, František. eskoslovenské právo ústavní. Praha : Melantrich, 1937. s. 84.  
46 PEŠKA, Pavel. Úvod do ústavního práva. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. s. 54. Rovn ž in 
PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti, úvahy a polemiky. 1, eský stát a N mci. 1. vyd. Praha : 
Karolinum, 2002. s. 36 a násl. 
47 PAVLÍ EK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státov da. II. díl, Ústavní právo eské republiky. ást 
1. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2008.  s. 24 – 28. 
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3. 1 Zákon . 37/1918 Sb. z. a n. ze dne 13. listopadu 1918, o prozatímní 
ústav  – Prozatímní ústava 
 
 Vzhledem k tomu, že recipovaná úprava z doby monarchie neposkytovala 

použitelná pravidla pro fungování nov  vznikajícího státu a vrcholných orgán , bylo 

nutné p ijmout co nejd íve úpravu novou.   

 Prozatímní ústava byla p ijata Národním výborem eskoslovenským48 dne 13. 

listopadu 1918. Jak vyplývá z názvu, jedná se o akt na p echodnou dobu, a tudíž je 

relativn  obecný a obsahuje jen nezbytnou modifikaci. Úprava o prezidentu republiky je 

obsažena v ust. § 7 až 12 Prozatímní ústavy. Tato ústava je výjime ná tím, že prezident 

není systematicky za azen do moci výkonné a na izovací, ale je mu v nován samostatný 

oddíl nazvaný „O presidentu republiky“.  Zajímavé je také to, že neobsahovala žádné 

ustanovení o volb  republikánské formy státu, ale díky výše zmín nému oddílu 

Prozatímní ústavy šlo dovodit, že nov  vzniklé eskoslovensko je republikou.  

 Jak jsem již v p edešlém odstavci zmínila, jde o dokument stru ný a tedy i volba 

hlavy státu byla nastavena pom rn  jednoduše. Dle ust. § 7 je hlavou státu prezident, 

kterého volí Národní shromážd ní. P i jeho volb  byla vyžadována p ítomnost alespo  

dvou t etin poslanc  a ke zvolení bylo pot eba, aby pro kandidáta hlasovaly nejmén  

dv  t etiny z p ítomných poslanc .49 Podmínky volitelnosti Prozatímní ústava ne ešila, 

jelikož osoba prvního eskoslovenského prezidenta byla v podstat  p edem jasná. 

hem platnosti této ústavy došlo k volb  a zvolení jen jedinkrát50 a to v dob , kdy T. 

G. Masaryk pobýval v exilu. Z tohoto d vodu Prozatímní ústava stanovila, že po dobu 

pobytu prezidenta mimo hranice státu vykonává jeho práva vláda, která mohla 

jednotlivými úkony pov it svého p edsedu. Toto pravidlo se m lo uplatnit také 

v p ípad , že by místo prezidenta nebylo obsazeno.  

 Prezidentský slib byl dle ust. § 12 cit. zákona skládán p ed Národním 

shromážd ním, jemuž prezident republiky sliboval „na svou est a sv domí, že bude 

dbáti blaha republiky a lidu a šet iti zákon .“ Právní ú inky slibu nebyly ústavou 

ešeny, ale vzhledem k tomu, že první eskoslovenský prezident složil sv j slib až dne 
                                                             
48 Jedná se o orgán vytvo ený ze zástupc eských politických stran na základ  výsledk  voleb do íšské 
rady z roku 1911 podle tzv. Švehlova klí e s p ibráním Slovák . Blíže in MALÝ, Karel a kolektiv. jiny 
eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3. vyd. Praha : LINDE, 2003. s. 326 

49 Národní shromážd ní se skládalo z 256 poslanc . Nezbytná byla tedy ú ast alespo  171 poslanc  a ke 
zvolení souhlas nejmén  114 volitel . (Ust. §1 zákona . 37/1918 Sb. z. a n.) 
50 Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen prvním eskoslovenským prezidentem v atmosfé e bou livého 
nadšení aklamací dne 14. listopadu 1918. V praxi tedy p íslušné paragrafy nebyly nikdy p ímo napln ny. 
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21. prosince 1918, tedy více než m síc po svém zvolení, lze p edpokládat, že tyto 

inky z ejm  nebyly konstitutivní povahy.  

 esné funk ní období prezidenta vymezeno nebylo. Prezidentský ú ad m l trvat 

„až do doby, kdy dle ústavy kone né nová hlava státu bude zvolena.“51  

 Zákon byl novelizován b hem své platnosti dvakrát, a to zákonem . 138/1919 

Sb.z. a n. ze dne 11. b ezna 1919 a zákonem . 271/1919 Sb.z. a n. ze dne 23. kv tna 

1919, kterým se m ní zákon o prozatímní ústav .       

 První z uvedených zákon  rozší il po et len  Národního výboru52 o zástupce 

slovenské národnosti, a to z 256 na 270 len . Tímto navýšením se také nutn  zvýšil 

po et poslanc  p ítomných p i volb  nové hlavy státu53 a  stejn  tak  po et  poslanc ,  

kte í se museli na novém prezidentu republiky shodnout.54    

 Druhá z výše zmín ných novel zasáhla do podoby Prozatímní ústavy o poznání 

významn ji. astokrát je autory ozna ována za zlom, po kterém se eskoslovenská 

republika stala státem se standardní parlamentní formou vlády.55 V prvé ad  bych 

zmínila zm nu týkající se vyžadovaného po tu p ítomných poslanc  v pr hu 

prezidentské volby. P vodní normativ byl uvedenou novelou, s ú inností od 31. kv tna 

1919, snížen na p ítomnost nadpolovi ní v tšiny osazenstva.56 Nov  bylo také dopln no 

ust. § 8 Prozatímní ústavy o situaci, kdy prezident nebyl schopen vykonávat sv j ú ad 

ze zdravotních d vod  po dobu delší než jeden m síc. V Prozatímní ústav  se tak 

poprvé objevil institut prezidentova nám stka.57 Souvislost tohoto ustanovení s volbou 

prezidenta lze shledat ve v  t etí, kde je konstatováno, že „pro volbu nám stka platí 

totéž, co pro volbu prezidenta republiky.“  V otázce funk ního období a slibu nenastala 

novelou žádná zm na. Stále platila p vodní úprava, že prezident republiky vykonává 

                                                             
51 Ust. §7 v ta druhá zákona . 37/1918 Sb. z. a n. 
52 Lépe eno z n j vzniklého Národního shromážd ní. („Národní výbor rozši uje se na 270 len  
zp sobem a dle klí e, jak vznikl Národní výbor. Tento sbor nazývá se Národní shromážd ní.“ l. I. 
zákona . 138/1919 Sb. z. a n) 
53 z p vodních 171 na 180 poslanc  
54 Z p vodních 114 na 120 poslanc  
55 K tomuto více viz. GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním d jinám eskoslovenska I 
1914-1945. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. s 53  
56 Znamenalo to, že v p ípad  volby podle tohoto p edpisu by pro zvolení prezidenta sta il souhlas pouze 
91 z p ítomných alespo  136 poslanc . Tato modifikace však nebyla nikdy použita. Druhá volba 
prezidenta republiky se uskute nila až podle Ústavní listiny dne 27. kv tna 1920. 
57 Tento institut obsahovala také Ústavní listina a Ústava 9. kv tna. V praxi se však jeho volba nikdy 
neuskute nila. 
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sv j ú ad do doby, kdy prob hne nová volba již podle ústavy kone né.  

   

 
 
3. 2 Zákon . 121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se 
uvozuje ústavní listina eskoslovenské republiky – Ústavní listina  
 
 Skute nou normativní podobu politickému systému SR dala únorová ústava.58 

Byla schválena Národním shromážd ním dne 29. února 1920 spolu se  zákon . 

121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina eskoslovenské republiky (dále 

jen „Ústavní listina“) a rozvedla zásady, které obsahovala ústava prozatímní. 

 Ústavní listinu tvo ily slavnostní preambule, uvozovací zákon o 10 láncích a 

vlastní ústavní listina o 134 paragrafech, které byly rozd leny do 6 hlav. Postavení a 

volba prezidenta republiky byla upravena jednak lánkem V., hlavou II. v ust. § 38 

a hlavou III. v ust. § 56 až 69 Ústavní listiny. Zp sob volby hlavy státu byl obsažen 

vedle citovaných ustanovení i v zákon . 161/1920 Sb. z. a n. o volb  presidenta 

republiky ze dne 9. b ezna 1920.59  Podp rn  se aplikoval, pokud to bylo z povahy 

procesu prezidentské volby možné, také dle ust. § 5 citovaného zákona jednací ád 

Poslanecké sn movny60.  

   Stejn  jako v sou asn  platné Ústav R byla instituce hlavy státu61 upravena 

spole  s vládou v rámci moci výkonné.     

 Ohledn  zp sobu volby prezidenta republiky probíhaly na po átku vzniku státu 

etné diskuze. Vedle volby prost ednictvím sboru volitel , inspirované francouzským 

modelem, se objevovaly i úvahy o prezidentské volb  p ímé, jak tomu bylo nap . 

v Brazílii nebo ve Výmarské republice. K této variant  se p iklán l i prezident T. G. 

Masaryk.62 Nakonec byla p ijata úprava, kterou obsahovalo ust. § 56 Ústavní listiny, a 

                                                             
58 BALÍK, Stanislav et al. Politický systém eských zemí 1848–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodn  politologický ústav, 2003. s. 50 
59 Zákon byl pro jistotu schválen kvalifikovanou dvout etinovou v tšinou i p esto, že se nejednalo o 
ústavní zákon, nebo  se objevily pochybnosti o tom, zda je možné nad rámec Ústavní listiny dopl ovat 
materiáln  zp sob a podmínky platnosti volby prezidenta republiky tím, že zákon vymezil kvórum 
usnášeníschopnosti Národního shromážd ní a pr h obou kol volby. 
60 MLSNA, Petr. Ústavn  právní aspekty volby prezidenta republiky. Právník. 2009. ro . 148. . 1. S. 46 
– 73. 
61 Prezident republiky je ozna en jako „hlava státu“ v ust. § 2 Ústavní listiny – „Stát eskoslovenský jest 
demokratická republika, jejíž hlavou je volený president.“ 
62 BROKLOVÁ, Eva. : Prezident Republiky eskoslovenské : instituce a osobnost T. G. Masaryka. Praha 
: Masaryk v ústav AV R, 2001. s. 31 a 43 
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to že prezident bude dle vzoru francouzské ústavy63 volen nep ímo Národním 

shromážd ním.  

 O volebním období hlavy státu se zmi oval tzv. uvozovací zákon v l. V., který 

se stal podle výslovného zn ní Ústavní listiny její sou ástí. Konstatoval, že dosavadní 

prezident T. G. Masaryk, zvolený dle Prozatímní ústavy, z stává ve svém ú ad , dokud 

nebude provedena volba nová a také že „ode dne ú innosti ústavní listiny p íslušejí mu 

práva v ní stanovená.“    

 Ústavní listina poprvé v historii SR stanovila pevné funk ní období hlavy státu 

(ust. § 58 odst. 1 a 2 Ústavní listiny). Mandát prezidenta republiky byl sedmiletý a 

po ítal se ode dne, kdy nov  zvolený prezident republiky vykonal slib. S ohledem na 

tuto skute nost mohlo dojít jak ke zkrácení tohoto období, tak i k p ípadu opa nému, 

tedy k jeho prodloužení.  Ke zkrácení sedmiletého volebního období mohlo dojít dle ust. 

§ 59 Ústavní listiny pokud by zem el i abdikoval nebo dle dikce ust. § 67 odst. 1, 

pakliže se Senát v d sledku odsouzení pro velezradu usnesl, že prezident republiky svou 

funkci ztrácí.          

 Prezident republiky m l z stat ve své funkci do doby, než by byl zvolen 

prezident nový (ust. § 58 odst. 5 Ústavní listiny). Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že 

pokud by do konce funk ního období dosavadního prezidenta republiky nebyl nový 

prezident zvolen nebo v souvislosti s ust. § 58 odst. 1 Ústavní listiny nesložil slib, m že 

dojít k prodloužení sedmiletého volebního období ú adujícího prezidenta. Smyslem této 

úpravy bylo zajistit kontinuitu výkonu této funkce a p edejít tak nevhodnému vakuu 

mezi volbou a složením slibu.64    

  Aby mohl kandidát zastávat funkci prezidenta republiky, musel splnit t i 

zvláštní podmínky volitelnost. Nezbytné bylo ob anství eskoslovenské republiky, dále 

volitelnost do Poslanecké sn movny a t etí podmínkou bylo dosažení v ku 35 let (ust. § 

56 odst. 2 Ústavní listiny).        

 Ústavní listina vymezila v ust. § 4 státní ob anství v SR za jediné a jednotné. 

Podmínky nabývání, ú ink  a zániku státního ob anství upravoval ústavní zákon . 

                                                             
63  BROKLOVÁ, Eva et al. eskoslovenská ústava 1920 : devadesát let poté : sborník text . 1. vyd. Praha 
: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. s. 87. 
64 SOBOTA, Emil et al. eskoslovenský president republiky : státoprávní instituce a její život Praha : 
Orbis, 1934.  s. 11 
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236/1920 Sb. z. a n.65. O post prezidenta republiky se mohla ucházet jak osoba, která 

nabyla eskoslovenské státní ob anství narozením na území státu tak i osoba, která se 

na území SR nenarodila, ale státní p íslušnost nabyla pozd ji.66   

 Dle druhé výše zmín né podmínky mohl být do prezidentského ú adu zvolen 

pouze ob an, který byl sou asn  volitelný do Poslanecké sn movny. Dle ust. § 10 

Ústavní listiny byli do Poslanecké sn movny volitelní „státní ob ané eskoslovenské 

republiky bez rozdílu pohlaví, kte í dosáhli aspo  30. roku v ku svého a vyhovují 

ostatním podmínkám ádu volení do poslanecké sn movny.“ Tutéž úpravu, ale 

v detailn jší podob , obsahoval též zákon . 123/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, 

kterým se vydává ád volení do poslanecké sn movny.  Dle  ust.  §  5  cit.  zákona  se  

vyžadovalo, aby osoby byly nejmén  t i roky státními ob any SR a také aby nebyly 

vylou ené z práva volit.67 

 Poslední podmínkou bylo dosažení v ku 35 let.68       

 Vedle t chto t í požadavk  byly pot eba splnit ješt  další podmínky. Ústavní 

listina upravovala možnost pouze jednoho znovuzvolení.69  Avšak ten, kdo byl ve 

funkci dv  po sob  jdoucí volební období, mohl být zvolen znovu, pokud od skon ení 

posledního období uplynulo alespo  sedm let. Sou asn  za prezidenta republiky nemohl 

                                                             
65 Ústavní zákon . 236/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. dubna 1920, kterým se dopl ují a m ní dosavadní 
ustanovení o nabývání a pozbývání státního ob anství a práva domovského v Republice eskoslovenské – 
platný až do roku 1949 
66 V uvedeném druhém p ípad  platilo, že osoba mohla být zvolena do funkce prezidenta republiky až po 
uplynutí t í let od nabytí státního ob anství eskoslovenské republiky. (Ust. § 5 zákona . 123/1920 Sb. 
z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se vydává ád volení do poslanecké sn movny) Významnou zm nu 

ineslo ust. § 17 výše cit. zákona, v n mž je upraven zánik a nemožnost znovu nabýt státního ob anství a 
práva domovského u len  rodu Habsbursko-Lotrinského na území SR. Následkem tohoto ustanovení 
byla ztráta možnosti ucházet se o funkci prezidenta. 
67 To se mohlo stát v p ípad , když by byly vylou ené ze zápisu do stálých voli ských seznam  z d vodu: 
a) zbavení práva nakládat se svým majetkem; b) prohlášení konkurzu nebo zahájení ízení o vyrovnání na 
jejich majetek, a to do doby než bylo ízení prohlášeno za skon ené; c) právoplatného odsouzení 
rozsudkem trestního soudu pro trestný in, podle kterého nastává ztráta volebního práva do obcí a d) 
pobývání v donucovací pracovn . (Ust. § 3 zákona . 663/1919 Sb. z. a n. ze dne 19. prosince 1919, o 
stálých seznamech voli ských) 
68Zprvu  bylo  navrhováno,  aby  byl  minimální  v k  stejný  jako  pro  zvolení  senátorem,  tj.  45  let.  T.  G.  
Masaryk si ovšem p ál, aby se v p ípad  jeho smrti mohl stát prezidentem jeho spolupracovník ze 
zahrani ního odboje Edvard Beneš, který byl v dob  p ijímání ústavy velmi mladý. Nakonec tedy byla 

ková hranice snížena. in KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš en k, 2005. s. 295 
69 Toto pravidlo se ovšem nevztahovalo na prvního prezidenta T. G. Masaryka (Ust § 58 odst. 5 Ústavní 
listiny) Ten byl zvolen za prezidenta republiky celkem ty ikrát, a to dne 14. listopadu 1918, 27. kv tna 
1920, 27. kv tna 1927 a 24. kv tna 1934. Prezidentský ú ad zastával do 14. prosince 1935, kdy abdikoval 
ze zdravotních d vod . 
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být znovu zvolen ten, kdo byl p i p edcházejícím výkonu funkce odsouzen Senátem za 

trestný in velezrady. 

 S funkcí prezidenta republiky byl dle ust. § 63 Ústavní listiny ve spojení s ust. § 

10 zákona . 161/1920 Sb. neslu itelný výkon funkce poslance, senátora i lena vlády. 

Tuto svou dosavadní funkci musel len Poslanecké sn movny, Senátu nebo vlády 

estat vykonávat ode dne jeho zvolení prezidentem republiky a po složení 

prezidentského slibu tohoto lenství pozbyl. 

 K ádné volb  m lo docházet v pr hu posledních ty  ned l volebního období 

adujícího prezidenta republiky. P estože z tohoto ustanovení vyplývá, že se volba 

mohla konat b hem tohoto asového období lhostejno kdy, nebylo tomu tak. Úprava 

byla konkretizována ust. § 2 zákona . 161/1920 Sb. z. a n., podle kterého bylo 

stanoveno, že „sch ze volební budiž svolána nejdéle 14 dní p ed koncem volebního 

období presidentova“. K nutnosti svolat volební sch zi mohlo dojít také tehdy, pokud 

se prezidentský ú ad uvolnil p ed asn . Za této situace muselo ke svolání sch ze dojít 

do 14 dn  ode dne, kdy k uvoln ní ú adu došlo.    

 Prezident byl volen Národním shromážd ním jako volebním t lesem sui generis, 

aniž by docházelo k rozlišování Poslanecké sn movny a Senátu. Spole nou sch zi obou 

komor svolával p edseda vlády70 a dle ust. § 3 zákona . 161/1920 ji ídil „p edseda 

sn movny poslanecké nebo místop edseda jej zastupující jakožto první p edseda a 

edseda senátu nebo místop edseda jej zatupující jako druhý p edseda.“  

 Dle ust. § 38 Ústavní listiny se ob  komory Národního shromážd ní scházely 

pouze v p ípad  volby hlavy státu, volby prezidentova nám stka a p i skládání 

prezidentova slibu. Pro tyto jednání platil jednací ád Poslanecké sn movny.71 Identické 

pravidlo stanovilo také ust. § 5 zákona o volb  prezidenta republiky. Volba se konala 

ve ejn , bez rozpravy a hlasovalo se pomocí lístk .72    

 Platnost volby byla vázána dle ust. § 57 odst. 1 Ústavní listiny na p ítomnost 

nadpolovi ní v tšiny len  Poslanecké sn movny i Senátu v asu volby. Pro 

prezidentského kandidáta, m l-li být zvolen, musela hlasovat alespo  t íp tinová v tšina 

                                                             
70 Ust § 38 odst. 2 Ústavní listiny a také Ust. § 1 zákona . 161/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. b ezna 1920, o 
volb  presidenta republiky 
71 zákon . 325/1920 Sb. z. a n. ze dne 15. dubna 1920, o jednacím ádu poslanecké sn movny, ve zn ní 
pozd jších p edpis  
72 Ust. § 4 zákona . 161/1920 Sb. z. a n.; MLSNA, Petr. Ústavn  právní aspekty volby prezidenta 
republiky. Právník. 2009. ro . 148. . 1. S. 46 – 73. 
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ítomných.73 Rozhodovaly tedy ob  komory Národního shromážd ní spole , aniž by 

se rozlišovalo mezi poslanci a senátory.74 Po neúsp šném prvním kole následovalo kolo 

druhé, ve kterém se rozhodovalo podle stejných pravidel. Pokud takto ke zvolení 

prezidenta republiky nedošlo, konala se volba t etí. Do té postupovali dva kandidáti, 

kte í dosáhli nejv tšího po tu hlas . Pakliže by nastala situace, kdy více kandidát  

získalo identický po et hlas , ur oval by kandidáta, který se m l užší volby ú astnit, 

los. Prezidentem republiky byl zvolen ten kandidát, který ve t etím kole získal v tšinu 

platných hlas 75, v p ípad  rovnosti by op t rozhodoval los.76  

 Zvolený kandidát se stal prezidentem republiky a vstupoval do všech svých práv 

a povinností, které jsou s výkonem této funkce spojeny složením slibu, nikoliv již 

volbou samotnou. Složení slibu m lo tedy konstitutivní charakter.    

 Ústavní listina upravovala slib prezidenta republiky v ust. § 65 ve spojení s ust. 

§ 38 odst. 1 a 2, podle nichž sliboval na spole né sch zi Národního shromážd ní „na 

svou est a sv domí, že bude dbáti blaha republiky a šet iti ústavních a jiných zákon “. 

Tuto spole nou sch zi svolával p edseda vlády, ídil ji p edseda Poslanecké sn movny 

a platil pro ni jednací ád Poslanecké sn movny.     

 Úprava složení slibu nebyla v Ústavní listin  zcela kompletní. Chyb lo ur ení 

konkrétního subjektu, do jehož rukou by prezident republiky m l slib složit.  

 Forma slibu procházela ur itým vývojem. Nejprve byl skládán, po jeho 

ednesení p edsedou Národního shromážd ní, odpov dí slovem „slibuji“, pozd ji byl 

vyhotoven um lecký opis Ústavní listiny, který obsahoval text slavnostního slibu a byl 

mu p edkládán k podpisu.77 V období první republiky byla zavedena praxe, že se o 

vykonané volb  a složeném slibu vydávala v Ú edním listu vyhláška. O volebním 

jednání a výkonu slibu byl navíc sepisován protokol, který byl publikován v tiscích 

komor Národního shromážd ní.78  

                                                             
73 obdobn  ust. § 6 a 7 zákona . 161/1920 Sb. z. a n. 
74 Podmínka, která by pro platnost volby požadovala p ítomnost alespo  jedné poloviny len  z každé 
komory, jako tomu bylo donedávna v Ústav R, uzákon na nebyla. V krajní situaci se tedy mohlo stát, 
že by byl prezident platn  zvolen pouhými 270 poslanci bez ú asti senátor . 
75 Neplatnými byly prázdné hlasovací lístky a hlasy, které byly odevzdány ve prosp ch jiných osob, nežli 

ch, které se zú astnily užší volby. 
76 Ust. §57 odst. 2 Ústavní listiny; ust. § 9 zákona . 161/1920 Sb. z. a n. 
77 Tato zm na nastala v roce 1932. T. G. Masaryk písemn  podepsal slavnostní slib dodate  v dubnu 
1932. 
78 SOBOTA, Emil et al. eskoslovenský president republiky : státoprávní instituce a její život Praha : 
Orbis, 1934. s. 27 
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 Záv rem bych poznamenala, že podle Ústavní listiny se volba prezidenta 

republiky uskute nila celkem v šesti p ípadech.79  

 

 
3. 3 Ústava eskoslovenské republiky ze dne 9. kv tna 1948 – Ústava 9. 
kv tna  
 

Ústavní zákon . 150/1948 Sb., Ústava eskoslovenské republiky byl p ijat 

Ústavodárným národním shromážd ním dne 9. kv tna 1948 (dále jen „Ústava 9. 

kv tna“).80 

 Po formální stránce se skládala z prohlášení, 12 základních lánk  a 10 kapitol o 

celkem 178 paragrafech. Ode dne její ú innosti pozbyly platnosti jak Ústavní listina, tak 

i všechny ústavní i jiné zákony, pokud odporovaly jejím ustanovením a zásadám lidov  

demokratického z ízení.81     

Postavení a volbu prezidenta republiky upravoval lánek VI. a kapitola III. 

Ústavy 9. kv tna, jež byla nazvána „President republiky“. Další podrobnosti upravoval 

zákon . 152/1948 Sb. ze dne 12. ervna 1948 o volb  presidenta republiky. 

 Jak bude z následujícího výkladu patrné, ustanovení týkající se zp sobu volby 

prezidenta republiky se v Ústav  9. kv tna p íliš neliší od ustanovení upravených 

Ústavní listinou.  

Prezident republiky stál v ele státu a byl volen Národním shromážd ním na 

dobu sedmi let. Toto období za ínalo dnem, kdy nov  zvolený prezident složil p ed 

tímto shromážd ním slib. S ohledem na skute nost, že Národní shromážd ní bylo 

jednokomorové, skládal prezident republiky slib do rukou jeho p edsedy, nebo  

konkrétní subjekt Ústava 9. kv tna výslovn  nestanovila.82    

 Ustanovení § 67 odst. 1 Ústavy 9. kv tna upravilo základní t i podmínky 

volitelnosti do funkce prezidenta republiky. Formulace tohoto ustanovení navázala 

                                                             
79 Výše uvedeným zp sobem byl zvolen T. G. Masaryk dne 27. kv tna 1920, 27. kv tna 1927 a 24. 
kv tna 1934, Edvard Beneš dne 18. prosince 1935 a 19. ervna 1946, a Emil Hácha dne 30. listopadu 
1938. 
80 Ústava 9. kv tna byla asto vykládána a používána podle toho, jak vyhovovalo vedení a politice KS . 
Docházelo tedy ke st et m hledisek de iure a de facto. in GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k 
ústavním d jinám eskoslovenska II 1945-1960. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. s. 333 
81Ust. § 173 odst. 1 a 2 Ústavy 9. kv tna 
82 Obligatorní zn ní textu slibu: „Slibuji na svou est a sv domí, že budu konat své povinnosti v duchu 
lidov  demokratického z ízení podle v le lidu a v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šet it ústavních a 
jiných zákon .“ (ust. § 75 Ústavy 9. kv tna) 
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na Ústavní listinu.  Kandidátem mohl být tedy op t každý ob an83 starší 35 let, pokud 

splnil p edpoklady pro zvolení do Národního shromážd ní.84    

 Podle vzoru Ústavní listiny platilo i pravidlo omezení op tovného zvolení85 a 

též, že prezidentský ú ad nemohl znovu zastávat ten, kdo byl pravomocn  odsouzen pro 

trestný in velezrady.86 V neposlední ad  byla p evzata i úprava týkající se 

neslu itelnosti ur itých funkcí se zastáváním ú adu prezidenta.87 

Volba se za b žných okolností m la konat „v posledních ty ech týdnech, než 

uplyne volební období ú adujícího prezidenta.“88 V p ípad , že by prezident republiky 

zem el, abdikoval nebo svou funkci ztratil v d sledku pravomocného odsouzení za 

velezradu, m la se volba konat v souladu s ust. § 72 odst. 1 Ústavy 9. kv tna do 14 dn  

od této události.         

 Nepochybné novum ve zp sobu volby p inesl provád cí zákon . 152/1948 Sb., 

o volb  presidenta republiky. Dle n j mohla volba probíhat dv ma zp soby, a to krom  

volby tajné i ve ejn .  V p ípad , že p ed první volbou navrhla skupina nejmén  100 

poslanc  spole ného kandidáta na ú ad prezidenta republiky a byl-li podán jen jeden 

takový návrh, hlasovalo se p i první volb  zdvižením ruky nebo povstáním.89 D vodem 

zavedení tohoto volebního mechanismu byla skute nost, že kandidát je politicky 

významnou osobou, jež je vhodné volit manifesta ním zp sobem.90 Jestliže  se  takový 

kandidát nenašel nebo bylo-li navrženo kandidát  více, hlasovalo pomocí hlasovacích 

lístk .91           

 Dle Ústavy 9. kv tna byly uskute ny t i volby prezidenta republiky a ve všech 

                                                             
83 Dne 13. ervence 1949 byla p ijata nová úprava týkající se státního ob anství – zákon . 194/1949 Sb., 
o nabývání a pozbývání eskoslovenského státního ob anství. 
84 Dne 26. kv tna 1954 byly nov  upraveny podmínky volitelnosti do Národního shromážd ní – ústavní 
zákon . 26/1954 Sb., o volbách do Národního shromážd ní a o volbách do Slovenské národní rady a 
zákon . 27/1954 Sb. ze dne 26. kv tna 1954 o volbách do Národního shromážd ní. 
85 I z tohoto ustanovení byla stanovena výjimka, tentokrát ve prosp ch druhého prezidenta 

eskoslovenské republiky, kterým byl E. Beneš. 
86 Ust. § 78 odst. 1 Ústavy 9. kv tna; ust. § 1 zákona . 231/1948 Sb., na ochranu lidov  demokratické 
republiky  
87 Ust. § 71 odst. 1 a 2 Ústavy 9. kv tna 
88 Ust. § 69 odst. 3 Ústavy 9. kv tna 
89 Ust. § 5 odst. 1 zákona . 152/1948 Sb., o volb  presidenta republiky 
90 MLSNA, Petr. Ústavn  právní aspekty volby prezidenta republiky. Právník. 2009. ro . 148. . 1. S. 46 
– 73. 
91 Ust. § 68 Ústavy 9. kv tna  
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ech p ípadech došlo k navržení jen jediného kandidáta, který byl zvolen zdvižením 

ruky.92  

 
 
3. 4 Ústava eskoslovenské socialistické republiky ze dne 11. ervence 
1960 – Ústava SSR  a ústavní zákon . 143/1968 Sb. o 
eskoslovenské federaci    

 
Dne 11. ervence 1960 byl Národním shromážd ním p ijat ústavní zákon . 

100/1960 Sb., Ústava eskoslovenské socialistické republiky (Dále jen „Ústava SSR“ 

nebo „socialistická ústava“). Ú innosti nabyla ode dne jejího schválení, tj. dne 11. 7. 

1960 a ve stejný den tedy p estala platit Ústava 9. kv tna a další ústavní zákony, které ji 

nily a dopl ovaly.93 V d sledku jejího p ijetí došlo k p ejmenování státu na 

eskoslovenskou socialistickou republiku.94 Ústava SSR byla vytvo ena podle vzoru 

sov tské ústavy z roku 1936 a ústavn  zakotvila vedoucí úlohu Komunistické strany 

eskoslovenska.95  Tato Ústava byla n kolikrát novelizována, ale platná z stala až do 

31. prosince 1992.  

 Socialistickou ústavu tvo ilo prohlášení skládající se ze 3 bod , na které 

navazovalo 9 kapitol, které byly roz len ny na 112 paragraf .    

 Postavení prezidenta republiky, podmínky volitelnosti, volební procedura a 

rovn ž jeho pravomoci byly upraveny velmi stru , a to v ust. § 61 až 65 hlavy tvrté, 

jež byla nazvána „Prezident republiky“.       

 Z dikce ust. l. 61 odst. 1 Ústavy SSR vyplývalo, že „v ele státu je president 

republiky, volený Národním shromážd ním jako p edstavitel státní moci“ Tato 

formulace vedla jak k odmítnutí koncepce „hlavy státu“, tak i koncepce prezidenta 

                                                             
92 Jednalo se o tyto prezidenty: Klementa Gottwalda, jež byl zvolen dne 14. ervna 1948; Antonína 
Zápotockého, jež byl zvolen dne 21. B ezna 1953; Antonína Novotného, jež byl zvolen dne 19. listopadu 
1957. 
93 Ust. § 112 odst. 1 a 2 Ústavy SSR 
94 Socialismus byl zakotven v hlavním dokumentu republiky.  „My pracující lid eskoslovenska 
prohlašujeme slavnostn : Spole enské z ízení, za které bojovaly celé generace našich d lník  i ostatních 
pracujících a které m ly od vít zství Velké íjnové socialistické revoluce p ed o ima jako vzor, stalo se 
pod vedením Komunistické strany eskoslovenska skute ností i u nás. Socialismus v naší vlasti zvít zil! 
Vstoupili jsme do nového období našich d jin a jsme odhodláni jít dále k novým, ješt  vyšším cíl m. 
Dovršujíce socialistickou výstavbu, p echázíme k budování vysp lé socialistické spole nosti a 
shromaž ujeme síly pro p echod ke komunismu“(Ústavní zákon . 100/1960 Sb., Ústava eskoslovenské 
socialistické republiky, Prohlášení, bod I.) 
95 l.  4  Ústavy  SSR;  blíže  in  ZIMEK,  Josef.  Ústavnost a eský ústavní vývoj. 2. dopl. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2003. s. 154 – 155. 
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stojícího v ele exekutivy. Dle socialistické ústavy museli kandidáti na post 

prezidenta republiky splnit pouze dv  základní podmínky. Podle ust. l. 63 odst. 1. 

„prezidentem republiky m že být zvolen každý ob an volitelný za poslance Národního 

shromážd ní“. Rozdíl oproti d ív jší právní úprav  byl tedy ten, že ustanovení 

postrádalo zp esn ní v ku. V d sledku toho mohl být tedy zvolen „každý ob an, který 

dosáhl v ku 21 let.“96 Oproti úprav  zakotvené v Ústavní listin  a Ústav  9. kv tna 

postrádala podmínku omezení op tovné kandidatury u osoby, která již prezidentský 

ad vykonávala. Nov  bylo zkráceno volební období prezidenta republiky ze 

sedmiletého na p tileté. Zm ny v podob  rozší ení doznala neslu itelnost ur itých 

funkcí se zastáváním prezidentského ú adu. Dle ust. l. 63 odst. 3 Ústavy SSR nemohl 

být prezident „zárove  poslancem Národního shromážd ní, Slovenské národní rady 

nebo národního výboru nebo lenem vlády.“     

 Rámcová úprava této ústavy byla patrná z úpravy volební procedury. Žádné 

ustanovení nestanovilo lh tu, ve které by m lo k prezidentské volb  docházet. Prezident 

l být volen jednokomorovým Národním shromážd ním, kterému byl ze své funkce 

odpov dný. Ohledn  zp sobu volby se socialistická ústava omezovala pouze na 

konstatování, že „zvolen jen ten, pro koho se vysloví nejmén  t i p tiny všech poslanc  

Národního shromážd ní.“97 Nebo  socialistická ústava nestanovila pro prezidentskou 

volbu žádné zvláštní kvórum usnášeníschopnosti, platilo dle ust. l. 51 odst. 1, že 

„Národní shromážd ní je zp sobilé se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina 

všech poslanc .“  Ústava SSR nestanovila po et kol, v kterých se volba m že konat, a 

ani neobsahovala ustanovení o p ípadné volb  losem. P inou byla vedoucí úloha KS . 

Kandidatura i volba prezidenta republiky se odehrávala zcela podle jejích instrukcí.

 V souvislosti s Ústavou SSR považuji za vhodné zmínit i zákon . 107/1960 

Sb. ze dne 12. ervence 1960, o jednacím a pracovním ádu Národního shromážd ní, 

jehož ust. § 13 uvedlo: „Hlasuje se zdvižením ruky. P edseda dá se íst hlasy, jsou-li 

pochybnosti o hlasování.“98 Prezident republiky se ujímal funkce složením slibu p ed 

jednokomorovým Národním shromážd ním.99 

                                                             
96 Ust. l. 3 odst. 1, v ta t etí Ústavy SSR 
97 Ust. l. 51 odst. 3 Ústavy SSR 
98 Byl nahrazen zákonem . 183/1964 Sb. ze dne 24. zá í 1964, o jednacím a pracovním ádu Národního 
shromážd ní, ve kterém bylo citované ustanovení upraveno v ust. § 10 odst. 4 takto: „hlasuje se zpravidla 
zdvižením ruky; p itom se nejprve hlasuje o pozm ovacích a dopl ovacích návrzích. P edseda dá se íst 
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hem ú innosti socialistické ústavy se konaly dv  volby prezidenta 

republiky.100  

 

Nejvýznamn jší zm ny socialistické ústavy p inesl ústavní zákon . 143/1968 

Sb. ze dne 27. íjna 1968, o eskoslovenské federaci (dále „ústavní zákon o 

eskoslovenské federaci“). V souvislosti s jeho ú inností, tj. dne 1. ledna 1968, došlo ke 

zm  územní organizace státu. Z unitárního státu se stala federace skládající se ze 

dvou rovnoprávných národ  – eské socialistické republiky a Slovenské socialistické 

republiky. Výše popsaná Ústava SSR platila v novelizovaném zn ní i nadále. 

 Zp sob volby prezidenta republiky byl upraven ústavním zákonem nov , a koli 

je t eba podotknout, že v n kterých ustanoveních lze nalézt zna nou podobnost, ba i 

shodu. 

Úpravu o prezidentu republiky obsahovala hlava tvrtá (§ 60 - § 65). Prezident 

stál v ele státu a volilo ho Federální shromážd ní, jemuž byl z výkonu své funkce 

odpov dný. Problematika volitelnosti, omezení op tovné volby a délka volebního 

období z staly upraveny totožn .      

 V otázce inkompatibility funkcí naopak došlo k úprav . Prezident nemohl 

sou asn  se svým ú adem zastávat funkci poslance kteréhokoli zastupitelského sboru, 

lena vlády a nov  ani lena Ústavního soudu i soudce.101 V p ípad , že by se tak stalo, 

stanovil zmín ný ústavní zákon pravidlo, že ode dne svého zvolení p estane prezident 

tuto svou dosavadní funkci vykonávat. Složením slibu by následn  mandát k této jeho 

funkci zanikl.102 

 V ústavním zákon  o eskoslovenské federaci byla na rozdíl od Ústavy SSR 

op t upravena lh ta, ve které m lo k volb  prezidenta republiky docházet. Jestliže se 

volil nástupce ádn , m la se volba vykonat v posledních 14 dnech funkce ú adujícího 

prezidenta. Uvolnil – li se ú ad p ed asn  nap . z d vodu abdikace i úmrtí, konala se 

                                                                                                                                                                                   
hlasy, není-li výsledek hlasování zjevný bez jejich se tení. P i zjiš ování výsledk  hlasování pomáhají 
ov ovatelé“ 
99 „Slibuji na svou est a sv domí v rnost eskoslovenské socialistické republice a v ci socialismu. Své 
povinnosti budu konat podle v le lidu a v zájmu lidu, budu dbát blaha eskoslovenské socialistické 
republiky a zachovávat ústavu a ostatní zákony socialistického státu.“ (Ust. l. 64 Ústavy SSR) 
100 Jednalo se o tyto prezidenty: Antonína Novotného, jež byl zvolen dne 12. listopadu 1964 a Ludvíka 
Svobodu, jež byl zvolen dne 30. b ezna 1968. 
101 Ust. § 62 odst. 8 ústavního zákona o eskoslovenské federaci 
102 Ust. § 62 odst. 9 ústavního zákona o eskoslovenské federaci; Shodnou úpravu obsahovala jak Ústava 

SSR, tak i Ústava 9. Kv tna. 
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nová volba nejpozd ji do 14 dn  od této události.103     

 Prezident m l být tedy v souladu s ust. l. 34 odst. 2 ústavního zákona o 

eskoslovenské federaci volen na spole né sch zi dvoukomorového Federálního 

shromážd ní.104 Tuto volební sch zi svolávalo po projednání s p edsednictvy sn moven 

edsednictvo Federálního shromážd ní.105       

 Federální shromážd ní se mohlo usnášet, jestliže byly spln ny dv  podmínky 

stanovené ust. l. 40 odst. 1 a 2 cit. úst. zákona. Sn movna lidu byla usnášeníschopná 

v p ípad  p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny jejích poslanc  a Sn movna národ  za 

ítomnosti nadpolovi ní v tšiny jejích len  zvolených v eské socialistické republice 

i len  zvolených ve Slovenské socialistické republice.    

 Ke zvolení prezidenta republiky bylo dle ust. l. 41 pot eba „souhlasu 

íp tinové v tšiny všech poslanc  Sn movny lidu, jakož i souhlasu t íp tinové v tšiny 

všech poslanc  Sn movny národ  zvolených v eské socialistické republice a 

íp tinové v tšiny všech poslanc  Sn movny národ  zvolených v Slovenské socialistické 

republice.“106 Volba se provád la tajným hlasováním, prost ednictvím hlasovacích 

lístk .107          

 Další podmínky volebního procesu, jako nap . možnost konání více kol i 

rozhodování losem, stanoveny nebyly.      

 Zmín ný ústavní zákon byl n kolikrát novelizován. V roce 1975 bylo ústavním 

zákonem . 50/1975 Sb. do ústavního zákona o eskoslovenské federaci nov  dopln no 

ust. l. 64 odst. 2. Federálního shromážd ní tak získalo pravomoc zvolit nového 

prezidenta republiky na nové funk ní období v p ípad , že dosavadní prezident 

republiky nem že sv j ú ad vykonávat po dobu delší než jeden rok.108  

 K následujícím ústavním zm nám došlo v d sledku zm ny politických pom  

                                                             
103 Ust. § 62 odst. 3 ústavního zákona o eskoslovenské federaci 
104 Federální shromážd ní se skládalo ze Sn movny lidu (200 poslanc ) a Sn movny národ  (75 poslanc  
eských a 75 slovenských). (ust. § 29 odst. 2 ústavního zákona o eskoslovenské federaci) 

105 Ust. § 58 písm. c zákona . 56/1969 Sb., o jednacím ádu Federálního shromážd ní eskoslovenské 
socialistické republiky, pozd ji § 69 odst. 3 písm. c) zákona . 31/1989 Sb. ze dne 22. b ezna 1989, o 
jednacím ádu Federálního shromážd ní, ve zn ní pozd jších p edpis  
106 tzv. zákaz majorizace 
107 Ust. § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1 zákona . 56/1969 Sb., o jednacím ádu Federálního shromážd ní 

eskoslovenské socialistické republiky, pozd ji ust. § 22 odst. 2 a § 24 odst. 1 zákona . 31/1989 Sb. ze 
dne 22. b ezna 1989, o jednacím ádu Federálního shromážd ní, ve zn ní pozd jších p edpis  
108 Zám rem bylo odvolání dlouhodob  vážn  nemocného prezidenta Ludvíka Svobody, který odmítal 
ze své funkce abdikovat. In GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním d jinám 

eskoslovenska III 1960 – 1989. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. s. 192 a s. 314. 
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po listopadu 1989. Dne 19. prosince 1989 byl p ijat ústavní zákon . 161/1989 Sb., který 

v ústavním zákon  o eskoslovenské federaci prodloužil lh tu pro provedení 

prezidentské volby pro p ípad p ed asného uvoln ní ú adu. Volba by se konala 

ve ejným hlasováním nejpozd ji do 40 dn .      

 Další ústavní zákon, který novelizoval pravidla volby prezidenta republiky, byl 

ijat Federálním shromážd ním dne 15. dubna 1992 a ve Sbírce zákon  byl vyhlášen 

pod . 206/1992 Sb. Tímto ústavním zákonem byla upravena možnost volby prezidenta 

republiky až ve dvou kolech. Tzv. princip zákazu majorizace se aplikoval jen pro první 

kolo volby.  Jestliže by nedošlo ke zvolení žádného kandidáta, konala by se do 14 dn  

opakovaná volba. Prezidentem by se tak stal kandidát, který „obdržel nadpolovi ní 

tšinu hlas  všech poslanc  Sn movny lidu, nadpolovi ní v tšinu hlas  všech poslanc  

Sn movny národ  zvolených v eské republice a nadpolovi ní v tšinu hlas  všech 

poslanc  Sn movny národ  zvolených ve Slovenské republice.“109 Pokud ke zvolení 

prezidenta republiky op t nedošlo, m la se dle ust. l. 62 odst. 6 ústavního zákona o 

eskoslovenské federaci do 14 dn  konat volba nová, a to s novými kandidáty.  

Zárove l. I odst. 7 cit. ústavního zákona upravil možnost prodloužení volební období 

stávajícího prezidenta republiky, dokud nedojde ke složení slibu nov  zvoleného 

prezidenta, nejdéle však na t i m síce.110 

 Dle ústavního zákona . 143/1968 Sb. došlo ke zvolení prezidenta republiky 

celkem šestkrát.111  

 
 
 
3. 5 Ústava R do p ijetí ústavního zákona . 71/2012 Sb. 
 

Vlastnímu p ijetí ústavního zákona NR . 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, 

Ústava eské republiky (dále jen „Ústava R) p edcházelo p ijetí ústavního zákona . 

542/1992 Sb. ze dne 25. listopadu 1992, o zániku SFR a ústavního zákona NR . 

4/1993 Sb. ze dne 15. prosince 1992, o opat eních souvisejících se zánikem eské a 

Slovenské federativní republiky. Ústava R nabyla ú innosti dne 1. ledna 1993. eská 

republika se tak stala unitárním státem a p estala být sou ástí federace. 
                                                             
109 Ust. l. 62 odst. 5 ústavního zákona o eskoslovenské federaci 
110 Václav Havel však této možnosti nevyužil a abdikoval dne 20. ervence 1992. 
111 Dne 22. b ezna 1973 byl zvolen Ludvík Svoboda; dne 29. kv tna 1975, 22. kv tna 1980 a 22. kv tna 
1985 Gustav Husák; dne 29. prosince 1989 a 5. ervence 1990 Václav Havel. 
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Ústava R spolu s Listinou základních práv a svobod, která byla znovu 

publikována pod . 2/1993 Sb. tvo í nejpodstatn jší složku ústavního po ádku eské 

republiky.  Skládá se z Preambule a 113 lánk  rozd lených do osmi hlav.  Instituce 

prezidenta republiky je strukturáln  pod azena Hlav  t etí, nazvané „Moc výkonná“.112  

Volba prezidenta republiky byla upravena v ust. l. 54 až 61 Ústavy R, v ust. § 

80 a 81 J PS a Volebním ádem, který je p ílohou . 2 jednacího ádu Poslanecké 

sn movny.  

Do p ijetí ústavního zákona . 71/2012 Sb. byl prezident republiky volen 

nep ímo, tedy prost ednictvím volených zástupc .   

 Podmínky volitelnosti prezidenta republiky byly a i nadále jsou definovány v 

ust. l. 57 odst. 1 Ústavy R. Prezidentský ú ad m že zastávat každý ob an, který je 

volitelný do Senátu.113 

Navrhovat kandidáta na ú ad prezidenta bylo oprávn no nejmén  deset poslanc  

nebo deset senátor .114 S ohledem na toto obligatorní ustanovení, nebylo tedy možné, 

aby návrh p edložila nap . spole ná skupina deseti poslanc  a senátor , politická strana 

nebo n kdo úpln  jiný. K podání návrhu nebyl nutný souhlas navrženého, nebo  právní 

úprava se o nezbytnosti takovéhoto souhlasu nezmi ovala. Ústava R ani J PS 

nep edepisovaly formu, kterou by m l takovýto návrh mít. Neupravily rovn ž ani 

maximáln  možný po et navržených kandidát . Tato hranice byla fakticky ur ena 

po tem skupin poslanc i senátor . Návrhy kandidát  na ú ad prezidenta republiky se 

edkládaly nejpozd ji 48 hodin p ede dnem volby spole né volební komisi, která byla 

tvo ena zástupci Poslanecké sn movny a Senátu.115     

 Dle ust. l. 54 odst. 2 Ústavy R se volba konala v souladu s ústavní tradicí na 

spole né sch zi Poslanecké sn movny a Senátu. K jejímu svolání byl oprávn n 

edseda Poslanecké sn movny.116  Za vhodné považuji poznamenat, že se nejednalo o 

speciální volební orgán, ale stále o dv  odd lené komory Parlamentu R.117 Jednání na 

                                                             
112 K postavení prezidenta republiky blíže v kapitole 2. 
113 Podmínky volitelnosti z staly zachovány v nezm né podob  i po p ijetí ústavního zákona . 71/2012 
Sb. Blíže viz podkapitola 5. 3. 2 
114 Ust. l. 58 odst. 1 Ústavy R; l. 2 bod 2 volebního ádu 
115 Ust. l. 2 bod 3 volebního ádu 
116 Ust. l. 37 odst. 1 Ústavy R, obdobn  ust. § 79 odst. 1 J PS; PAVLÍ EK, Václav; H EBEJK, Ji í. 
Ústava a ústavní ád eské Republiky : komentá . 1. díl, Ústavní systém. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : 
Linde, 1998. s. 170 - 174 
117 MLSNA, Petr. Ústavn  právní aspekty volby prezidenta republiky. Právník. 2009. ro . 148. . 1. s. 46 
– 73. 
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této spole né sch zi se ídilo pravidly stanovenými J PS,118 konkrétn l. 2 p ílohy . 

2. 

Dobu, kdy se m la volba uskute nit, ur ovala jak samotná Ústava R, tak i 

PS.  

Dle ust. l. 56 Ústavy R se m la uskute nit v posledních t iceti dnech 

volebního období ú adujícího prezidenta republiky. V p ípad , že by se ú ad uvolnil 

íve, m la se konat do t iceti dn  od této události.119  Lh ty, v nichž bylo volbu 

prezidenta republiky nutné uskute nit, nem ly p esáhnout pravidelná volební období 

stanovené zákonem.120 Pro p ípadné p ekro ení této lh ty však právní úprava 

nestanovila žádnou sankci. Zám rem tohoto jednom sí ní prostoru bylo zajistit 

kontinuitu ve výkonu funkce prezidenta republiky.     

 Pro uskute ní volby prezidenta republiky bylo zásadní ur it, jakým zp sobem 

se bude hlasovat. Odpov  na tuto otázku je nutné hledat v J PS.  Jak vyplývá z ust. § 

73 J PS a p edevším z podrobné úpravy l. 2 P ílohy 2, byly ob  varianty, tedy jak 

volba tajná, tak i ve ejná, upraveny naprosto rovnoprávn .121 Prezidenta šlo volit ob ma 

zp soby. Každá komora m la p ed spole nou sch zí samostatn  rozhodnout, jaký 

zp sob preferuje. Kone né ešení navrhoval p edsedající a rozhodovali o n m poslanci 

a senáto i na spole né sch zi.122      

 Volební ád ovšem nestanovil, že by se ob  komory musely shodnout na 

spole ném zp sobu volby prezidenta republiky. V prvním a druhém kole volby bylo 

možné, aby Poslanecká sn movna a Senát volily odlišným zp sobem. Tato možnost 

ovšem pominula v kole t etím, v n mž Parlament R tvo il spole ný sbor volitel .123  

Ustanovení l. 39 odst. 1 Ústavy R upravovalo pravidla, podle n hož byly 

komory  Parlamentu  R „zp sobilé se usnášet za p ítomnosti alespo  jedné t etiny 

                                                             
118 Ust. l. 37 odst. 2 Ústavy R, obdobn  ust. § 79 odst. 2 J PS 
119 rovn ž ust. § 80 odst. 1 a 2 J PS 
120 Ust. l. 21 odst. 2 LZPS 
121 l. 2 bod 21 p ílohy . 2  J PS stanoví, že prezidenta republiky volí Parlament R na spole né sch zi 
obou komor tajným hlasováním, a v l. 2 bod  22 p ílohy . 2  J PS stanoví, že prezidenta republiky volí 
Parlament na spole né sch zi obou komor ve ejným hlasováním 
122 Ust. § 73 v ta druhá J PS 
123 FILIP, Jan. Diskuse o zp sobu volby prezidenta republiky. asopis pro právní v du a praxi. 2007. 
ro . 15. . 4. s. 281-288. 



 34

svých len .“124 Pro  všechny t i  kola  volby  se  kvórum u  obou komor  Parlamentu  R 

po ítalo zvláš . 

Nep ímá volba prezidenta republiky byla nejvýše t íkolová. Volební postup byl 

upraven v ust. l. 58 odst. 2 až 8 Ústavy R. Zákonem stanovené požadavky nezbytné 

pro zvolení kandidáta, byly postupn  snižovány, a to z d vodu zvýšení 

pravd podobnosti zvolení nového prezidenta republiky. Nejvyšší požadavek byl 

vymezen pro první kolo volby.  Prezidentem republiky byl zvolen ten kandidát, který 

získal nadpolovi ní v tšinu hlas  všech poslanc  a nadpolovi ní v tšinu hlas  všech 

senátor . Pokud se tak nestalo, konalo se do trnácti dn , ode dne konání kola prvního, 

druhé kolo volby. K tomu, aby se zvýšila šance na zvolení, stanovila Ústava R pro 

druhé kolo volby jednak zúžení po tu kandidát  a dále snížení požadavku na pot ebnou 

tšinu. Do druhého kola volby postoupil kandidát, který získal nejvyšší po et hlas  

v Poslanecké sn movn  a kandidát, který získal nejvyšší po et hlas  v Senátu.125 

V p ípad , že shodný nejvyšší po et hlas  získalo více kandidát  v Poslanecké 

sn movn  nebo Senátu, se etly se hlasy odevzdané pro n  v obou komorách. Postoupil 

tak kandidát, který v sou tu získal nejvyšší po et hlas . P ípad, kdy by tento nejvyšší 

po et hlas  získalo více kandidát , Ústava R ani J PS neupravil. Lze p edpokládat, že 

by se mezi nimi rozhodovalo losováním, anebo by postupovali všichni. Mohla ovšem 

nastat i situace, kdy do druhého kola postoupil pouze kandidát jediný.126 Ke zvolení 

v kole druhém posta ovala nadpolovi ní v tšina hlas  p ítomných poslanc  a 

nadpolovi ní v tšina hlas  p ítomných senátor . Nezískal-li žádný z kandidát  

pot ebnou  v tšinu,  konalo  se  kolo  t etí,  a  to  do  trnácti  dn  ode  dne  konání  kola  

druhého. Do tohoto kola postupovali všichni kandidáti z kola druhého. Ve t etím kole se 

op t m nila v tšina, kterou bylo pro zvolení nutné získat. Zvolen byl kandidát, který 

získal nadpolovi ní v tšinu hlas  p ítomných poslanc  i senátor . Ke zvolení tedy 

nebylo nutné získat v tšinu z každé komory zvláš , ale dohromady bez rozlišování 

                                                             
124 V p ípad  Poslanecké sn movny se muselo volby ú astnit minimáln  67 poslanc  a v p ípad  Senátu 
27 senátor .  
125 Teoreticky se mohlo stát, že do druhého kola volby nepostoupil kandidát s nejv tším celkovým 
po tem hlas  poslanc  i senátor , a to z d vodu, že nevyhrál v Poslanecké sn movn , ani v Senátu. 
Modelový p íklad in KOUDELKA, Zden k. Prezident republiky. Praha : Leges, 2011. s. 34 – 35 
126 Stalo by se tak, pokud jeden z kandidát  získal nejvíce hlas  v obou komorách Parlamentu, ale aspo  
v jedné to nebyl dostate ný po et hlas  pro zvolení v prvním kole. In PAVLÍ EK, Václav; H EBEJK, 
Ji í. Ústava a ústavní ád eské Republiky : komentá . 1. díl, Ústavní systém. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : 
Linde, 1998. s. 215. 
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hlas  poslanc  a senátor .127         

 Ani tento volební postup však nemusel zajistit úsp šné zvolení prezidenta 

republiky. Jestliže se takto prezidenta zvolit nepoda ilo, konala se volba nová, podle 

výše zmín ných pravidel. Ústava R nijak neomezovala možnost opakování voleb a 

rovn ž ani nestanovila, do kdy se m la tato nová volba konat.128   

 Volební období prezidenta republiky bylo a i nadále z stalo p tileté. Neza íná 

dnem zvolením, nýbrž až dnem složení slibu.129 Slib m l být složen do rukou p edsedy 

Poslanecké sn movny na spole né sch zi obou komor Parlamentu R.130 Subjekt, do 

jehož rukou m l být slib skládán, byl Ústavou R upraven poprvé. P edchozí ústavní 

zákony jej nestanovily. Zastoupení p edsedy Poslanecké sn movny p i tomto aktu 

možné nebylo.131  Sch ze musela být svolána do 30 dn  po zvolení a svolával ji 

edseda Poslanecké sn movny.       

 Tuto podkapitolu bych zakon ila podobn  jako p edchozí, a to konstatováním, 

že nep ímou volbou dle Ústavy R došlo ke zvolení prezidenta republiky celkem 

ty ikrát.132 

 

 
 

 

                                                             
127 Podmínka usnášeníschopnosti obou komor musela být spln na v každém kole volby. Ve t etím kole se 
tedy mohlo stát, že prezident republiky by byl zvolen pouhými 48 voliteli. Blíže viz podkapitola 4. 3. 1., 
odrážka 6, poslední odstavec. 
128 Nap íklad první volba prezidenta republiky v roce 2003 prob hla dne 15. ledna. Byla t íkolová, ale ke 
zvolení nakonec nevedla. Totéž se opakovalo znovu dne 24. ledna 2003.  Prezident byl nakonec zvolen až  
28. února 2003, a to op t až ve t etím kole. Prezidentem eské republiky se tak stal Václav Klaus.
 V roce 2008 se konaly dv  volby prezidenta republiky. První prob hla 8. - 9. února. Rozd lení do 
dvou dn  bylo zp sobeno tím, že se zástupci parlamentních stran nebyli schopni domluvit, zda se bude 
rozhodovat tajn i ve ejn . Rozhodnutí, že volba bude ve ejná, padlo až ve er.  Tato volba byla 

íkolová, ale ke zvolení nedošlo. Ing. Miloslav Vl ek, p edseda Poslanecké sn movny, tak svolal další 
spole nou sch zi parlamentních komor na 15. února 2008. Prezident byl zvolen ve t etím kole a stal se 
jím op t Václav Klaus 
129 Ust. l. 55 Ústavy R 
130 Ust. l. 59 odst. 1 Ústavy R; Dle ust. l. 37 Ústavy R platí pro jednání spole né sch ze J PS. 
131 PAVLÍ EK, Václav; H EBEJK, Ji í. Ústava a ústavní ád eské Republiky : komentá . 1. díl, 
Ústavní systém. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : Linde, 1998. s. 216 
132 Prvním prezidentem samostatné eské republiky byl dne 26. ledna 1993 zvolen, v prvním kole volby, 
Václav Havel. Dne 20. ledna 1998 byl ve druhém kole volby zvolen znovu. Zajímavostí této volby je, že 
z prvního kola postoupil pouze jediný kandidát, tedy Václav Havel, nebo  získal nejvíce hlas  
v Poslanecké sn movn  i v Senátu. Nástupcem Václava Havla se stal Václav Klaus, který byl zvolen 28. 
února 2003 a následn  15. února 2008.   
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4. Zavedení p ímé volby prezidenta R 
 

Možnost zavedení p ímé volby hlavy státu byla v minulosti asto diskutovaným 

tématem. První zmínky o jejím zavedení se objevily již v po átcích eskoslovenského 

státu. Jednalo se o úvahy jednotlivc , které ovšem nebyly v této dob  náležit  

rozpracovány.         

 Významn jší úvahy o zavedení p ímé volby hlavy státu se objevily o desítky let 

pozd ji. Pro zp ehledn ní následujícího výkladu jsem je pomysln  rozd lila do dvou 

podkapitol. Do první podkapitoly jsem za adila návrhy, které se objevily p ed vznikem 

samostatné eské Republiky a souvisely s tvorbou nové Ústavy R. Do druhé pak 

návrhy, které sm ovaly již ke zm  platné Ústavy R.    

 etí ást této kapitoly tvo í argumenty pro a proti zavedení p ímé volby hlavy 

státu.  

 
 
4. 1. Návrhy p ed vznikem samostatné R 
 

První vážn jší náznaky, spojované se zm nou nep ímé volby na volbu p ímou, 

se u nás objevily v dob  vzniku eské ústavy. Jednalo se o komplexní návrh Ústavy R, 

který p edložila skupina poslanc SSD a o návrh iniciovaný poslanci LSU- SS a 

NLK- SS. Považuji za vhodné zabývat se t mito návrhy blíže, jelikož jde o dokumenty, 

které úpravu p ímé volby prezidenta republiky obsahují. Ani jeden z nich však nebyl 

za azen na program jednání NR.133       

 íznivcem p ímé volby prezidenta republiky byl v této dob  nap íklad i Václav 

Havel. Zastával názor, že p ímá volba „dává prezidentovi zcela vlastní a 

nezpochybnitelnou legitimitu, zcela nezávislou na výsledcích parlamentních voleb.“134  

 

 

                                                             
133 GERLOCH, Aleš; H EBEJK, Ji í; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém eské republiky. 2 p eprac. a 
dopln né vyd. Praha : Prospektrum, 1996. s. 69 
134 HAVEL, Václav: N kolik poznámek na téma eské ústavy. In: CHRASTILOVÁ, Brigita; MIKEŠ, 
Petr. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na eskoslovenský a eský právní ád. 1. vyd. Praha: 
ASPI Publishing, 2003, str. 371 a násl. 
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4. 1. 1 Návrh Ústavy R zpracovaný poslanci SSD 
 

Na  úvod  bych  zmínila,  že  a koli  sociální  demokraté  byli  proti  rozd lení  státu,  

edložili dne 19. 11. 1992 návrh ústavy R eské národní rad .135 Tento ústavní návrh 

byl koncipován expertní komisí strany.136  

Prezidentského kandidáta mohlo navrhnout bu  deset poslanc  Národního 

shromážd ní, nebo nejmén  deset a nejvíce dvacet tisíc oprávn ných voli . P ímá 

volba se m la konat v posledních t iceti dnech volebního období ú adujícího prezidenta 

a byla zpracována jako dvoukolová. Zvolen by byl kandidát, který obdrží nadpolovi ní 

tšinu všech odevzdaných hlas . V p ípad , že nikdo takové v tšiny nedosáhl, m la se 

do 14 dn  konat opakovaná volba, do které by postoupili dva kandidáti s nejvyšším 

po tem hlas  z p edchozí volby. V opakované volb  by platilo pravidlo, že je zvolen ten 

z uchaze  o prezidentský ú ad, který dostane nadpolovi ní v tšinu hlas  všech 

oprávn ných voli .  V p ípad , že by prezidentský post nebyl obsazen ani ve druhém 

kole, m la se uskute nit do 40 dn  volba nová, ovšem již se zcela novými kandidáty. 

Navržený zp sob volby skrývá jedno slabé místo, a tím je lp ní na dosažení 

nadpolovi ní v tšiny ze všech oprávn ných voli .     

 Návrh také konstatuje, že kandidát se ujímá prezidentského ú adu dnem, kdy 

složí slib a do této doby zastává ú ad prezident republiky sou asný. Mohlo se tedy stát, 

že v p ípad  n kolikeré neúsp šné volby, by dosavadní prezident republiky mohl 

v ú adu z stat dobu delší než je stanovené p tileté funk ní období. 

Domnívám se, že bez povšimnutí by nem lo z stat ani ust. l. 38 odst. 6 cit. 

návrhu, které p edpokládalo p ijetí zvláštního zákona, který by upravoval podrobnosti 

týkajících se prezidentských voleb (nap . volební kampa , soudní kontrolu jejích 

výsledk  atd.). 

 

 

 

                                                             
135 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním d jinám eskoslovenska IV 1989-1992. 1. vyd. 
Praha : Karolinum, 2007. s. 524 – 553 
136 Složení  komise:  prof.  JUDr.  Ji í  Boguszak,  DrSc.,  prof.  JUDr.  Zden k  Ji ínský,  DrSc.,  doc.  JUDr.  
Vladimír Mikule a prof. JUDr. František Šamalík. DrSc. 
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4. 1. 2 Návrh Ústavy R zpracovaný poslanci LSU- SS  
 

Druhý návrh137 Ústavy R, který plánoval zavést p ímou volbu prezidenta 

republiky jako alternativu k dv ma neúsp šným kol m volby v Národním shromážd ní, 

byl zformulován skupinou poslanc  LSU- SS.138     

 Jak jsem již zmínila, jednalo se o velice neobvyklou kombinaci volby nep ímé 

s volbou p ímou. Navržena byla jako t íkolová. První, eventuáln  druhé, kolo by se 

konalo na spole ném zasedání obou komor Národního shromážd ní139 a v p ípad , že 

by parlamentní volba byla neúsp šná, následovalo by kolo t etí za ú asti voli .  

Jako nep íliš zda ilá se mi jeví úprava osob, které mohly kandidáta navrhnout. 

Tuto možnost by m l každý poslanec nebo senátor.140 Teoreticky se tedy mohlo stát, že 

by se volby zú astnilo 281 prezidentských uchaze . Vhodn jší je dle mého názoru 

donedávna platná úprava, která stanovila hranici alespo  deseti poslanc  nebo deseti 

senátor .  

V prvním kole by byl zvolen ten kandidát, který získal alespo  t íp tinovou 

tšinu jak v Poslanecké sn movn , tak i v Senátu. Pokud by takto nikdo zvolen nebyl, 

konalo  by  se  do  trnácti  dn  kolo  druhé,  do  kterého  postupoval  kandidát  s  nejvyšším  

po tem hlas  v Poslanecké sn movn  a kandidát s nejvyšším po tem hlas  v Senátu. 

V situaci, kdy by nejvyšší po et hlas  získal v obou komorách ten samý kandidát, 

postupoval by spolu s ním do druhého kola kandidát, který se umístil v Poslanecké 

sn movn  na druhém míst . Jestliže v prvním kole získalo stejný nejvyšší po et hlas  

v Poslanecké sn movn  nebo Senátu více kandidát , postupoval by do druhého kola 

každý z nich. Ve druhém kole by byl zvolen ten kandidát, který získal nadpolovi ní 

tšinu poslaneckých hlas  a nadpolovi ní v tšinu všech senátorských hlas .141 Pakliže 

nedošlo ke zvolení hlavy státu ani v druhém kole, p icházela na adu pom rn  zajímavá 

konstrukce kola t etího – formou referenda. Institut referenda byl upraven v ust. l. 88 

až 94 návrhu LSU. Konkrétn  v ust. l. 90 odst. 4 je zmín no, že referendum, v p ípad  

voleb prezidenta republiky, vyhlašuje p edseda Poslanecké sn movny.142 P ímé volby 

by se ú astnili ti uchaze i z druhého kola, kte í v n m obdrželi nejv tší po et 
                                                             
137 eská národní rada. Sn movní tisk íslo 205. Volební období 1992 – 1992.  
138 Jednalo se o poslance Pavla Hirše, Hanu Orgoníkovou, Alfreda Frommera a Ji ího Vyvadila. 
139 lánek 95, odst. 2 návrhu poslanc  LSU - SS v NR 
140 lánek 96, odst. 1 návrhu poslanc  LSU - SS v NR 
141 lánek 96, odst. 6 návrhu poslanc  LSU - SS v NR  
142 Obdobn lánek 96, odst. 7 návrhu poslanc  LSU- SS v NR  
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sou tových hlas  z obou komor.143 Prezidentem by byl zvolen ten, kdo získal 

nadpolovi ní v tšinu všech odevzdaných hlas . 

Vzhledem k tomu, že p ímé volby by se ú astnili kandidáti navrženi leny 

Parlamentu a voli i by nemohli navrhnout kandidáta vlastního, zdá se mi tento proces 

volby problematický. Mohlo by se stát, že ú ast voli  by byla velice nízká, jelikož by 

se ve ejnost nemusela ztotož ovat ani s jedním z parlamentních kandidát  a také se 

obávám, že tato t íkolová konstrukce prezidentské volby by vedla k dalšímu finan nímu 

zatížení státu a byla by tedy zna  ekonomicky nevýhodná.  

 
 
 
4. 2 Návrhy na zm nu Ústavy R 
 

Dle Ústavy R byl prvním prezidentem samostatného eskoslovenského státu, 

dne 26. 1. 1993, zvolen nep ímou volbou Václav Havel.  

Po jeho zvolení úsilí o zavedení p ímé volby hlavy státu na delší dobu ustaly. 

Domnívám se, že d vodem, pro  se tomu tak bylo, byla skute nost, že se prezidentem 

republiky stala osobnost, která m la mezi ob any mnoho sympatizant  a nejspíše by si 

ji zvolili i sami voli i.    

Úvahy o zm  volby prezidenta republiky se znovu za aly objevovat až 

koncem roku 2001, kdy kon ilo druhé volební období Václava Havla. Ten se k zavedení 

ímé volby vyjád il stejn  kladn  jako p ed vnikem samostatné R: „ ím déle 

zastávám svou funkci, ím blíž je definitivní konec mého pobytu v ní a ím víc hovor  na 

to téma vedu s r znými zahrani ními politiky, tím v tším p íznivcem p ímé volby 

prezidenta se stávám.“144         

          

 Všechny návrhy, které budou popsány v následující ásti práce, upravovaly 

shodn  aktivní volební právo. Právo volit by p íslušelo každému ob anu eské 

republiky, který dosáhl v ku osmnácti let.  

V nezm né podob  m la z stat i problematika volitelnosti, délky volebního 

období a možnost opakovaného zvolení téže osoby. 
                                                             
143 lánek 96, odst. 7 návrhu poslanc  LSU- SS v NR 
144 HAVEL, Václav. Jak volit mého nástupce? P ímo!. Mladá fronta dnes. 30. 1. 2002. [online] Dostupný 
z: http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=40_clanky.html&typ=HTML [citováno 
21. 2. 2013] 
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Základní principy volebního práva pro volbu prezidenta republiky m ly být 

upraveny obdobn  s principy voleb do komor Parlamentu R a do zastupitelstev 

územních samosprávných celk . Podle navrhovatel  m l být prezident republiky volen 

v tajném hlasování, na základ  všeobecného, rovného a p ímého volebního práva.145 

V otázce, do rukou které osoby se m la sv it pravomoc vyhlášení volby 

prezidenta republiky, se jednotlivé návrhy lišily. Objevily se dv  varianty. Dle první by 

tuto pravomoc m l mít i nadále p edseda Poslanecké sn movny.146 Druhou variantou 

pak bylo, že vyhlašovatel voleb bude nov  p edseda Senátu.147 V em spat uji závažný 

nedostatek, je to, že jednotlivé ústavní návrhy nepo ítaly se situací, kdy tato funkce 

nebude obsazena. Východiskem z této problematiky by mohlo být dopln ní 

jednotlivých návrh  o substituci této pravomoci na další osobu. 

Nezbytné bylo nov  ustanovit lánek týkající se doby konání voleb. Ve 

stanovení t chto lh t se jednotlivé návrhy rovn ž r znily. Prvotní ústavní návrhy148 

stanovily, že první kolo voleb se má uskute nit nejpozd ji do t iceti dn  p ed uplynutím 

funk ního období stávajícího prezidenta. Návrh poslanc  ODS z roku 2002149 toto 

ustanovení doplnil tak, že ádná volba se má konat nejd íve šedesát dn  p ed uplynutím 

volebního období.  

Situaci, ve které by došlo k uvoln ní prezidentského ú adu p ed uplynutím 

volebního období, upravovaly výše zmín né návrhy shodn . Volba prezidenta republiky 

by se vyhlašovala do sedmi dn  od této události a konala by se nejpozd ji do šedesáti 

dn  od tohoto vyhlášení.  

V pozd jších návrzích150 byly lh ty pro konání voleb stanoveny delší.  Zám rem 

takto navržených lh t bylo p edejít zbyte ným asovým prodlevám p i vým  osoby 

zastávající funkci prezidenta. Podmínkou pro uskute ní volby bylo její vyhlášení 

nejpozd ji devadesát dn  p ed termínem konání, tak aby se realizovala v posledních 

šedesáti dnech funk ního období ú adujícího prezidenta. Pakliže by se uvolnil ú ad 

ed asn , vyhlásila by se volba do sedmi dn  tak, aby se první kolo uskute nilo do 
                                                             
145 Blíže viz kapitola 5. 1. 1 
146 Sn movní tisk . 90 z roku 2002, . 172 z roku 2003, . 349 z roku 2003, . 332 z roku 2007, . 524 z 
roku 2008 a . 7 z roku 2010. 
147 Sn movní tisk . 1109 z roku 2001, . 95 z roku 2002, . 747 z roku 2009 a senátní tisk . 289 z roku 
2002 
148 Sn movní tisk . 1109 z roku 2001, . 90 z roku 2002, . 172 z toku 2003 a senátní tisk. . 289 z roku 
2002 
149 Sn movní tisk . 95 z roku 2002 
150 Sn movní tisk . 349 z roku 2003, . 332 z roku 2007 a . 524 z roku 2008 



 41

devadesáti dn  ode dne vyhlášení. Poslední neúsp šný návrh z roku 2010151 k t mto 

pravidl m doplnil, že se volba nesmí konat v posledních trnácti dnech p ed uplynutím 

volebního období prezidenta republiky.   

Na následujících stránkách uvedu analýzu jednotlivých ústavních návrh , 

emž se zam ím zejména na úpravu inicia ního práva a na návrhy volebního 

mechanismu. 

 

 
4. 2. 1 Sn movní tisk . 1109 z roku 2001 a senátní tisk . 289 z roku 2002 
 

Prvním návrhem na zavedení p ímé volby v historii samostatné eské republiky 

byl návrh z pera poslanc  Unie svobody a KDU- SL152 a  Zde ka  Koudelky  z  SSD.

 Návrh zákona byl zaslán vlád  k vyjád ení stanoviska dne 9. íjna 2001 a o den 

pozd ji byl rozeslán poslanc m jako sn movní tisk íslo 1109/0.  

Dle návrhu m lo dojít ke zm  ust. l. 54 odst. 2, l. 56, l. 58, l. 59 a l. 60 

Ústavy R. Ustanovení l. 54 odst. 2 v tehdy platné Ústav R zn lo: „Prezidenta 

republiky volí Parlament na spole né sch zi obou komor.“, nov  navržený princip pro 

proces p ímé volby hlavy státu byl p esunut do odst. 3, který zn l: „Volby prezidenta 

republiky se konají tajným hlasováním na základ  všeobecného, rovného a p ímého 

volebního práva.“           

 Právo navrhovat kandidáta m li registrované politické strany, politická hnutí 

nebo ob ané eské republiky starší 18 let. Ve všech p ípadech musela být kandidatura 

podložena peticí podepsanou nejmén  20 000 ob any eské republiky staršími 18 let.153  

Nem lo tedy existovat zvýhodn ní pro parlamentní politické strany.  

Samotná volba m la být dvoukolová a m l se v ní uplatnit v tšinový volební 

systém. V prvním kole by byl zvolen kandidát, který získal nadpolovi ní v tšinu 

platných hlas . Nebyl-li takto vít z ur en, konalo by se sedmý den po ukon ení 

hlasování  kolo druhé, do n jž by postoupili dva nejúsp šn jší kandidáti z kola prvního. 

V p ípad , že by více kandidát  získalo stejný po et hlas , postupovali by všichni 

                                                             
151 Sn movní tisk . 7 z roku 2010 
152 Navrhovateli byli nap íklad Cyril Svoboda, Karel Kühn, Jan Kasal, Vlasta Parkanová i Pavel Severa. 
Ve v tšin  odborných text  nebo v tisku je ozna ován jako návrh poslanc ty koalice KDU- SL, US, 
DEU a ODA. 
153 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 1109/0. III. volební období, ust. 
l. 58 odst. 1 
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takoví kandidáti. Ve druhém kole by se stal vít zem ten uchaze , který získal více 

odevzdaných platných hlas .154 V p ípad  rovnosti hlas  se o budoucím prezidentovi 

lo rozhodnout losem.  Navrhovatelé taktéž p edpokládali p ijetí zvláštního zákona o 

volb  prezidenta republiky, který by pravidla, bez jejichž p ijetí by p ímá volba 

prob hnout nemohla, stanovil konkrétn ji.155      

 Vláda ve svém stanovisku156 k tomuto ústavnímu návrhu vyslovila ur ité 

ipomínky, a to zejména nedostate nou úpravu problematiky a ur ité legislativní 

nedostatky. Zmínila bych nap íklad obavu z toho, že žádná petice s podpisy nutná 

k p edložení návrhu kandidáta nebude bezchybná a subjekty tak nebudou moci 

kandidáta navrhnout. Dalším problémem dle vlády bylo neumožn ní navrhnout 

kandidáta len m Parlamentu R a nejasná úprava zp sobu volby. Z doslovného 

výkladu ust. l. 58 odst. 5, dle kterého je zvolen „ten kandidát, který získá ve druhém 

kole více odevzdaných platných hlas “, by nešlo jednozna  ur it, kdo se prezidentem 

stal, a to zejména v situaci, kdyby do druhého kola postoupilo více kandidát  na základ  

rovnosti po tu hlas . Nap íklad postoupili by kandidáti t i a dva z nich by získali více 

hlas  než t etí. Dále vláda považovala za nevhodné ustanovení, ve kterém bylo 

stanoveno, že v p ípad  rovnosti po tu hlas  kandidát  ve druhém kole rozhoduje los. 

Novinkou v tomto úst. návrhu je ur ení osoby, do jejíchž rukou by m l nov  

zvolený prezident složit slib. Prezident republiky by skládal slib na spole né sch zi 

obou komor do rukou p edsedy Ústavního soudu. Slib by tedy nov  p ijímal p edseda 

nezávislého soudního orgánu ochrany ústavnosti a nikoliv politický orgán. Obdobn  

s tímto ustanovením m la být upravena i p ípadná abdikace prezidenta. Prezident 

republiky by se vzdával své funkce rovn ž do rukou p edsedy Ústavního soudu a 

nikoliv do rukou p edsedy Poslanecké sn movny.157  

Tento návrh nebyl úsp šný a byl Poslaneckou sn movnou dne 4. prosince 2001 

v prvním tení zamítnut.158 Pro návrh na zamítnutí výše uvedených ústavních zm n 

                                                             
154 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 1109/0. III. volební období, ust. 
l. 58 odst. 2, 3, 4 a 5 

155 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 1109/0. III. volební období, ust. 
l. 58 odst. 6 

156 Rozesláno poslanc m dne 9. ledna 2001 
157 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 1109/0. III. volební období, ust. 
l. 59, odst. 1 a 61 

158 Hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, po adové íslo 130, usnesení íslo 1899, III. 
volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky.  
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hlasovalo 86 poslanc  z celkem 142 p ítomných, proti hlasovalo 41 poslanc  a 3 

poslanci se zdrželi hlasování.159 

 

Po zamítnutí výše zmín ného návrhu p išla s dalším ústavním návrhem160 na 

zavedení p ímé volby hlavy státu skupina senátor .161 Po obsahové stránce byl ústavní 

návrh naprosto totožný s ústavním návrhem p edešlým. Senátu byl p edložen dne 25. 

dubna 2002. Ústavním návrhem se zabýval ústavn -právní výbor; Výbor pro vzd lání, 

du, kulturu, lidská práva a petice a Stálá komise Senátu pro Ústavu eské republiky a 

parlamentní procedury. Všechny shodn  doporu ily usnesením tento návrh 

zamítnout.162 

Stálá komise Senátu pro Ústavu eské republiky a parlamentní procedury 

vycházela ze stanovisek, které byly vypracovány významnými odborníky p sobícími na 

katedrách ústavního práva právnických fakult v Praze, Brn  a Plzni, a v legislativním 

odboru Kancelá e Senátu. Myslím si, že je vhodné, abych usnesení této komise alespo  

stru  p iblížila, jelikož z mého pohledu obsahuje k ústavnímu návrhu velice zajímavé 

ipomínky. V první ad  byla vytýkána díl í novelizace Ústavy R, kterou komise 

považovala za nevhodnou. Za vhodn jší ešení pokládala p ípadnou komplexní novelu. 

Hlavní v cnou výtkou v i navrhovatel m byla ujasn nost zám ru – pro  návrh na 

ímou volbu prezidenta p edkládají. Dále byly uvedeny argumenty, které zpochyb ují 

základní podn ty navrhovatel  v d vodové zpráv . 

Jako racionální se mi ve zmín ném usnesení . 9 Stálé komise Senátu pro 

Ústavu R a parlamentní procedury jeví také díl í v cná námitka k navrhovanému ust. 

l. 58 odst. 1163, a to že „Registrované politické strany se neliší od ob an , nebo  jedni i 

druzí musejí získat pro kandidáta 20 tis. podpis . Není tedy d vodu, pro  v tomto 

kontextu zmi ovat politické strany zvláš . Rozlišeny by ale m ly být politické strany 

                                                             
159 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 1 
160 Senát Parlamentu eské republiky. Senátní tisk íslo 289. III. funk ní období 
161 Mezi podepsanými senátory jsou nap íklad Robert Kolá , Milan Šimonovský, Petr Fejfara, Zuzana 
Rothová a další. 
162 Usnesení ústavn -právního výboru . 132 ze dne 4. zá í 2002 Dostupné z 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=13546; usnesení Výboru pro 
vzd lávání, v du, kulturu, lidská práva a petice . 167 ze dne 18. ervna 2002 Dostupné z 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=17848 ; usnesení Stálé komise 
Senátu pro Ústavu R a parlamentní procedury . 9 ze dne 3. ervence 2002 Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=11879 [citováno 1. 3. 2013]. 
163 „Navrhovat kandidáta mohou na základ  petice podepsané nejmén  20 000 ob any eské republiky 
starších 18 let registrované politické strany, politická hnutí nebo ob ané eské republiky starší 18 let.“  
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parlamentní, jež již prokázaly svou reprezentativnost, a skupiny ob an . Návrhové 

oprávn ní by tak klidn  mohlo být zachováno nejmén  deseti poslanc m a nejmén  

deseti senátor m, resp. rozší eno o nejmén  20 tis. ob an .“  Námitka by mohla být 

znovu použita u n kterých následujících návrh , které tento zp sob navrhování 

kandidát  p evzaly.164        

 Návrh byl zamítnut dne 19. zá í 2002. Z p ítomných 64 senátor  hlasovalo pro 

schválení výše uvedených zm n 19 senátor , proti hlasovalo 23 senátor  a 22 senátor  

se zdrželo hlasování.165   

 

4. 2. 2 Sn movní tisk . 90 z roku 2002 
 

Další ústavní návrh byl podán skupinou poslanc  vládní koalice166 Poslanecké 

sn movn  dne 15. íjna 2002 a rozeslán poslanc m jako sn movní tisk íslo 90/0 dne 

16. íjna 2002.167 Vlád  byl zaslán k vyjád ení stanoviska dne 17. íjna 2002. Z 

obsahového hlediska byl tém  shodný s návrhy p edchozími a sm oval pouze k 

úprav  zp sobu volby prezidenta republiky.   

Poslanci navrhovali zm nit jen ust. l. 54 odst. 2, l. 56 a l. 58 Ústavy R. 

Základem pro p ímou volbu m l být bod 1. návrhu m nící ust. l. 54 odst. 2, který nov  

uvád l, že „Prezidenta republiky volí v p ímých volbách lid.“   

 Inicia ní právo bylo oproti d ív jším návrh m upraveno odlišn . Navrhnout 

kandidáta byla nov  oprávn na skupina nejmén  deseti poslanc  nebo deseti senátor  

nebo ob an R starší 18 let. Pro kandidáta navrženého ob anem R z stává zachována 

nutnost podpo it návrh peticí s nejmén  dvaceti tisíci podpisy ob an R, kte í dosáhli 

ku 18 let.  

Volba byla navržena jako dvoukolová a byla návrhem koncipována stejn , jako 

v návrzích p edchozích. Navrhovatelé také p edpokládali p ijetí zvláštního zákona o 

volb  prezidenta republiky, který by pravidla, bez jejichž p ijetí by p ímá volba 

                                                             
164 Nap . návrh poslanc  ODS (sn movní tisk íslo 95/0), blíže viz podkapitola 4. 2. 3. 
165 Hlasování dle politické p íslušnosti nelze dohledat, nebo  hlasovací za ízení bylo mimo provoz 
z d vodu poškození v dob  povodní. 
166 Hana Marvanová (US – DEU), Jan Kasal (KDU – SL), Zden k Koudelka ( SSD) a další 
167 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 90/0. IV. volební období. 
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prob hnout nemohla, stanovil konkrétn ji. Návrh takového zákona ovšem sou ástí 

poslaneckého návrhu nebyl. 

První tení prob hlo dne 27. listopadu 2002 na 8. Sch zi Poslanecké 

sn movny.168 Návrh ústavního zákona byl zamítnut. Pro jeho na zamítnutí výše 

uvedených ústavních zm n hlasovalo 87 poslanc  z celkem 172 p ítomných, proti 

hlasovalo 72 poslanc  a 13 poslanc  se zdrželo hlasování.169 

 

4. 2. 3 Sn movní tisk . 95 z roku 2002 
 

Dne 22. íjna 2002, tedy necelý týden po podání návrhu zmín ného v p edchozí 

podkapitole, p edložila ústavní návrh170 týkající se zm n ve zp sobu volby hlavy státu 

také skupina poslanc  Ob anské demokratické strany.171 Na p  Poslanecké sn movny 

se sešly tedy dva ústavní návrhy ve stejnou dobu. Každý ovšem upravoval zp sob 

obsazování ú adu prezidenta republiky odlišn . 

Spole né s ústavním návrhem popsaným v p edchozí kapitole bylo to, že se 

nezabýval zm nou vztah  k dalším ústavním orgán m, i úpravou prezidentských 

pravomocí.          

 Poslance ODS vedly k p edložení tohoto návrhu patrn  dva d vody. Prvním 

bylo sd lení Václava Klause, že se již nehodlá ucházet o post p edsedy ODS, ale bude 

usilovat o post prezidenta R. Druhým d vodem pak názor poslanc , že má v tší šanci 

zvít zit ve volb  p ímé, než ve volb  parlamentní. 

Novelizováno m lo být ust. l. 40 Ústavy R172, na jehož základ  m l být p ijat 

zvláštní zákon o volb  prezidenta republiky ob ma komorami Parlamentu R, dále l. 

54 odst. 2, l. 56 a l. 58 Ústavy R. Nov  m lo být do Ústavy R vloženo ust. l. 111a 

týkající se uskute ní p ímé volby v roce 2003. Novinkou v návrhu bylo dopln ní 

písm. n) v ust. l. 87 odst. 1 Ústavy R, na základ  kterého bylo Ústavnímu soudu 

sv eno oprávn ní rozhodovat o platnosti volby prezidenta R.    

                                                             
168 Hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, po adové íslo 75, usnesení íslo 179, IV. 
volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. 
169 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 2 
170 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 95/0. IV. volební období 
171 P edkladateli bylo dvaadvacet poslanc  ODS, nap . Ji í Pospíšil, Vlastimil Tlustý, Lucie Talmanová, 
Ji í Papež a další. 
172 M ní se sousloví „volebního zákona“ na sousloví „volebních zákon “.  
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 Dle návrhu by nová úprava ust l. 54 odst. 2 zn la: „Prezidenta republiky má 

právo volit každý ob an eské republiky, který dosáhl v ku 18 let.“ a zavád la by tedy 

jak institut p ímé volby hlavy státu, tak by stanovila i podmínky aktivního volebního 

práva. Prezidentského kandidáta by mohli navrhovat ob ané R starší 18 let, politické 

strany a politická hnutí. Pro všechny tyto subjekty by platila povinnost p iložit petici 

s 20 000 podpisy ob an R starších 18 let, kte í kandidaturu dané osoby podporují. 

Hlavní zm na oproti p edchozím návrh m byla v samotné realizaci volby, která 

la být pouze jednokolová. Prezidentem by byl zvolen kandidát, který by získal 

nejv tší po et platných hlas . Vzhledem k tomu, že by ke zvolení poprvé posta ila 

prostá v tšina odevzdaných platných hlas , neo ekávalo se, že by ke zvolení prezidenta 

hem volby nedošlo. Pro p ípad, že by p eci jen došlo u více kandidát  k rovnosti 

nejvyššího po tu odevzdaných platných hlas , obsahoval ústavní návrh pojistku, dle 

které by se do sedmi dn  od ukon ení hlasování konala volba opakovaná. Prezidentem 

republiky by se op t stal ten kandidát, který získal v tšinu odevzdaných platných hlas . 

Jestliže by se rovnost hlas  opakovala znovu, rozhodovalo by se losem.   

 edkladatelé byli toho názoru, že jednokolový v tšinový volební systém 

umožní zvolit výraznou a nadstranickou osobnost a zamezí uplat ování tzv. negativního 

hlasování.173 

Vláda i v tomto p ípad  zaujala k návrhu negativní stanovisko.174   

 Ústavní návrh byl stejn  jako ústavní návrh p edchozí175 zamítnut v prvním tení 

dne 27. listopadu 2002.176 Pro návrh na zamítnutí toho poslaneckého návrhu ústavních 

zm n hlasovalo 99 poslanc  z celkem 176 p ítomných, proti hlasovalo 59 poslanc  a 18 

poslanc  se zdrželo hlasování.177 

 

 

                                                             
173 Princip charakteristický u dvoukolových v tšinových volebních systém , kdy se druhé kolo koná za 

asti omezeného po tu kandidát  a ob ané mezi nimi vybírají kandidáta kompromisního, který 
neodpovídá jejich preferencím. 
174 KUDRNA,  Jan.  P ímá  volba  prezidenta  –  konec  cesty  trvající  23  let.  Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica. 2011. ro . 53. . 4. s. 9 – 26. ISSN 0323-0619. s. 19. 
175 Sn movní tisk . 90 z roku 2002 
176 Hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, po adové íslo 77, usnesení íslo 180, IV. 
volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. 
177 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 3 
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4. 2. 4 Sn movní tisk . 172 z roku 2003 
 

Další ústavní návrh byl podán Poslanecké sn movn  poslanci US – DEU178 dne 

10. ledna 2003 a poslanc m byl rozeslán dne 13. ledna 2003 jako sn movní tisk íslo 

172/0.179           

 Po bližším prozkoumání lze konstatovat, že návrh bezmála obsahov  opisuje 

návrh ze dne 15. íjna 2002.180 Jediným rozdílem oproti d ív jšímu ústavnímu návrhu 

bylo snížení po tu pot ebných podpis  na petici, a to z p vodních dvaceti tisíc na 

polovinu.          

 ílohou k návrhu ústavního zákona byl v cný zám r provád cího zákona o 

volb  prezidenta eské republiky.        

 K tomuto návrhu vyjád ila vláda R své stanovisko v usnesení . 145 ze dne 12. 

února 2003181. Vládní výhrady mí ily v první ad  proti disproporci mezi oprávn ním 

navrhovat kandidáty na post prezidenta republiky nejmén  deseti poslanci nebo deseti 

senátory a oprávn ním ob an , kte í by museli pro jimi navrženého kandidáta sehnat 

podporu nejmén  deseti tisíc ob an eské republiky. Dále navrhovali uvážit volbu 

losem v p ípad  rovnosti hlas  ve druhém kole volby a v neposlední ad  byla vytýkána 

absence úpravy prezidentských kompetencí a institutu kontrasignace, se kterým byla 

spojena i otázka odpov dnosti hlavy státu. 

První tení prob hlo dne 9. dubna 2003 na 14. sch zi. V obecné rozprav  bylo 

kolika poslanci navrhováno jeho zamítnutí. Nap íklad místop edsedkyn  Poslanecké 

sn movny Jitka Kup ová jako d vod uvedla p edevším obsahovou identitu tohoto 

návrhu s p edchozím neúsp šným návrhem.182  

Jedná se o první z ústavních návrh , který nebyl zamítnut v prvním tení a byl 

ikázán k projednání výbor m. Zabývala se jím na n kolika zasedáních jednak 

Do asná komise Poslanecké sn movny pro otázky Ústavy, která dne 7. zá í 2004 

                                                             
178 Nap . Hana Marvanová, Karel Kühn, František Pelc, Tá a Fišerová a další   
179 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 172/0. IV volební období 
180 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo  90/0. IV volební období 
181 Vláda eské republiky. Usnesení . 145 ze dne 12. února 2003. Dostupný z: 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/62E2C4322A353A04C12571B6006E0961 
[citováno 12. 3. 2013] 
182 Vystoupení JUDr. Jitky Kup ové p i projednávání bodu . 20, 14. sch ze Poslanecké sn movny 
Parlamentu eské republiky. IV. volební období. Dne 9. dubna 2003. Dostupné z 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/014schuz/s014060.htm [citováno 12. 3. 2013] 
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doporu ila, aby byl návrh zamítnut, a také ústavn -právní výbor, který doporu il 

Poslanecké sn movn  dne 1. prosince 2004 návrh neschválit.183 

Druhé tení se konalo až dne 4. kv tna 2005, tedy po více než dvou letech.184 

Podané pozm ovací návrhy byly zpracovány jako sn movní tisk . 172/5.185 Poslanec 

Antonín Se a navrhoval pro p ípad rovnosti hlas  kandidát  v druhém kole volby, aby 

rozhodoval volbou Parlament R na spole né sch zi obou komor. Zvít zil by ten 

kandidát, který dosáhl nadpolovi ní v tšiny hlas  p ítomných poslanc  a senátor . 

lo se jednat o jakousi pojistku pro p ípad, že by p ímá volba byla neúsp šná.186  

Poslankyn  Ta ána Fischerová navrhla prodloužit jednotlivé lh ty, a to u 

vyhlášení voleb ze šedesáti dn  na devadesát dn , lh ty pro konání druhého kola voleb 

po ukon ení kola prvního ze sedmi dn  na dn trnáct a v p ípad  neúsp šného druhého 

kola volby navrhovala konání kola t etího, ve kterém by byl zvolen kandidát s nejv tším 

po tem odevzdaných hlas .  

Návrh nakonec nebyl schválen ve t etím tení, které prob hlo dne11. kv tna 

2005.187 Pro návrh na zamítnutí výše uvedených ústavních zm n hlasovalo 99 poslanc  

z celkem 183 p ítomných, proti hlasovalo 49 poslanc  a 35 poslanc  se zdrželo 

hlasování.188 

 

Na tomto míst  považuji za vhodné zmínit, že zcela totožný návrh byl podán též 

senátory189 dne 14. ledna 2003.190 S ohledem na obsahovou shodu a jeho rychlé 

zamítnutí se návrhem nebudu zabývat detailn ji. Pouze bych uvedla, že návrh nebyl 

                                                             
183 Usnesení do asné komise Poslanecké sn movny pro otázky Ústavy eské republiky . 7 ze dne 7. zá í 
2004. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=172&ct1=3 a usnesení ústavn  
právního výboru . 151 ze dne 1. prosince 2004. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=172&ct1=4 [citováno 12. 3. 2013] 
184 B hem tohoto dvouletého období byl projednán a zamítnut návrh na zm nu Ústavy, který podala 
Vláda. Blíže viz podkapitola 4. 2. 5. 
185 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 172/5. IV. volební období.  
186 Jde o opa ný postup volby než v návrhu Ústavy eské republiky ze dne 3. prosince 1992, ve kterém 
byla pojistkou, v p ípad  dvou neúsp šných parlamentních voleb, volba p ímá. Srov. podkapitola 4. 1. 2. 
187 Hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, po adové íslo 126, usnesení . 1657, IV. 
volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. 
188 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 4 
189 Helena Rösnerová, Václava Domšová, Jitka Seitlová, Josef Zoser a další 
190 Senát Parlamentu eské republiky. Senátní tisk íslo 22. IV. funk ní období. 
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ijat dne 22. kv tna 2003191, kdy pro jeho zamítnutí hlasovalo 43 senátor  z celkem 65 

ítomných, proti hlasovalo 8 senátor  a 14 senátor  se zdrželo hlasování.192  

 

4. 2. 5 Sn movní tisk . 349 z roku 2003 
 

Vcelku rozsáhlý byl návrh193 vlády eské republiky194, p edložený Poslanecké 

sn movn  dne 10. ervna 2003. Vedle úpravy zp sobu volby hlavy státu se návrh 

pokoušel ešit i otázku prezidentských pravomocí a odpov dnosti.  

Stejn  jako ve v tšin  již popsaných ústavních návrh  m l být základ pro 

ímou volbu umíst n v l. 54 odst. 2 Ústavy R, jehož zn ní by nov  bylo: 

„Prezidenta republiky volí v p ímých volbách lid.“  

Inicia ní právo by náleželo skupin  dvaceti poslanc  nebo deseti senátor , 

pop ípad  ob an m R starších osmnácti let, pokud by byl jejich návrh podpo en peticí 

podepsanou minimáln  deseti tisíci ob any R, kte í dosáhli osmnácti let. Dle 

navrhovatel  byl po et ob an  pot ebných pro petici v rovnováze s podmínkou shody 

nejmén  dvaceti poslanc  nebo deseti senátor . 

Volba byla koncipována jako t íkolová. Pro získání prezidentského ú adu by 

bylo nezbytné, aby kandidát obdržel nadpolovi ní v tšinu odevzdaných platných hlas . 

V p ípad , že by nikdo v prvním kole neusp l, m lo se do 14 dn  konat druhé kolo 

volby, do kterého by postupovali kandidáti, kte í se umístili na prvních dvou místech. 

Pokud shodného po tu dosáhlo více osob, postupovali by všichni. B hem druhého kola 

by byl prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší po et odevzdaných 

platných hlas . Pokud by i zde došlo k rovnosti hlas , což se jeví jako velice 

nepravd podobné, m lo se do 14 dn  konat kolo t etí, do kterého postupovali ti 

kandidáti, kte í v kole druhém získali shodný po et hlas . Prezidentem by se stal 

kandidát, který získal pot ebnou majoritu. I p esto, že navržené principy t íkolové volby 

tém  eliminují možnost nezvolení, p edkladatelé v návrhu po ítali i s variantou 

rovnosti hlas  po t etím kole. Pokud by se tak stalo, byly by vypsány volby nové. 

                                                             
191 Hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, po adové íslo 24, usnesení íslo 133, IV. 
funk ní období Senátu Parlamentu eské republiky 
192 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 5  
193 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 349/0. IV. volební období 
194 Koali ní vláda SSD, KDU – SL a US – DEU 
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 První tení vládního návrhu prob hlo dne 3. a 8. ervence 2003. V jeho pr hu 

vystoupil nap íklad poslanec Ji í Pospíšil, který k zavedení p ímé volby uvedl, že by 

up ednostnil jiný model, než který navrhla vláda, a to „tzv. francouzský model, jak jsou 

voleni zákonodárci do francouzského Národního shromážd ní, který sice zachovává 

dvoukolový volební systém, nicmén  do druhého kola nepostupují pouze dva 

nejúsp šn jší, ale všichni kandidáti, kte í získají zákonem i ústavou stanovený po et 

platných odevzdaných hlas . Ve Francii je to nap . 12,5 %. Domníval se, že: „takovýto 

model, francouzský model, více umož uje, aby v druhém kole bylo minimalizováno tzv. 

negativní hlasování, kdy voli , pokud postupují pouze dva kandidáti podle navrženého 

modelu, je nucen se rozhodnout mezi dv ma kandidáty. asto volí kandidáta 

kompromisního, by  s jeho myšlenkami a postoji není pln  ztotožn n. Tento problém 

vzniká v praxi zvlášt  v p ípad , kdy nap . postoupí dva levicoví kandidáti, i naopak 

dva pravicoví kandidáti. Pak voli i opa ného politického spektra jen velmi obtížn  se 

rozhodují, jakého kandidáta podpo it.“195  

Vzhledem k tomu, že návrh obsahoval rozsáhlejší novelizaci Ústavy R a bylo 

tedy vhodné podrobit ho širší diskuzi, shodli se poslanci na p erušení a odro ení 

projednávání tohoto tisku do doby, než budou k dispozici záv ry Do asné komise 

Poslanecké sn movny pro otázky Ústavy eské republiky.  Dne 13. dubna 2004 p ijala 

komise usnesení196, doru ené poslanc m jako tisk . 349/1, kterým doporu ila 

Poslanecké sn movn  návrh schválit v pozm ném zn ní. P i projednávání komise 

vycházela z dohody, že nebude doporu ovat takové zm ny, u kterých se zdá být shoda 

nemožná. Úprava zp sobu volby prezidenta republiky byla z návrhu zcela vypušt na, 

což zd vodnila v další ásti obecné rozpravy konané 5. kv tna 2004 poslankyn  Jitka 

Kup ová: „…navrhujeme z tohoto vládního návrhu ústavního zákona vypustit alespo  

prozatím úpravu p ímé volby prezidenta republiky i rozší ení lánku 40 ústavy. Jsou to 

                                                             
195 Vystoupení  JUDr.  Ji ího  Pospíšila  p i  projednávání  bodu  .  41,  18.  sch ze  PS  Parlamentu  eské  
republiky. IV. volební období. Dne 3. ervence 2003. [online]. Dostupné z : 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/018schuz/s018263.htm [citováno 15. 3. 2013] 
196 Usnesení do asné komise Poslanecké komise pro otázky Ústavy eské republiky . 5 ze dne 13. dubna 
2004, IV. volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=349&ct1=1 [citováno 20. 3. 2013] 
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typické oblasti, ve kterých jsme zatím nenalezli shodu a o kterých do asná komise, ale 

jist  i všechny parlamentní strany budou dále diskutovat.“197 

Dále byl ústavní návrh p ikázán ústavn -právnímu výboru, který vydal dne 17. 

zá í 2004 komplexní pozm ovací návrh 198 ,  ze kterého se oblast  p ímé volby rovn ž 

vytratila.  

Druhé tení návrhu se konalo dne 21. zá í 2004, kdy v úvodu podrobné rozpravy 

bylo hlasováním schváleno199, aby se podkladem pro další jednání stal onen výše 

zmín ný komplexní pozm ovací návrh. Úprava týkající se p ímé volby prezidenta 

republiky tak z tohoto návrhu vypadla definitivn .  

 

4. 2. 6 Sn movní tisk . 332 z roku 2007      

Po delší pauze p edložila v Poslanecké sn movn  dne 16. íjna 2007 další 

ústavní návrh200, ozna ovaný jako sn movní tisk . 332/0, skupina poslanc SSD.201  

Návrh byl v úprav  volebního mechanismu i inicia ního práva doslovn  inspirován 

vládním návrhem novely Ústavy R z roku 2003202 a v oblasti pravomocí prezidenta 

republiky návrhem novely Ústavy R z roku 1999 p edloženým poslanci SSD a 

ODS.203 Návrh tedy po ítal i s díl ími zm nami kompetencí  p ímo voleného prezidenta 

a to i p esto, že navrhovatelé zastávali názor, že pro zakotvení p ímé volby prezidenta 

republiky nejsou zm ny kompetencí a pravomocí nutné.    

 Vláda návrh ústavního zákona posoudila na své sch zi dne 14. listopadu 2007 a 

vydala k návrhu nesouhlasné stanovisko.204      

 Poslaneckou sn movnou pak návrh prošel až do t etího tení, kde nakonec nebyl 

                                                             
197 Vystoupení JUDr. Jitky Kup ové p i projednávání bodu . 34, 31. sch ze Poslanecké sn movny 
Parlamentu R. IV. volební období. Dne 5. kv tna 2004 [online] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/031schuz/s031059.htm#r1 [citováno 21. 3. 2013] 
198 Usnesení ústavn -právního výboru . 125 ze dne 8. zá í 2004, IV. volební období Poslanecké 
sn movny Parlamentu eské republiky Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=349&ct1=2  [citováno 22. 3. 2013] 
199 Ze 113 p ítomných poslanc  hlasovalo pro 108 poslanc  a proti 1 poslanec. P ehled hlasování dle 
politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 6 
200 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 332/0. V. volební období 
201 Jednalo se o jednašedesát poslanc  nap . Zden k Ji ínský, Ji í Paroubek, Bohuslav Sobotka, Michal 
Hašek, Miloslav Vl ek, Lubomír Zaorálek a další. 
202 Sn movní tisk . 349 z roku 2003, blíže viz podkapitola 4. 2. 5 
203 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 359/0. III. volební období; 
Senát Parlamentu eské republiky. Senátní tisk íslo 172. II. funk ní období 
204 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 332/1. V. volební období.  
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dne 27. kv tna 2010 schválen.205 Pro vyslovení souhlasu s ústavním návrhem poslanc  

SSD hlasovalo 103 poslanc  ze 146 p ítomných, 23 bylo proti, 20 se zdrželo, p emž 

kvorum bylo 120 poslanc .206 

 

4. 2. 7 Sn movní tisk . 524 z roku 2008 
  
 edkladateli dalšího návrhu na zavedení p ímé volby hlavy státu207, který se 

ásti lišil od návrh  p edchozích, byli poslanci Martin Bursík, Kate ina Jacques, 

Ond ej Liška a P emysl Rabas ze Strany zelených. Nejednalo se o návrh ústavní novely 

o zm  zp sobu volby prezidenta, ale o návrh ústavního zákona o referendu o p ímé 

volb  prezidenta republiky.208        

 Byl p edložen Poslanecké sn movn  dne 28. kv tna 2008 a o dva dny pozd ji 

rozeslán poslanc m jako sn movní tisk . 524/0. Tato skupina poslanc  požadovala, 

aby rozhodnutí, zda prezidenta republiky volit p ímo, bylo sv eno do rukou ob an  

R. Podmínky volby byly specifikovány v p íloze . 1 ústavního návrhu. Návrh 

obsahoval výhradn  umožn ní p ímého rozhodnutí ob an  o p ímé volb  prezidenta 

republiky a zm ny Ústavy eské republiky ve v ci zp sobu volby hlavy státu a nikoliv 

širší novelu Ústavy R, jako tomu bylo u n kterých návrh  popsaných v p edešlých 

kapitolách.  lenové strany Zelených se domnívali, že zavedením p ímé volby 

nedochází k pop ení parlamentního systému, ale považují ho pouze za jeho vhodné 

dopln ní. Zárove  se shodují, že není nutností se zm nou volby prezidenta upravovat 

jeho pravomoci.  

 Ústava R m la dle p ílohy návrhu modifikaci, jež byla shodná s n kterými 

ústavními návrhy p edchozími.209   

 Návrh ústavního zákona byl vzat zp t samotnými p edkladateli dne 2. íjna 2009 

již v prvním tení, což na sch zi od vodnila Kate ina Jacques: „V sou asné dob  jsou 

v legislativním procesu t i velmi podobné návrhy, které si kladou stejný cíl: dát do 
                                                             
205 Hlasování o návrhu na schválení návrhu ústavních zm n, po adové íslo 52, V. volební období 
Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. 
206 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf  . 7 
207 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 524/0. V. volební období 
208 Návrh na vydání ústavního zákona o referendu o p ímé volb  prezidenta republiky a o zm  
ústavního zákona . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní pozd jších ústavních zákon  (o 
referendu o p ímé volb  prezidenta republiky) 
209 Sn movní tisk . 349 z roku 2003; sn movní tisk . 332 z roku 2007 
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rukou ve ejnosti, ob an m starším 18 let, možnost volit si hlavu státu p ímo, ili 

astnit se tohoto rozhodovacího procesu.(…) My jsme po jednání s poslanci kolegy ze 

sociální demokracie rozhodli, že poté co v era tento tisk úsp šn  prošel z prvního do 

dalšího tení projednání výboru, vezmeme zp t ten náš návrh a umožníme tak, aby 

legislativním procesem b žely pouze dva sn movní tisky, které si tento shodný cíl 

kladou, a to vládní návrh, který má naši preferenci, protože jsme se jako sou ást vládní 

koalice na jeho koncipování podíleli a v lednu jsme se o jeho úsp šné schvalování 

zasazovali, a zárove  bychom rádi podpo ili sn movní tisk sociální demokracie. To 

jsme u inili již v era, ale chystáme v tomto sm ru díl í pozm ovací návrhy do druhého 

tení, ty by se m ly týkat p edevším pravomocí prezidenta republiky.“210  

 

4. 2. 8 Sn movní tisk . 747 z roku 2009 
 

Další ústavní návrh211, který by umožnil p ímou volbu prezidenta republiky, 

edložila Poslanecké sn movn  dne 17. února 2009 vláda R.212 V následujícím týdnu 

byl distribuován poslanc m jako sn movní tisk . 747/0. Na rozdíl od ústavních návrh , 

kterým jsem se v novala v p edchozích podkapitolách, m la být dle vládního návrhu 

ímá volba prezidenta republiky zakotvena v Ústav R velmi stru .   

 Vyzdvihla bych p edevším, že ústavní návrh neobsahoval ur ení konkrétního 

zp sobu provedení volby. Zd vodn ní je možné najít v d vodové zpráv : „V minulosti 

bylo do Poslanecké sn movny p edloženo n kolik návrh  na zavedení p ímé volby 

prezidenta, jejich p ijetí ve form  ústavního zákona bránily rozdílné názory na 

konkrétní zp sob provedení volby. P edkládá se proto nový návrh ústavního zákona 

podle zadání vlády, v n mž je p ímá volba prezidenta republiky zakotvena v Ústav  

eské republiky pouze rámcov , jako ideové východisko, s nímž v tšina ve ejnosti i 

relevantní politické reprezentace dle dosavadních prohlášení souhlasí.“213 

Navrhovatelé tudíž p edpokládali, že samotnou proceduru a další podrobnosti by 

                                                             
210 Vystoupení  PhDr.  Kate iny  Jacques  p i  projednávání  bodu  .  43,  62.  sch ze  Poslanecké  sn movny  
Parlamentu eské republiky. V. volební období. Dne 2. íjna 2009. [online]. Dostupné z 
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/062schuz/s062121.htm#r2 [citováno 2. 4. 2013]. 
211 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 747/0. V. volební období 
212 Koali ní vláda složená z ODS, KDU- SL a Strany zelených 
213 D vodová zpráva. Obecná ást. Bod 1.  Sn movní tisk íslo 747/0.V. volební období. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=747&ct1=0 [citováno 8. 4. 2013] 
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upravoval zvláštní zákon, který m l být za tímto ú elem p ijat poté, co se zm ní Ústava 

R. Tato ústavní novela se m la samoz ejm  stát ú innou až poté, co by byl zvláštní 

zákon p ijat, aby se zamezilo situaci, kdy prezident republiky nemohl být zvolen, 

jelikož by nebyl ur en zp sob volby. Navrhovatelé p edpokládali, že do nabytí 

innosti obou p edpis  by se postupovalo podle starých pravidel.   

 Inicia ní právo by mohl mít jakýkoli ob an R, který dosáhl v ku 18 let, za 

edpokladu, že jeho návrh podpo í svým podpisem nejmén  dalších 20 000 ob an R 

s aktivním volebním právem. P i ur ení pot ebného po tu podpis  na petici vycházeli 

navrhovatelé z toho, že takovýto po et zamezí zneužívání tohoto práva a sou asn  

deklaruje dostate  silnou podporu kandidáta. Kandidáty by mohla navrhovat také 

skupina 20 poslanc  nebo 10 senátor .     

 ezkum prezidentských voleb m l být na základ  rozší ení ust. l. 87 Ústavy 

R sv en do p sobnosti Ústavního soudu.      

 Po prvním tení, které prob hlo dne 5. kv tna 2009, byl vládní návrh p ikázán 

k projednání ústavn -právnímu výboru a Stálé komisi pro otázky Ústavy R, které ho 

však nikdy neprojednaly.          

 

4. 2. 9 Sn movní tisk . 7 z roku 2010 
  
 V šestém volebním214 období Poslanecké sn movny byl poslanci SSD 

edložen poslední neúsp šný návrh ústavního zákona215, který zahrnoval zm ny 

Ústavy R ve v ci zp sobu volby prezidenta republiky. Poslanecké sn movn  byl 

edložen dne 11. ervna 2010 a poslanc m byl rozeslán dne 15. ervna 2010 jako 

sn movní tisk íslo 7/0. Tato zákonodárná iniciativa ešila vedle problematiky volby 

hlavy státu také její budoucí pravomoci. Kandidáta by mohl dle ust. l. 56 odst. 2 

navrhovat kterýkoli ob an eské republiky po dosažení 18 let v ku, jestliže by byl jeho 

návrh podpo en peticí s alespo  50 000 podpisy ob an R, kte í taktéž dosáhli 

plnoletosti. Oproti výše popsaným návrh m m lo dojít k razantnímu navýšení této 

kvóty. Hlavním d vodem bylo p edejít p ílišnému užívání tohoto práva a zárove  

zajistit kandidátovi dostate  silnou podporu. Stejným právem m la disponovat také 

                                                             
214 Od roku 2010 
215 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 7/0. VI. volební období 
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skupina nejmén ty iceti poslanc  nebo sedmnácti senátor , což koresponduje s 

nejmén  1/5 len  dané komory Parlamentu R. Odpov  na otázku, pro  je zvolen 

takovýto po et ob an i ústavních initel , poskytuje d vodová zpráva: „Kvóra 

navržená pro právo navrhnout kandidáta jsou stanovena tak, aby byl zajišt n 

odpov dný a reprezentativní výb r kandidát , založený na shod  v tšího po tu 

poslanc , senátor  nebo ob an . Po et ob an  pot ebných pro petici je zvolen tak, aby 

tato petice nebyla, ve srovnání s právem poslanc  a senátor , p ekážkou pro uplatn ní 

práva ob ana, který není lenem Parlamentu, navrhnout kandidáta na ú ad 

prezident.“216 

 Volba byla pojata jako t íkolová, dle stejných pravidel jako v p edchozích 

návrzích. Navrhovatelé rovn ž p edpokládali, že další podmínky výkonu volebního 

práva stanoví zvláštní zákon.        

 Vláda R návrh ústavního zákona posuzovala na sch zi dne 21. ervence 2010 

a vyjád ila se k n mu nesouhlasn .217    

I tento ústavní návrh byl nakonec Poslaneckou sn movnou zamítnut, a to 

v prvním tení, které se konalo dne 8. prosince 2010.218 Pro návrh na zamítnutí výše 

uvedených ústavních zm n hlasovalo 79 poslanc  z celkem 132 p ítomných, proti 

hlasovalo 32 poslanc  a 21 poslanc  se zdrželo hlasování.219  

         

4. 2. 10 Sn movní tisk . 415 z roku 2011 
 
V záv re né ásti této podkapitoly se budu v novat poslednímu z legislativních 

pokus  na zm nu Ústavy R, na základ  kterého se stal institut p ímé volby prezidenta 

sou ástí eského právního ádu.   

Po posledních volbách do Poslanecké sn movny220 vznikla koali ní vláda ODS, 

TOP 09 a V cí ve ejných. V koali ní smlouv  ze dne 12. ervence 2010221 a  též  ve  

                                                             
216 D vodová zpráva. Zvláštní ást. K bodu 3.  Sn movní tisk íslo 7/0. VI. volební období. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=7&CT1=0 [citováno 8. 4. 2013] 
217 Stanovisko vlády ke sn movnímu tisku .  7/0 z roku 2010 ze dne 21. ervence 2010. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=7&ct1=1 [citováno 8. 4. 2013] 
218 Hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, po adové íslo 56, usnesení íslo 179, VI. 
volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. 
219 P ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1., graf . 8 
220 Volby se konaly dne 27. a 28. kv tna 2010. Nejvyšší po et mandát  získala SSD, která obdržela 
22,08 % hlas  a druhá skon ila ODS s 20,22 % hlasy. Prezident Václav Klaus pov il ovšem sestavením 
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svém programovém prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010222 se mimo jiné zavázala ke 

zpracování návrhu novely Ústavy R, která by umožnila p ímou volbu prezidenta 

republiky.  

Tento vládní návrh223 se za al p ipravovat krátce po sestavení koalice, nebo  se 

zavedení p ímé volby plánovalo již na následující prezidentské volby v roce 2013 a 

vedle zm ny Ústavy R bylo nutné p ipravit též volební zákon.    

 Podle tohoto p edkládaného návrhu ústavního zákona by prezidentského 

kandidáta mohl navrhnout ob an R starší 18 let, jestliže by byl jeho návrh podpo en 

peticí s nejmén  50 000 podpisy ob an , kte í jsou oprávn ni volit. Vedle ob an  by 

mohla kandidáta navrhnout též skupina minimáln  dvaceti poslanc i deseti 

senátor .224 

Volbu prezidenta republiky by m l vyhlašovat p edseda Senátu. Pokud by nebyl 

zvolen, bylo by oprávn ní vyhlašovat volby sv eno do rukou p edsedy Poslanecké 

sn movny. Pohnutkou k této zm  byla skute nosti, že horní komora Parlamentu R 

je nerozpustitelná a permanentn inná. P edseda Senátu by m l mít též oprávn ní 

ijímat prezidentský slib. 

  Jak bude volba probíhat, nebylo zprvu zcela jednozna né. Vláda p edložila 

návrh ve t ech variantách. První varianta byla postavena na jednokolovém v tšinovém 

volebním systému, kdy by se prezidentem republiky stal kandidát s nejv tším po tem 

platných hlas . Varianta druhá byla založena na dvoukolovém v tšinovém systému, 

tedy na stejném principu jako volby do Senátu.  Rozhodujícím kritériem by bylo získání 

nadpolovi ní v tšiny platných hlas . Jestliže v prvním kole žádný z kandidát  tohoto 

po tu hlas  nedosáhne, postupovali by do druhého kola dva nejúsp šn jší kandidáti a 

rozhodl by nejvyšší po et odevzdaných platných hlas . Poslední t etí varianta po ítala 

op t s dvoukolovým v tšinovým volebním systémem s tím rozdílem, že do druhého 

                                                                                                                                                                                   
vlády p edsedu druhé nejsiln jší strany Petra Ne ase, jelikož SSD m la relativn  malý potenciál sestavit 

tšinovou vládu. 
221 Koali ní smlouva o vytvo ení koalice rozpo tové odpov dnosti, vlády práva a boje proti korupci 
uzav ená mezi ODS, stranou TOP 09 a stranou V ci ve ejné ze dne 12. 7. 2010. [online]  Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf 
[citováno 10. 6. 2013], 
222 Programové prohlášení vlády ze dne 4. 8.2010. [online] Dostupné z:http://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf [citováno 10. 6. 2013] 
223 Poslanecká sn movna Parlament eské republiky. Sn movní tisk íslo 415/0. VI. volební období 
224 Zvýšení po tu poslanc  oprávn ných navrhnout kandidáta je zd vod ováno zohledn ním celkov  
vyššího po tu poslanc  (200) v i menšímu po tu senátor  (81). 
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kola by postupovali ti kandidáti, kte í získali nejmén  12,5% hlas  od oprávn ných 

voli . Pokud by této hranice nedosáhli alespo  dva kandidáti, postoupili by do druhého 

kola kandidáti, kte í se umístili na prvních dvou místech v prvním kole volby.225 

 O zm  zp sobu volby hlavy státu vedla vládní koalice diskuze s opozi ní 

SSD,  nebo  bylo  jasné,  že  bez  spolupráce  s   touto  stranou,  se  vlád  p ímá  volba  

nepoda í prosadit v Senátu.226 V únoru 2011 vládní koalice i zástupci SSD uvažovali 

již o pouhých dvou modelech p ímé volby. První možnou variantou byla dvoukolová 

volba prezidenta republiky, srovnatelná s volbami do Senátu. Druhou možností bylo: 

„že by lidé šli k volbám jen jednou. Hodnotili by kandidáty na prezidenta tak, že by 

krom  preferovaného politika se adili podle oblíbenosti sestupn  i další kandidáty. P i 

ítání by se ur ilo po adí kandidát  podle prvních hlas  na lístcích. Pokud by nikdo 

nezískal nadpolovi ní po et hlas , ten, který dostal nejmén , by vypadl, a hlasy pro n j 

by byly rozd leny zbývajícím uchaze m podle druhých hlas  na nich. Tak by se hlasy 

epo ítávaly do okamžiku, než by n který z kandidát  získal více než 50 procent 

hlas .“227 

Dne 2. b ezna 2011 prob hlo jednání stran vládní koalice s SSD, na kterém 

byla nalezena shoda ve zp sobu volby hlavy státu. Vyjednava i se dohodli, že podpo í 

„tzv. senátní (dvoukolovou) verzi, kdy do druhého kola postupují dva nejsiln jší 

kandidáti z kola prvého.“228        

 Diskuze se samoz ejm  vedla i nad p ípadnou zm nou pravomocí prezidenta 

republiky. S ohledem na doporu ený rozsah této práce se avšak touto problematikou 

podobn ji zabývat nebudu. 

Na následujících ádcích popíši proces p ijetí tohoto návrhu ústavního zákona, 

nebo  na jeho p ijaté zn ní se podobn ji zam ím v poslední kapitole. 

Ústavní návrh na zavedení p ímé volby prezidenta republiky p ipravilo 

Ministerstvo spravedlnosti s Ministerstvem vnitra. Vláda R se na zavedení p ímé 

                                                             
225 P ímá volba prezidenta. Vláda eské republiky. 29. 11. 2010 [online] Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/prima-volba-prezidenta--78534/ [citováno 10. 6. 2013] 
226 Senát byl v 8. funk ním období 2010–2012 složen ze 41 len SSD, 25 len  ODS, 5 len  KDU- 

SL, 5 len  TOP 09 a Starostové, 2 len  KS M, 2 len  Severo eši.cz a 1 nestraníka.  
227 ODS se bude zabývat návrhy na p ímou volbu prezidenta. Parlamentní listy. 28. 2. 2011 [online] 
Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/ODS-se-bude-zabyvat-navrhy-na-primou-
volbu-prezidenta-190104 [citováno 13. 6. 2013] 
228 Tejc: P ímá volba prezidenta by se mohla konat ve dvou kolech. Parlamentní listy. 2. 3. 2011 [online] 
Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/Tejc-Prima-volba-prezidenta-by-se-
mohla-konat-ve-dvou-kolech-190369 [citováno 13. 6. 2013] 
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volby shodla dne 15. ervna 2011 a o trnáct dní pozd ji návrh p edložila Poslanecké 

sn movn .  Poslanc m byl návrh rozeslán dne 30. ervna 2011 jako sn movní tisk íslo 

415/0.  

První tení prob hlo dne 20. zá í 2011 a návrh ústavního zákona byl p ikázán k 

sn movnímu ústavn -právnímu výboru, který jej projednal dne 1. prosince 2011, ale 

zavést p ímou volbu prezidenta republiky poslanc m nedoporu il.229 P i jednání ve 

výboru se ovšem poda ilo schválit n kolik p ipomínek, které byly doporu eny k 

projednání. Je t eba ovšem také poznamenat, že výsledky jednání výboru jsou pouhá 

doporu ení, která nejsou právn  závazná. 

S ohledem na téma této práce lze považovat za nejzajímav jší návrh sociálních 

demokrat , na základ  kterého by m lo dojít k prodloužení mandátu prezidenta z p ti na 

šest let.230 Zám rem bylo spojení volby hlavy státu s volbami do Senátu, což by mohlo 

vést jak ke snížení náklad , tak i ke zvýšení volební ú asti u voleb do horní komory 

Parlamentu R.231 Stínový ministr vnitra Jeroným Tejc, který tento model hájil, shrnul 

argumenty pro zavedení šestiletého volebního období do t í bod . Za prvé uvedl že 

„Volby by se konaly vždy na podzim soub žn  s volbami do senátu a s volbami do 

zastupitelstev kraj  nebo zastupitelstev obci, tudíž by došlo k úspo e n kolika set 

milion  až jedné miliardy p i každé volb . Už tento d vod by m l „vlád  rozpo tové 

odpov dnosti" sta it k vážnému zamyšlení se nad tímto návrhem“. Za druhé 

argumentoval tím, že: „Po et voleb a z nich vyplývajících termín  je v R vysoký a 

jejich sjednocení by m lo pozitivní efekt na vyšší ú ast voli  u nich.“ A jako poslední 

výhodu šestiletého období uvedl, že: „Provád ní volební kampan  a voleb samotných v 

nejchladn jších m sících roku a váno ních svátk  není v p ípad  p ímé volby ideální. 

i sou asném termínu únor 2013 toto hrozí, a to opakovan . Nelze totiž pochybovat, že 

ob ané se budou chtít s kandidátem na prezidenta setkat i osobn .“232  

                                                             
229 Pro návrh doporu it Poslanecké sn movn  návrh ústavního zákona schválit hlasovali pouze 4 poslanci 
(Marek  Benda,  Pavel  Stan k,  Jan  Farský  a  Stanislav  Pol ák)  z  p ítomných  9,  1  hlasoval  proti  a  4  se  
zdrželi.  Kladnému  stanovisku  zabránili  lenové  SSD  a  to  i  p esto,  že  tato  strana  p ímou  volbu  
dlouhodob  propagovala. Hlavním d vodem byl spor o prezidentovy kompetence. 
230 Záznam ústavn  právního výboru . 94 ze dne 1. prosince 2011. [online] Dostupné z 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=415&ct1=1 [citováno 15. 6. 2013]   
231 SUCHÁNEK, Radovan; JIRÁSKOVÁ, V ra et al. Ústava eské republiky v praxi : 15 platnosti 
základního zákona. 1. vyd. Praha : Leges, 2009. s. 174  
232 Tejc: Navrhneme prodloužení funk ního období prezidenta na 6 let. Parlamentní listy. 25. 2. 2011 
[online] Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/Tejc-Navrhneme-
prodlouzeni-funkcniho-obdobi-prezidenta-na-6-let-189976 [citováno 15. 6. 2013]   
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  Je t eba ale podotknout, že prodloužení volebního období by mohlo p inést i 

negativa. Pokud by se uskute nily ve stejném termínu dvoje volby, znamenalo by to 

zárove  konání dvou volebních kampaní. Mohlo by se tedy snadno stát, že by jedna 

z nich zcela zastínila druhou. K druhému nežádoucímu jevu by mohlo dojít, pokud by 

došlo k p ed asnému uvoln ní prezidentské funkce. Plán voleb v jednom termínu by tak 

selhal. Sociální demokraté od tohoto návrhu nakonec upustili.  

Obecná i podrobná rozprava druhého tení se v Poslanecké sn movn  konala 

dne 9. prosince 2011. P i debat  se objevilo n kolik sporných bod , které se týkaly 

zejména úpravy budoucích pravomocí hlavy státu. Tyto p ednesené pozm ovací 

návrhy byly zpracovány a rozeslány téhož dne. 

etí tení se uskute nilo na 32. sch zi Poslanecké sn movny dne 14. prosince 

2011. Po rozvleklé diskuzi došlo nejprve k hlasování o pozm ovacích návrzích a poté i 

o návrhu samotném. Pro schválení návrhu usnesení, které zn lo „Poslanecká sn movna 

vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona, kterým se m ní ústavní zákon . 

1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní pozd jších ústavních zákon , podle 

sn movního tisku 415, ve zn ní schválených pozm ovacích návrh .“233, hlasovalo 159 

poslanc  ze 192 p ítomných. Proti byli 3 poslanci a zbytek se zdržel hlasování.234 Byla 

tak dodržena ást ust. l. 39 odst. 4 Ústavy R, která stanoví pro p ijetí ústavního 

zákona nutnost souhlasu 3/5 v tšiny všech poslanc . 

Vládní návrh zákona postoupila Poslanecká sn movna do Senátu dne 3. ledna 

2012 jako tisk . 262/0.235 Posléze organiza ní výbor Senátu rozhodl, že jako garan ní 

výbor bude stanoven výbor ústavn -právní a p ikázal tisk k projednání Stálé komisi 

Senátu pro Ústavu eské republiky a parlamentní procedury. 

Poslední den v lednu roku 2012 byl návrh projednáván Stálou komisí, která 

ijala usnesením stanovisko plné kritiky.236 Jeho sou ástí bylo mimo jiné i 

vyhodnocení ankety konané mezi ústavními experty z právnických fakult. Z 16 

odborných stanovisek se k zavedení  p ímé volb  p iklán ly pouze t i.  
                                                             
233 Usnesení Poslanecké sn movny . 916 ze dne 14. Prosince 2011. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&v=US&ct=916 [citováno 15. 6. 2013]   
234 Hlasování o návrhu na schválení návrhu ústavních zm n, po adové íslo 160, usnesení íslo 916, VI. 
volební období Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky.  

ehled hlasování dle politické p íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 9 
235 Senát Parlamentu eské republiky. Senátní tisk íslo 262. 8. funk ní období 2010-2012. 
236 Usnesení  Stálé  komise  Senátu  pro  Ústavu  R  a  parlamentní  procedury  .  9  ze  dne  31.  ledna  2012  
Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=63344 [citováno 15. 
6. 2013]   
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Ústavn -právní výbor p ijal dne 1. února 2012 usnesení, kterým t snou v tšinou 

doporu il ústavní návrh upravit. První pozm ovací návrh se týkal druhého kola p ímé 

volby. Dle ústavního návrhu p edloženého Poslaneckou sn movnou se m lo druhé kolo 

volby konat i s jediným kandidátem. V této situaci by však o volbu v bec nešlo. Ad 

absurdum by kandidátovi ke zvolení sta il i jediný platný hlas, který by si mohl dát i 

sám. Senátní výbor tedy navrhl zm nit ust. l. 56 odst. 4 v ty druhé ústavního návrhu 

takto: „Jestliže by se m l druhého kola volby zú astnit pouze jeden kandidát, považuje 

se za zvoleného a druhé kolo volby se nekoná.“  

Další navrhované zm ny sm ovaly k posílení role Senátu. D vodem t chto 

pozm ovacích návrh  byl fakt, že p i zavedení p ímé volby prezidenta ztrácí Senát 

jednu ze svých d ležitých pravomocí a bylo p edpokládáno, že se objeví velký tlak na 

jeho zrušení.         

 Z p edložených pozm ovacích návrh  nebyl p ijat žádný a Senátem byl na 

sch zi dne 8. února 2012 návrh p ijat v podob , kterou p edložila dolní komora 

Parlamentu R.237  

Prezident Václav Klaus ústavní zákon o p ímé volb  prezidenta eské republiky 

podepsal dne 17. února 2012, a to i p esto, že její zavedení již d íve ozna il za fatální 

chybu, fatální omyl a populismus politik .238 P edseda vlády ústavní zákon podepsal 

dne 2. b ezna 2012. Novela Ústavy R byla vyhlášena dne 12. b ezna 2012 ve Sbírce 

zákon  pod íslem 71/2012 Sb. a ú innosti nabývala dne 1. íjna 2012 s výjimkou 

ustanovení239, které se vztahovaly, až na nov  zvoleného prezidenta.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
237 K  p ijetí  ústavního  zákona  je  t eba  dle  l.  39  odst.  4  Ústavy  R  souhlas  3/5  v tšiny  p ítomných  
senátor , což bylo spln no, nebo  z p ítomných 75 senátor  jich pro p ijetí hlasovalo 49, proti 22 a 4 se 
zdrželi hlasování. (Hlasování o návrhu na schválení návrhu ústavních zm n, po adové íslo 11, usnesení 
íslo 514, VIII. funk ní období Senátu Parlamentu eské republiky.) P ehled hlasování dle politické 
íslušnosti viz P íloha . 1, graf . 10.  

238 Vystoupení prezidenta republiky Václava Klause v diskusním po adu TV Prima – Partie ze dne 18. 12. 
2011 - p epis rozhovoru. [online] Dostupný z: http://www.klaus.cz/clanky/3010 [citováno 15. 6. 2013] 
239 Ustanovení l.  I  bod 8 až 10 tj.  ust.  l.  65 odst.  1, 2 a 3 Ústavy R se staly ú innými dne 8. b ezna 
2013. 
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4. 3 Výhody a nevýhody zavedení p ímé volby prezidenta republiky 

4. 3. 1 Argumenty pro zavedení p ímé volby 
 
V d vodových zprávách k jednotlivým ústavním návrh m na zm nu Ústavy R 

byly uvád ny velice podobné, n kdy i zcela totožné argumenty pro zavedení p ímé 

volby.  

 Jedním z klí ových a asto uvád ným argumentem bylo, že p ímá volba je 

dlouhodobým p áním ob an . U ve ejnosti dlouhodob  dominoval názor, že by 

prezidenta m li volit všichni oprávn ní ob ané. Tento fakt lze doložit nap íklad 

pr zkumem ve ejného mín ní, které provedlo CVVM.240  Osobn  ovšem považuji 

podobné výzkumy do zna né míry za zavád jící. Jestliže je ve ejnosti položena otázka 

„P ímá  volba  ano  i  ne?“,  zdá  se  mi  logické,  že  v tšina  odpoví  ano.  To,  jak  je  daná  

otázka v pr zkumu položena, má notný vliv na výsledek ve ejného mín ní. Soudím, že 

i obecn jším zkoumání priorit, byl by požadavek na zavedení p ímé volby za azen na 

nevýznamném míst . Lze též p edpokládat, že v tšina dotázaných si p i odpovídání na 

podobné výzkumy, nebyla schopná uv domit r zná úskalí, které zavedení p ímé volby 

že p inést. Je proto na míst  položit si otázku, zda dotazovaní byli opravdu schopní 

nutnost p ímé volby objektivn  posoudit?241 

 Druhým argumentem, který do ur ité míry souvisí s p edešlým je, že p ímá 

volba prohloubí ú ast ob an  na rozhodování o v cech ve ejných a p isp je k jejich 

identifikaci s touto ústavní institucí. Navrhovatelé se domnívali, že spln ním v le 

ob an R, dojde ke zvýšení zájmu ve ejnosti o institut voleb a k p iblížení prezidenta 

ob an m. Tato myšlenka byla n kterými poslanci zpochyb ována. Nesouhlasn  se 

v roce 2001 vyjád il nap . poslanec ODS Ji í Payne p i projednávání sn movního tisku 

1109: „Ve své podstat  v bec volba hlavy státu z ejm  nesouvisí s tím, nakolik se 

ob ané s hlavou státu identifikují.“, což se pokusil doložit i na p íkladu horní komory 

                                                             
240 Postoje ob an  k prezidentskému ú adu – b ezen 2013, Centrum pro výzkum ve ejného mín ní, 
Sociologický ústav AV R, v.v.i., P íloha . 2, [online] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6981/f3/pi130404a.pdf [citováno 22. 6. 
2013] 
241 Jakým zp sobem m že názor odborník  ovlivnit mín ní o p ímé volb , dokládá debata, která prob hla 
dne 6. 11. 2011 na Právnické fakult  MU v Brn  v rámci tzv. Masarykových debat. P ítomno bylo zhruba 
400 lidí, z kterých na za átku debaty bylo pro p ímou volbu 45%, proti 37% a 16% nev lo. Na konci 
debaty se po et p íznivc  snížil na 35%, po et odp rc  p ímé volby se zvýšil na 56% a 9% nev lo. 

eský prezident by m l být volen p ímo. Masarykovy debaty. 6. 12. 2011 [online] Dostupné z: 
http://www.masarykovydebaty.cz/debaty/cesky-prezident-mel-byt-volen-primo [citováno 14. 7.2013]) 
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Parlamentu R: „Bylo eno, že cílem této navrhované novelizace je, aby se všichni 

ob ané mohli s prezidentem identifikovat. A bylo eno, že p ímá volba povede k lepší 

identifikaci s prezidentem. Já si nejsem zcela jist, že tento p edpoklad je pravdivý. 

Podobné argumenty jsme slyšeli, když vznikal Senát, že p ímá volba senátor  povede 

k tomu, že ob ané budou se svým senátorem více identifikováni. Možná to tak je, ale 

podíváme-li se na to, jakou autoritu má Senát v eské ve ejnosti, zdá se, že autorita je 

nevalná a že neexistuje p ímá vazba mezi zp sobem volby a identifikací ob an  

s n kterou ústavní institucí.“242 

 etím zmi ovaným d vodem bylo, že p ímá volba povede k posílení prvku 

ímé demokracie v politickém systému. 

 Jako další d vod uvád ly tém  všechny návrhy, že takováto volba povede 

k získání jiného, siln jšího prezidentského mandátu, na základ  vyšší legitimity volby, a 

že se prezident republiky stane více samostatnou, nadstranickou hlavou státu, která 

reprezentuje všechny ob any.243 V tšina ústavních návrh  ovšem nepo ítala s úpravou 

prezidentských pravomocí. Nezodpov zenou otázkou tak z stávalo, k emu by 

prezident siln jší legitimitu využil, jestliže by došlo k pouhé zm  ve zp sobu volby a 

nedošlo by sou asn  ke zm  jeho pravomocí.244 Pochybnosti vyjád il nap íklad 

sou asný p edseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: „(…)v bec není pravda, že p ímo 

volený prezident má v tší legitimitu než prezident volený Parlamentem. Toto tvrzení 

prost  nemá nikde žádnou oporu. Prost  prezident volený Parlamentem je prezident, 

který je volen naprosto stejn  demokratickým zp sobem obecn  uznávaným.“245 

 Objevil se i argument, že prezident, zvolený lidem, se p iblíží ob an m a stane 

se více samostatným a nezávislým na stranických dohodách. Samotní navrhovatelé ho 

však n kdy sami v ústavních návrzích popírali, když p ipoušt li, že hlavní kandidáti 

budou s nejv tší pravd podobností navrhování politickými stranami a jejich koalicemi. 

Tuto tezi znovu zpochybnil p i projednávání jednoho z návrh  nap íklad již výše 
                                                             
242 Vystoupení RNDr. Ji ího Payneho p i projednávání bodu .64 /sn movní tisk c. 1109/, 43. sch ze 
Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. III. volební období. 4. 12. 2001. [online] Dostupné z 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/s043162.htm [citováno 14. 7. 2013]. 
243 Nap . sn movní tisk . 524 z roku 2008 
244 Usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu R a parlamentní procedury . 9 ze dne 3. ervence 2002 
Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=11879 [citováno 14. 
7. 2013] 
245 Vystoupení tehdejšího místop edsedy vlády a ministra spravedlnosti R JUDr. Pavla Rychetského p i 
projednávání bodu . 23 /sn movní tisk . 95/, 8. sch ze Poslanecké sn movny Parlamentu eské 
republiky. IV. volební období. Dne 27. listopadu 2002. [online] Dostupné z 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/008schuz/s008056.htm [citováno 15. 7. 2013] 
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zmín ný Pavel Rychetský: „Je naprosto naivní to, co zde zazn lo – domnívat se, že 

ímá volba prezidenta je jakousi garancí toho, že bude volen – zde bylo dokonce 

eno nadstranický prezident. P edpokládám, že úmysl byl jiný – nestranický. 

Nadstranický prezident je nesmysl. Nad stranami prost  žádná instituce nestojí. Ale toto 

tvrzení je p edevším absolutn  falešné. Naopak p ímá volba prezidenta s sebou nem že 

nést nic jiného než vždy vykalkulovaného politického prezidenta. (…) Naopak parlament 

zvolený proporcionálním volebním systémem, to znamená parlament velmi barevný, je 

skute  nucen k volb  nestranického prezidenta. Je to vždy kompromis.“246 Lze spíše 

edpokládat, že p ímá volba nahrává díky nezbytnosti vést p edvolební kampa  

kandidát m, kte í budou nominováni a podporováni stranami, i jinými zájmovými 

skupinami. Bez této podpory by kandidáti kampa  organizovali a financovali obtížn . 

Jak výstižn  poznamenal doc. Kysela: „Není úpln  jasné, v em by byli nap . Havel 

nebo Klaus mén i více strani tí, pokud by byli zvoleni p ímo, p emž lze patrn  

edpokládat, že by p ímo zvoleni byli.“247  

 Nefunk nost stávajícího volebního systému ob ma komorami Parlamentu R 

byla dalším uvád ným d vodem.  

 Za prvé byla tato nefunk nost spat ována v nebezpe í možného vzniku patové 

situace. Dle navrhovatel  by p ímá volba redukovala riziko, kdy se lenové Parlamentu 

R nejsou schopni dohodnout a zvolit kandidáta, který je p ijatelný pro v tšinu. 

 Druhý bod, ve kterém byla spat ována nefunk nost, zmínil JUDr. Ji í Pospíšil: 

„Hlavním d vodem, pro  p edkladatelé navrhují p ímou volbu prezidenta, je 

skute nost, že v p ípad , kdy prezident je volen zákonodárným sborem, ve kterém je 

zastoupeno více politických stran, je tém  nemožné nalézt politickou v li ke zvolení 

výrazné a charismatické osobnosti.“248  Výhodu v p ímé volb  lze tedy spat ovat v úsilí 

politických stran nominovat kandidáty, kte í jsou schopni oslovit ob any nap  

politickým spektrem, tedy i jiné než jejich stálé voli e. Zastánc m p ímé volby se jeví 

též jako vhodn jší, když bude prezident republiky reprezentovat v tšinu ob an  a nikoli 

                                                             
246 JUDr. RYCHETSKÝ Pavel, op. cit. 245  
247 KYSELA, Jan. P ímá volba prezidenta republiky jako symptom krize legitimity ústavního systému. In 
ŠIMÍ EK, Vojt ch. Postavení prezidenta v ústavním systému eské republiky. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. s. 56.  
248 Vystoupení  JUDr.  Ji ího  Pospíšila  p i  projednávání  bodu  .  23  /sn movní  tisk  .  95/,  8.  sch ze  
Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. IV. volební období. Dne 27. listopadu 2002. [online] 
Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/008schuz/s008056.htm [citováno 15. 7. 2013]; 
Rovn ž d vodová zpráva. Obecná ást. Sn movní tisk . 95/0 z roku 2002   
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pouze aktuální v tšinu v Parlamentu R, nebo  jeho hlavní úlohou ve spole nosti je 

plnit integrující roli.          

 Další kritika sm ovala proti netransparentnosti a možnosti nejr zn jších 

zákulisních dohod.249  RNDr. Miroslav Škaloud ovšem zastává názor, že daleko 

transparentn jší metoda je volba hlavy státu prost ednictvím Parlamentu R.250 

  Posledním argumentem, zmi ovaným v souvislosti s nefunk ností systému a 

rovn ž asto formulovaným v d vodových zprávách ústavních návrh , byl samotný 

volební mechanismus. Navrhovatelé byli toho názoru, že p ímá volba v sob  oproti 

volb  parlamentní neskrývá riziko komplikací. Existovalo teoretické nebezpe í, že 

prezident bude zvolen, v p ípad  t etího kola nep ímé volby pouhými 48 poslanci, aniž 

by byl pot eba alespo  jeden hlas senátorský. Prezident republiky by se tak opíral o 

nevelkou legitimitu svého ú adu.  

 Argumentaci pro zavedení p ímé volby zakon ím od vodn ním, které bylo 

rovn ž uvád no hned v n kolika d vodových zprávách k návrh m na zm nu Ústavy 

R. V nich navrhovatelé na jiných evropských, demokratických státech demonstrovali, 

že k jejímu zavedení došlo od po átku 90. let 20. století v jejich v tšin , a že 

nezp sobilo obtíže ústavnímu systému, a to ani u stát  s parlamentní formou vlády. 

Argumentují rovn ž i tím, že v n kterých z nich má prezident dokonce pravomoci slabší 

než parlamentem volený eský prezident.251  

 

4. 3. 2 Argumenty proti zavedení p ímé volby prezidenta republiky 
  
 Zajímavý p ehled nevýhod p ímé volby shrnul ve svém lánku Doc. JUDr. 

Vojt ch Šimí ek, Ph.D.252  

                                                             
249 KYSELA, Jan. P ímá volba prezidenta republiky jako symptom krize legitimity ústavního systému?. 
In ŠIMÍ EK, Vojt ch. Postavení prezidenta v ústavním systému eské republiky. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. s. 57.  
250„U kandidát  politických stran se p es veškeré známé výhrady jedná o zázemí transparentní. U  tzv. 
nezávislých kandidát  vyjad uji silné obavy, které finan  silné subjekty a z jakých motiv  je budou 
podporovat („návratnost investice“).“uvedl RNDr. ŠKALOUD Miroslav. P ímá volba prezidenta-pro a 
proti. 29. 4. 2012 [online] Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/RNDr-Miroslav-Skaloud-
87/clanek/Prima-volba-prezidenta-pro-a-proti-7-2-2012-11836  [citováno 16. 7. 2013] 
251 PEHE, Ji í. Srovnávací pohled na p ímou volbu prezidenta republiky. 14. 2. 2012. [online] Dostupné 
z: http://www.pehe.cz/Members/redaktor/srovnavaci-pohled-na-primou-volbu-prezidenta [citováno 
16. 7. 2013] 
252 ŠIMÍ EK, Vojt ch. P ímá volby prezidenta?. Politologický asopis. 2001. ro . 8. . 4. s. 388–392. 
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 Prvním z uvád ných d vodu je ten, že p ímá volba prezidenta odpovídá spíše 

prezidentské i poloprezidenské form  vlády a je tedy z hlediska naší parlamentní 

demokracie nekoncep ní. Odp rci se domnívají se, že pro takovouto radikální zm nu 

neexistuje žádný racionální d vod. Namítají, že sice existují zem  s parlamentním 

režimem, kde se p ímá volba hlavy státu uplat uje, avšak situaci v t chto zemích je 

nezbytné prozkoumávat komplexn .253   

 Druhý d vod souvisí jak s  legitimitou prezidenta, tak i s o ekáváními, které 

byly do p ímé volby vkládány. P ímá volba sice zvýší legitimitu prezidenta, ale bez 

zvýšení  jeho  pravomocí  sama  o  sob  nic  neznamená.  Doc.  Vojt ch  Šimí ek  ve  svém  

lánku uvedl: „P ímá volba prezidenta sice dá prezidentovi v tší legitimitu, nicmén  

sama o sob  nic neznamená, pokud není provázána zvýšením jeho pravomoci. To by 

však již znamenalo p echod na jinou formu vlády, což by vyžadovalo d kladnou 

ípravu.“254  Odp rci m li za to, že po volb  dojde u ob an  k daleko v tšímu 

politickému zklamání. B hem volební kampan  jsou kandidáti nuceni zaujímat ur itý 

postoj k zásadním politickým otázkám. Vít z ovšem po volb  nebude ve v tšin  p ípad  

schopen dostát volebním slib m, ke kterým se zavázal, nebo  nebude v jeho moci 

vládní politiku p ímo ovlivnit.  

 ímou volbou nelze zaru it, že dojde ke zvolení „apolitického“ i 

„nadstranického“ kandidáta.255 

 ímá volba prezidenta republiky je finan  nákladná. Poslední volba 

prezidenta konaná na p  Parlamentu R stála da ové poplatníky cca 350 tisíc korun 

eských, zatímco celkové odhadované výdaje spojené s p ímou volbou prezidenta se 

v roce 2012 pohybovaly kolem 625 milion  korun.  Zna né finan ní nároky na státní 

rozpo et spojené s organizací p ímé volby prezidenta republiky jsou tedy ozna ovány 

za její další významnou nevýhodu.256 

                                                             
253 Blíže in Konference: „P ímá volba prezidenta republiky: d vody, podmínky, d sledky ze dne 
24.kv tna, 2011, Ústavn -právní výbor Senátu a Stálá komise Senátu pro Ústavu R a parlamentní 
procedury. [online] Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/60276/51070/49122 
[citováno 16. 7. 2013] 
254 ŠIMÍ EK, Vojt ch. P ímá volby prezidenta?. Politologický asopis. 2001. ro . 8. . 4. s. 388–392. 
255 Podstata tohoto protiargumentu je popsána v podkapitole 4. 3. 1, odrážka 5 
256 P ímá volba prezidenta republiky v roce 2013 vyšla na 522,8 mil. K . In Zpráva o pln ní státního 
rozpo tu eské republiky za 1. pololetí 2013. s. 101. [online] Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/monitoring/plneni-statniho-rozpoctu/2013/vladni-navrh-zpravy-o-plneni-statniho-ro-14574 
[citováno 14. 10. 2013] 
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 Posledním argumentem dle doc. Šimí ka je, že zavedením p ímé volby 

prezidenta vzroste po et voleb, což zvyšuje riziko klesající volební ú asti. Zavedení již 

šesté cyklické volby257 by zvýšilo po et i frekvenci voleb258, což ve spojitosti s tém  

trvalou volební kampaní nep ispívá stabilit  vládnutí. S blížícím se termínem voleb, se 

nepochybn  bude zvyšovat nechu  státních orgán  p ijímat nepopulární, by  nezbytná, 

rozhodnutí. Zárove  se tak stup uje i riziko neochoty ob an  chodit k volebním urnám. 

  

 Odborná ve ejnost doplnila ješt  následující argumenty, v nichž lze spat it 

nevýhodu p ímé volby prezidenta republiky.  

 Jedním z nich je možné vychýlení rovnováhy mezi mocemi a vnášení 

nestability. P ímý mandát v kombinaci s dosavadními prezidentskými pravomocemi a 

tradicí tolerance v i jejich extenzivnímu výkladu vytvá í možnost vzniku 

„prezidentské moci“, konkurující vlád  a v menší mí e též Parlamentu R, který p ijde 

o monopol p ímé demokratické legitimity. Jestliže je prezident republiky volen 

Parlamentem R, v n mž má vláda v tšinu, lze p edpokládat, že bude zvolen kandidát 

z jejího tábora a nebude mít tedy tendenci vlád  konkurovat. Oproti tomu v p ípad  

ímé volby lze o ekávat, že vít zem voleb bude opozi ní kandidát.259 P ípadné 

konflikty mezi ním a jinak politicky zabarveným Parlamentem R mohou zbyte  

zvyšovat nap tí v zemi.260 Obavu z nevhodného zp sobu vychýlení rovnováhy mezi 

ústavními orgány vyjad ovali rovn ž p ední odborníci na ústavní právo. Zmínila bych 

nap íklad názor JUDr. PhDr. Antoše: „D lba moci v ústavním systému p edstavuje hru 

s nulovým sou tem: pokud jeden aktér posílí, m že se tak stát pouze na úkor jiného, 

resp. jiných. Navrhovanou zm nou bezesporu nejvíce utrpí postavení vlády, které je už 

tak v eské republice z komparativního hlediska neobvykle slabé, zejména kv li tradi ní 

dominanci Poslanecké sn movny. Nap íšt  by musela elit ješt  v tšímu zasahování 

                                                             
257 Volby do Poslanecké sn movny, Senátu, Evropského parlamentu, zastupitelstva obcí a zastupitelstva 
kraj  
258 Obdobn  ANTOŠ, Marek. Pravomoci prezidenta po zavedení p ímé volby. Acta Universitatis 
Carolinae Iuridica. 2011. ro . 53. . 4. s. 31. 
259 ŠKALOUD Miroslav. P ímá volba prezidenta-pro a proti. 29. 4. 2012 [online] Dostupné z: 
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/RNDr-Miroslav-Skaloud-87/clanek/Prima-volba-prezidenta-pro-a-
proti-7-2-2012-11836  [citováno 18. 7. 2013] 
260 STREJ EK Ivo. Pro  jsem proti p ímé volb  prezidenta. 1. 3. 2011 [online] Dostupné z: 
http://strejcek.blog.idnes.cz/c/179449/Proc-jsem-proti-prime-volbe-prezidenta.html [citováno 18. 7. 2013] 
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prezidenta republiky, disponujícího v bec nejsiln jší legitimitou ze všech ústavních 

orgán , proti emuž nemá žádné ú inné nástroje.“261  

 Dalším protiargumentem je, že volba hlavy státu ob any nemá v eské republice 

tradici a i její p íznivci p ipoušt jí, že p edstavuje jistou odchylku od tradi ního modelu. 

 V neposlední ad  byly k nevýhodám p ímé volby p azovány ješt  následující 

dva d vody. Za prvé, že zavedením p ímé volby dojde k polarizaci spole nosti a za 

druhé, že jde o pouhé populistické gesto, jehož snahou je pouze uspokojit spole enskou 

poptávku. 

 

 

5. Volba prezidenta R podle platné právní úpravy 
 
 
5. 1 Charakteristika volebního systému     
  
 ijetí ústavního zákona . 71/2012 Sb. ze dne 8. února 2012 vedlo k nahrazení a 

zm  zn ní n kolika lánk  hlavy t etí Ústavy R. Dá se íci, že nejd ležit jší zm na 

se týkala ust. l. 54 odst. 2 Ústavy R, ve kterém je stanoveno, že „Prezident republiky 

je volen v p ímých volbách.“ S ohledem na téma této práce je rovn ž d ležitá 

novelizace dalších ustanovení, a to zejména l. 56, l. 58, l. 59 a l. 61 Ústavy R, na 

jejichž bližší výklad se zam ím v následující ásti práce.  
 Novela p edpokládala dle ust. l. 58 Ústavy R p ijetí zvláštního zákona o volb  

prezidenta republiky, kde budou podmínky výkonu volebního práva, jakož i nap . 

navrhování kandidát  na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provád ní volby 

prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní p ezkum, upraveny 

podrobn . Zákon o volb  prezidenta republiky a o zm  n kterých zákon  (dále jen 

„zákon o volb  prezidenta republiky“) byl vyhlášen ve Sbírce zákon  pod . 275/2012 

Sb. a ú innosti nabyl dne 1. íjna 2012.262  Na bližší výklad ústavního zákona . 71/2012 

Sb. i zákona . 275/2012 Sb. jsem se zam ila ve zbývající ásti práce.  

                                                             
261 ANTOŠ  Marek.  Pro  jsem  proti  p ímé  volb  prezidenta.  1.  února  2012.  [online]  Dostupné  z:  
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/marek-antos.php?itemid=15456 [citováno 19. 7. 2013] 
262 D lí se na celkem dev t hlav – hlava první Obecná ustanovení, hlava druhá Volební orgány, hlava t etí 
Kandidátní listina, hlava tvrtá Hlasování, hlava pátá Zjiš ování výsledku volby prezidenta, hlava šestá 
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5. 1. 1 Ústavní principy volebního práva 
  
 Základní principy volebního práva pro volbu prezidenta republiky nalezneme v 

ust. l. 56 odst. 1 Ústavy R. Prezident republiky je v sou asné dob  volen tajným 

hlasováním na základ  všeobecného, rovného a p ímého volebního práva.  

 Princip tajného hlasování znamená, že voli i je zajišt no svobodné a nezávislé 

rozhodování p i výb ru z navržených kandidát . Voli  odevzdává hlas takovým 

zp sobem, že nem že být kontrolován, ani jinak nelze zjistit, komu hlas odevzdal.263  

Zám rem tajného hlasování je ochrana voli e p ed ovliv ováním i nátlakem, nap íklad 

ze strany jeho rodiny, p átel apod. Nepostradatelnou náležitostí tajné volby jsou 

hlasovací lístky, které jsou vytišt ny stejným druhem a velikostí písma na papíru stejné 

barvy, jakosti a rozm .264 Dále je nezbytné, aby byl hlasovací lístek vložen do 

jednotné obálky, a to ve zvláštním odd leném prostoru tj. za volební plentou.265 

V p ípad , že by se voli  do vymezeného prostoru neodebral, neumožní mu okrsková 

volební komise hlasovat. Tajnost volby je voli i zaru ena i v p ípad , kdy na ní on sám 

nemá zájem.266 Dle ust. § 41 odst. 7 zákona o volb  prezidenta nesmí být v tomto 

vymezeném prostoru p ítomna žádná jiná osoba. Výjimka je p ipušt na pouze u ob an , 

kte í nemohou vybrat hlasovací lístek pro t lesnou vadu, nebo proto, že nem žou íst 

nebo psát. S takovýmto voli em m že být v prostoru ur eném pro vložení hlasovacího 

lístku p ítomen jiný voli  (nikoliv však len volební komise).267 Následn  je nutné 

vhodit vybraný hlasovací lístek do zape et né volební urny, ímž je tajná volba 

dokon ena.          

 Princip všeobecnosti vyjad uje, že volební právo je dostupné všem ob an m 

eské republiky. Z práva volit nesmí být vylou ena žádná vrstva nebo skupina 

obyvatelstva, a  už se jedná o osoby oprávn né volit i osoby, které se o zvolení 

                                                                                                                                                                                   
Správní delikty, hlava sedmá Soudní p ezkum, hlava osmá Ustanovení spole ná a zmoc ovací a kone  
hlava devátá Ustanovení p echodná; celkem obsahuje 75 paragraf . 
263 PAVLÍ EK, Václav; H EBEJK, Ji í. Ústava a ústavní ád eské Republiky : komentá . 1. díl, 
Ústavní systém. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : Linde, 1998. s. 347 
264 Ust. § 28 odst. 3 zákona o volb  prezidenta republiky 
265 Ust. § 39 odst. 2 a 6 zákona o volb  prezidenta republiky 
266 KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2005. s. 148 
267Dle ust. 41 odst. 8 zákona o volb  prezidenta republiky je možné hlasovat i mimo volební místnost, a to 
v p ípad ,že má voli  závažné zdravotní nebo rodinné d vody. 
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ucházejí. Právo volit by m li mít v zásad  všichni bez rozdílu.268 V souvislosti s 

aktivním i pasivním volebním právem však Ústava R stanovuje ur itá logická 

omezení.269         

 Rovným volebním právem se rozumí, že všichni oprávn ní ob ané se ú astní 

volby prezidenta republiky za stejných podmínek, tj. každý ob an má jeden hlas a ten 

má stejnou váhu. S ochranou principu rovnosti souvisí i to, že „každý voli  m že být 

zapsán pouze v jednom seznamu voli .“270 Princip rovného volebního práva je spjat 

rovn ž i s pasivním volebním právem. Každý kandidát na prezidentský ú ad by m l mít 

zaru eny stejné podmínky ve všech stádiích volebního procesu (nap . p i zapsání do 

seznamu voli , financování volební kampan , p ístup do ve ejnoprávních médií 

apod.).271           

 Princip p ímého volebního práva je založen na skute nosti, že voli i hlasují pro 

svého kandidáta bezprost edn , tedy bez využití jakéhokoliv zprost edkovatele.272 

S tímto principem souvisí i ust. § 41 odst. 1 zákona o volb  prezidenta republiky, dle 

kterého voli  musí projevit v li zvolit ur itého kandidáta osobn , nebo  zastoupení není 

ípustné. 

 
 
5. 2 Vyhlašování a konání volby 
 

Prezidentskou volbu vyhlašuje nov  p edseda Senátu, namísto p edsedy 

Poslanecké sn movny, uve ejn ním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky 

ve Sbírce zákon .273 274         

 Termín ádných voleb musí být vyhlášen nejpozd ji devadesát dn  p ed jejím 

konáním, tak aby se p ípadné druhé kolo volby stihlo uskute nit nejpozd ji t icet dn  

                                                             
268 KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2005. s. 148 
269 Blíže viz Kapitola 5. 3 
270 Ust. § 29 zákona o volb  prezidenta republiky 
271 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v eské republice: dopln no o srovnání se státy Evropské Unie. Praha 
: Linde Praha a. s., 2008. s. 35 
272 KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2005. s. 149 
273 Zákon . 309/1999 Sb. ze dne 11. listopadu 1999, o Sbírce zákon  a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 
zn ní pozd jších p edpis  
274 D vodem, který vedl ústavodárce k této zm , byl fakt, že Senát je ústavní orgán založený na 
principu permanence jeho innosti a zajiš uje tak kontinuitu. 
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ed uplynutím funk ního období ú adujícího prezidenta.275 Tato ádná volba se koná 

vždy ve dvou dnech, a to v pátek a v sobotu. V pátek probíhá hlasování v odpoledních 

hodinách od 14 do 22 hodin. V sobotu za íná naopak ráno v 8 hodin a kon í ve 14 

hodin.276 Nepochybnou snahou zákonodárce, v níž se inspiroval ostatními volebními 

zákony, bylo zajistit co nejvyšší ú ast voli  ve volbách.277   

 Uvolní-li se ú ad p ed asn , vyhlásí p edseda Senátu volbu prezidenta republiky 

nejpozd ji do deseti dn  a sou asn  nejpozd ji osmdesát dn  p ed jejím konáním.278 

 edsedovi horní komory Parlamentu R je rovn ž sv eno vyhlášení 

opakované a nové volby prezidenta republiky. Dle dikce ust. § 59 odst. 3 zákona o 

volb  prezidenta republiky musí tuto volbu vyhlásit nejpozd ji do 10 dn  poté, co 

vznikl d vod pro její vyhlášení.  Samotná volba se pak musí uskute nit nejpozd ji do 90 

dn  ode dne vyhlášení.        

 Ústava R upravuje i situaci, kdy funkce p edsedy Senátu není aktuáln  

obsazena. V takovém p ípad  volbu vyhlašuje p edseda Poslanecké sn movny. D vod 

této úpravy je z ejmý, šlo o snahu p edejít vzniku ústavní krize.279 

 
 
5. 3 Volební právo 

5. 3. 1 Aktivní volební právo a p ekážky jeho výkonu   
  

Právo volit prezidenta republiky má dle ust. l. 56 odst. 6 Ústavy R „každý 

ob an eské republiky, který dosáhl v ku 18 let“ Ustanovení l. 4 odst. 1 zákona o 

volb  prezidenta republiky pak toto ustanovení dopl uje. Posta í, když voli  v p ípad  

prvního kola volby dosáhne požadovaného v ku až druhý den. Pokud se koná druhé 

kolo volby, má aktivní volební právo i ob an, který dosáhl v ku 18 let alespo  v druhý 

den konání tohoto kola, a to i p esto, že v prvním kole ješt  podmínku v ku nesplnil. 
                                                             
275 Ust. l. 56 odst. 8 v ta první Ústavy R v souvislosti s ust. § 3 zákona o volb  prezidenta republiky 
276 Ust. § 2 odst. 3 zákona o volb  prezidenta republiky 
277 Historicky první p ímou volbu prezidenta republiky vyhlásil p edseda Senátu Milan Št ch dne 1. íjna 
2012 (Rozhodnutí . 322/2012 Sb., rozhodnutí p edsedy Senátu eské republiky ze dne 1. íjna 2012 o 
vyhlášení volby prezidenta republiky. In: Sbírka zákon . Ministerstvo vnitra, 2012, ástka 119, s. 4106.) 
Termín konání prvního kola byl stanoven na 11. a 12. ledna 2013 a o trnáct dní pozd ji tj. 25. a 26. ledna 
následovalo kolo druhé. 
278 Ust. l. 56 odst. 8 v ta druhá Ústavy R; Tato lh ta je ve vztahu lex specialis k v  první a má p ed 
lh tou podle v ty první p ednost. 
279 D vodová zpráva. Zvláštní ást. Bod 2. Sn movní tisk íslo . 415/0. VI. Volební období. ust. l. 56 
odst. 9 Ústavy R 
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Fyzická osoba má právo volit novou hlavu státu, jestliže spl uje sou asn  oba 

edpoklady. Toto právo se tedy nep iznává ob an m cizího státu a tzv. 

bezdomovc m280.          

 ekážkami výkonu aktivního volební práva jsou „zákonem stanovené omezení 

osobní svobody z d vodu ochrany zdraví lidí nebo zbavení zp sobilosti k právním 

úkon m.“281 Nicmén  i p es tyto p ekážky jsou nositeli aktivního volebního práva i 

nadále. Právo volit nemohou vykonávat jen do asn . Pakliže tato p ekážka zanikne, 

že se ob an voleb op t ú astnit.       

 eská právní úprava nezná volební povinnost. Je pouze na svobodném 

rozhodnutí každého ob ana, zda se voleb zú astní nebo nikoliv.  

 

5. 3. 2 Pasivní volební právo 
  
 Podmínky volitelnosti prezidenta republiky jsou definovány v ust. l. 57 odst. 1 

Ústavy R. Prezidentský ú ad m že zastávat každý ob an, který je volitelný do Senátu. 

 Podmínky získání státního ob anství upravuje zákon . 40/1993 Sb., o nabývání 

a pozbývání státního ob anství eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , jež nabyl 

innosti dne 1. ledna 1993. V eské republice posta uje, aby kandidát na funkci 

prezidenta republiky doložil, že je ob anem R v den volby. V souvislosti s otázkou 

ob anství v R není rozhodující, zda se uchaze  o prezidentský post narodil na území 

R nebo zda ob anství získal pozd ji. Ústava R podmínku získání ob anství nap . 

narozením neupravuje. 

 Druhý p edpoklad, který musí kandidát spl ovat je volitelnost do Senátu. 

Z tohoto tedy plyne, že za prezidenta republiky lze zvolit ob ana eské republiky, který 

má volební právo a dosáhl v ku 40 let.282 V ková hranice 40 let nemá zvláštní v decké 

ani empirické vysv tlení. D vodem tak byla nejspíše snaha zajistit, aby se prezidentem 

stala osoba s pat nými životními a profesními zkušenostmi.283   

 Další podmínku volitelnosti zakotvuje ust. l. 57 odst. 2 Ústavy R, které uvádí, 

                                                             
280 Jedná se o osoby bez státní p íslušnosti. 
281 Ust. § 4 zákona o volb  prezidenta republiky 
282 Ust. l. 19 odst. 2 Ústavy R 
283 KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2005.  s. 294 
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že nikdo nem že být zvolen prezidentem republiky na více než dv  po sob  jdoucí 

volební období. Ustanovení blokuje po et volebních period. Osobn  se domnívám, že 

tší ást naší populace si tuto normu vykládá miln  a to tak, že osoba, která zastávala 

tento ú ad dvakrát za sebou, se prezidentem v budoucnu již nikdy stát nem že. Správný 

výklad je však takový, že t eba i dvakrát za sebou zvolený prezident, m že po zániku 

výkonu funkce jiného prezidenta op t kandidovat, resp. se jím znovu stát.284 Význam 

zmín ného ustanovení je spat ován ve snaze zabránit dlouholeté koncentraci 

prezidentských pravomocí v rukou jediné osoby.  

 Poslední podmínka volitelnosti, kterou Ústava R zmi uje, souvisí rovn ž 

s možnou kandidaturou bývalého prezidenta republiky. Ten se m že ucházet o 

prezidentský ú ad znovu, pokud neztratil n kdejší prezidentskou funkci a zp sobilost jí 

znovu nabýt ve spojitosti s odsouzením za velezradu.285 

 Který orgán ov uje spln ní t chto podmínek volitelnosti u konkrétních 

kandidát  Ústava R ani  J PS nevymezily. Dle zkušeností tak ovšem iní volební 

komise.  

 
 
5. 4 Nominace a registrace kandidát  

5. 4. 1 Nominace kandidát   
  
 Pravidla navrhování kandidát  na funkci hlavy státu upravuje ust. l. 56 odst. 5 

Ústavy R spole  se zákonem o volb  prezidenta republiky. V tomto samostatném 

zákon  je detailn  upraveno i projednání a registrace kandidátních listin.  

 Nová úprava po ítá s t emi možnostmi, jak lze navrhnout kandidáta na 

prezidentský ú ad. Navrhovat kandidáta je umožn no každému plnoletému ob anovi 

eské republiky, jestliže jeho návrh podepíše nejmén  50 000 ob an R oprávn ných 

volit.  Dále  mají  tuto  možnost  i  lenové  Parlamentu  R,  a  to  skupina  skládající  se  

nejmén  z dvaceti poslanc  nebo deseti senátor .286 287   

 Nedošlo-li k podání žádné kandidátní listiny nebo pouze jediné, je nutné, aby 

                                                             
284 Obdobné ustanovení obsahovala i Ústavní listiny, podle níž mohl být prezident rovn ž zvolen dvakrát 
sob , s tím rozdílem, že cht l-li kandidovat pot etí, muselo od konce jeho funk ního období uplynout 
minimáln  7 let. 
285 Ust. l. 65 odst. 2 Ústavy R 
286 Ust. l. 56 odst. 5 Ústavy R; ust. § 21 odst. 1 zákona o volb  prezidenta republiky 
287 P ehled jednotlivých uchaze  o prezidentský ú ad spolu s typem jejich nominace viz P íloha . 4. 
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edseda Senátu vyhlásil ve stanovené lh  volbu novou.    

 Volebním obvodem pro volbu prezidenta republiky je území celé eské 

republiky. Z tohoto d vodu mohou navrhovatelé podat jen jednu kandidátní listinu. 

Kandidát m že být uveden jen na jedné kandidátní listin 288 a je povinen vytvo it 

nejpozd ji v den podání kandidátní listiny volební výbor289 a volební ú et.290 Tuto 

kandidátní listinu spl ující požadované náležitosti, tj. údaje o jeho osob , volebním 

výboru a jeho lenech, vlastnoru  podepsané prohlášení kandidáta291, potvrzení o 

ízení volebního ú tu, pop ípad  petice se stanoveným minimálním po tem podpis  

ob an  s aktivním volebním právem, je nezbytné podat Ministerstvu vnitra nejpozd ji 

66 dn  p ede dnem volby prezidenta republiky.292  

 

5. 4. 2 Registrace kandidát   
  
 ízení o registraci kandidátní listiny zahájí Ministerstvo vnitra dnem podání 

kandidátní listiny a zárove  o této skute nosti informuje „zmocn nce navrhujících 

poslanc  nebo navrhujících senátor  anebo navrhujícího ob ana, a pokud ten nemá 

zmocn nce, pak p ímo navrhujícího ob ana, že kandidátní listinu obdrželo a kdy bylo 

zahájeno ízení.“293 

 Tento úst ední správní ú ad pro volbu prezidenta republiky je dle ust. § 26 odst. 

1 a 2 zákona o volb  prezidenta republiky povinen ve lh  od 66 do 60 dn  p ede dnem 

volby prezidenta podané kandidátní listiny prozkoumat.294 

                                                             
288 Ust. § 21 odst. 2 zákona o volb  prezidenta republiky 
289 Podrobnosti týkající se volebního výboru upravuje ust. § 23 zákona o volb  prezidenta republiky. 
290 Podrobnosti týkající se volebního ú tu upravuje ust. § 24 zákona o volb  prezidenta republiky. 
291 Prohlášení kandidáta musí obsahovat: adresu místa trvalého pobytu, datum narození, souhlas 
s kandidaturou a prohlášení, že mu není známa p ekážka volitelnosti, pop ípad  tato pomine ke dni volby 
prezidenta, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listin , a že údaje uvedené na 
kandidátní listin  vztahující se k jeho osob  a k volebnímu výboru a jeho len m jsou pravdivé.(Ust. § 25 
odst. 2 písm. a) zákona o volb  prezidenta republiky)  
292 Doba na podání kandidatury skon ila v p ípad  první p ímé volby na území R dne 6. listopadu 2012 
v 16:00. Do daného termínu podalo MV žádost o registraci celkem 20 uchaze . Z t chto žádostí byla 
jedna na základ  senátorské nominace, dv  na základ  poslanecké nominace a sedmnáct na základ  
ob anské nominace. Podrobnosti viz P íloha . 4 
293 Ust. § 21 odst. 3 v souvislosti s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona o volb  prezidenta republiky 
294 P ezkoumání kandidátních listin a peti ních arch  probíhalo od 6. do 12. listopadu 2012. Z dvaceti 
uchaze  jich celkem dev t nep edložilo petici s požadovaným po tem platných podpis . Kandidátní 
listiny asto též nevyhovovaly formálním podmínkám stanovenými zákonem o volb  prezidenta 
republiky. P ehled uchaze  o registraci a množství jejich získaných podpis  viz P íloha . 4. 



 74

 Z požadovaných náležitostí je nejvíce asov  náro ná kontrola správnosti údaj  

na peti ních arších.  Jelikož kontrola údaj  a podpis  u všech podepsaných ob an  je 

v dané asové lh  složitá, vypomáhá si provád cí zákon v ust. § 25 odst. 5 a 6 

statistikou a s následujícími pravidly.       

 Ov ení správnosti se provádí namátkov  na náhodn  vybraném vzorku údaj  u 

8 500 ob an  podepsaných na každé petici.295 Pokud MV zjistí nesprávnost u mén  než 

í procent podepsaných ob an , pouze tyto ob any nezapo ítá do celkového po tu 

ob an  podepsaných na petici. Nezmenší-li se po tomto ode tení chybných podpis  

po et ob an  pod požadovanou hranici 50 000, je kandidát zaregistrován. V opa ném 

ípad , kdy chybovost dosáhne nebo p esáhne hranici t í procent podepsaných ob an , 

provede MV kontrolu u dalšího vzorku o stejném po tu.296 Pokud je op t zjišt na 

íprocentní nebo více než t íprocentní nesprávnost, ode te MV od celkového po tu 

ob an  podepsaných na petici po et ob an , který procentuáln  odpovídá chybovosti 

v obou kontrolních vzorcích.         

 Poslední v ta ust. § 25 odst. 6 cit. zákona „od celkového po tu ob an  

podepsaných na petici po et ob an , který procentuáln  odpovídá chybovosti v obou 

kontrolních vzorcích.“ se ukázala být nejednozna ná. Ministerstvo vnitra postupovalo 

tak, že vzalo procento chybných hlas  v prvním vzorku, k tomu p etlo procento 

chybných hlas  v druhém vzorku a sou et t chto procent ode etlo od celkového po tu 

hlas .297 Druhá interpretace textu tohoto odstavce cit. zákona, která se mi jeví jako 

logi jší, je vyjád ena následujícím zp sobem: procento chybných hlas  v prvním 

vzorku má být zpr ováno s procentem chybných hlas  v druhém vzorku a tento 

výsledný pr r následn  ode ten od celkového po tu hlas . Tuto druhou interpretaci 

potvrdil i NSS.298        

                                                             
295 V souladu s ust. § 8 odst. 3 písm. a) a b) zákona o volb  prezidenta republiky využívá MV pro 
kontroly petic referen ní údaje ze základního registru obyvatel a údaje z informa ního systému evidence 
obyvatel. 
296 Dle ust. § 25 odst. 6 zákona o volb  prezidenta republiky: „Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý 
kontrolní vzorek vykazuje chybovost u mén  než 3 % ob an  podepsaných na petici, nezapo ítá 
Ministerstvo vnitra ob any z obou kontrolních vzork  do celkového po tu ob an  podepsaných na 
petici.“ 
297 Jako p íklad uvedu výpo et chybných hlas  u Ing. Jany Bobošíkové. Zjišt ná chybovost byla v prvním 
vzorku cca 7,7 % a ve druhém cca 11,5 %. Ministerstvo vnitra tedy ode etlo od celkového po tu hlas  56 
191 cca 19,2 % (10 762) jako neplatných, za platné uznalo 45 429.   
298 Nap . Usnesení NSS R Vol 11/2012 v právní v ci navrhovatele: Tomio Okamura v ízení o návrhu 
na vydání rozhodnutí o povinnosti zaregistrovat kandidátní listinu; Usnesení NSS R Vol 13/2012 
v právní v ci navrhovatelek: Jana Bobošíková a Eva Morávková v ízení o návrhu na vydání rozhodnutí o 
povinnosti zaregistrovat kandidátní listinu. Blíže viz poznámka pod arou . 331 
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 V p ípad , že kandidátní listina nespl uje výše popsané náležitosti nebo 

obsahuje nesprávné a neúplné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra zmocn nce navrhujících 

poslanc , navrhujících senátor  nebo navrhujícího ob ana, nebo p ímo samotného 

kandidáta nejpozd ji do 58 dn  p ede dnem volby, aby závady odstranil, a to nejpozd ji 

do 50 dn  p ede dnem volby.299        

 Ve lh  49 dn  p ede dnem volby pak MV musí rozhodnout bu  o registraci 

kandidáta, nebo o odmítnutí kandidátní listiny.300 Navrhovatelé se mohou proti 

rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny nebo proti rozhodnutí o registraci kandidátní 

listiny domáhat ochrany u NSS.301       

 Rovn ž bych poznamenala, že zákon stanovuje lh tu, ve které je možné vzdát se 

kandidatury. Lze tak u init do 24 hodin p ed zahájením volby, a to osobn  u 

Ministerstva vnitra nebo elektronickým podáním podepsaným uznávaným 

                                                             
299 Lh ta k odstran ní p ípadných závad v kandidátní listin  v p ípad  první p ímé volby p ipadla na 14. 
až 22. listopadu 2012. K odstran ní závad bylo vyzváno celkem dvanáct uchaze  o prezidentský ú ad. 
(Blíže in Výzva k odstran ní závad na kandidátní listin  kandidáta pro volbu prezidenta republiky 
[online]. 2012 [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-odstraneni-zavad-na-
kandidatni-listine.aspx )         
 Dle ust. § 26 odst. 9 se nep ihlíží k zániku mandátu navrhujícího poslance, senátora nebo postavení 
navrhujícího ob ana, ke kterému došlo až po podání kandidátní listiny. 
300 V p ípad  první p ímé volby prezidenta republiky vycházel termín pro rozhodnutí o registraci i 
odmítnutí kandidátní listiny Ministerstvem vnitra na 23. listopadu 2013.  Ministerstvo vnitra oznámilo, že 
z celkových dvaceti uchaze  nesplnilo podmínky pro registraci dvanáct z nich. Dev t kandidát  
nep edložilo pot ebný po et podpis  a t i kandidáti byli odmítnuti, nebo  u nich po ode tení chybovosti 
klesl po et podpis  pod p edepsanou hranici 50 000 podpis .      
 Jednalo se o Ing. Janu Bobošíkovou, u níž p vodní celkový po et 56 725 podpis  klesl na 45 429 
podpis . (Blíže in Rozhodnutí Ministerstva vnitra R ze dne 23. listopadu 2012 . j. MV-123093-12/VS-
2012 [online ]. 2012 [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/soubor/jana-bobosikova-
pdf.aspx)          
 Dále se jednalo o Ing. Vladimíra Dlouhého, u n hož z celkových 59 165 podpis  bylo po ode tení 
chybovosti uznáno za platné pouhých 38 686 podpis .(Blíže in Rozhodnutí Ministerstva vnitra R ze dne 
23.listopadu 2012 . j. MV-122341-12/VS-2012 [online ]. 2012 [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/soubor/vladimir-dlouhy-pdf.aspx) 
Posledním z odmítnutých uchaze  byl Tomio Okamura, u n hož došlo k ode tu tém  poloviny hlas . 
Z celkového po tu 61 966 podpis  došlo po ode tení chybovosti k poklesu na 35 751 podpis . 
(Podrobnosti in Rozhodnutí Ministerstva vnitra R ze dne 23. 11. 2012 . j. MV-123865-12/VS-2012 
[online ]. 2012 [cit. 25.8.2013]. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/soubor/tomio-okamura-pdf.aspx) 
 Jak se pozd ji ukázalo, Ministerstvo vnitra p i ode tu neplatných peti ních podpis  použilo vzorec 
znevýhod ující vy azené kandidáty, tj. procenta z obou vzork  s ítalo. Všichni tito t i odmítnutí kandidáti 
se tak obrátili na NSS.          
 Ke dni 23. listopadu bylo tedy zaregistrováno jen osm kandidát . Bližší p ehled uchaze  viz P íloha 
. 4. 

301 Blíže viz podkapitola 5. 8. 1. 
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elektronickým podpisem kandidáta i dodaným prost ednictvím datové schránky.302 

Pokud tak kandidát u iní, nem že vzít toto prohlášení zp t.303  

 
 
5. 5 Volební kampa  a její financování 
 
 S p ímou volbou prezidenta republiky je nesporn  spjato vedení volební 

kampan . Rozdíl oproti jiným volebním kampaním je, že prezidentská kampa  je 

zam ená pouze na konkrétní kandidáty, je tedy více individualizovaná. Pokud cht jí 

být kandidáti ve volb  úsp šní, musí prokázat jistou míru vlastenectví, p esv it o své 

empatii a v neposlední ad  i o schopnostech n co osobn  zm nit. astokrát je sou ástí 

volební kampan  i kandidátova nejbližší rodina, p átelé i kolegové z práce, a to z toho 

vodu, aby kandidáta co nejvíce p iblížili voli m a ukázali jeho lidskou a p átelskou 

tvá .304          

 S ohledem na zachování principu rovnosti musí prezidentská kampa , stejn  

jako kampan  p i ostatních volbách, podléhat ur ité regulaci. Tyto pravidla tak, jak je 

stanovuje zákon o volb  prezidenta republiky, budou sou ástí dalšího výkladu. 

 

5. 5. 1 Volební kampa  
  
 Zákon o volb  prezidenta definuje kampa  obsahov  i asov  a upravuje i její 

mantinely a financování. 

 Volební kampa  vymezuje ust. § 35 odst. 1 zákona o volb  prezidenta republiky 

jako jakoukoliv „propagaci kandidáta na funkci prezidenta republiky a volební agitaci 

v jeho prosp ch“. Jedná se, jak o ve ejná oznámení, která jsou ur ená na jeho podporu 

nebo mají sloužit v jeho prosp ch, tak i o negativní zmínky o jiných kandidátech na 

prezidentský ú ad. Sou ástí volební kampan  jsou jakékoli doprovodné akce, za které se 

poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Základní znakem je tedy úplatnost nebo 

obvyklá úplatnost. Za kampa  uchaze  o prezidentský post se považují propagace i 

                                                             
302 V p ípad  první p ímé volby prezidenta republiky se mohl uchaze  o prezidentský ú ad vzdát své 
kandidatury do dne 10. ledna 2013 do 14:00 hod. Této možnosti využil jen Mgr. et Mgr. Jana Tomana, a 
to dne 22. listopadu 2012. 
303 Ust. § 27 odst. 1 zákona o p ímé volb  prezidenta republiky 
304 RESCHOVÁ, Jana. Od volební kampan  k p ímé volb  hlavy státu. Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica. 2011. ro . 53. . 4. s. 65 – 66 
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agitace, které se konají ode dne vyhlášení volby, anebo i p ed tímto dnem, pokud ke dni 

vyhlášení volby trvají.  

 V dob  p ed zahájením volby prezidenta republiky platí zvláštní pravidla pro 

propagaci nebo volební agitaci ší enou prost ednictvím komunika ních médií.305 

 Volební kampa  musí být vedena estn  a poctiv , a zárove  není dovoleno o 

aktérech zve ej ovat nepravdivé údaje. Zákon o volb  prezidenta republiky stanoví, že 

propagace a volební agitace ší ené prost ednictvím komunika ních médií musí vedle 

informace o zpracovateli obsahovat i informace o zadavateli.306 V citovaném zákon  

však není za nedodržení tohoto ustanovení stanovena žádná konkrétní sankce.307 

V p ípad , že dojde k porušení, lze se domáhat neplatnosti volby prezidenta republiky u 

NSS.308 

 Zaregistrovaní kandidáti mají k dispozici zdarma 5 hodin vysílacího asu 

v eské televizi a v eském rozhlase v dob , která za íná 16 dn  a kon í 48 hodin p ed 

konáním volby. Kandidáti, kte í postoupí do druhého kola volby, mohou ve 

ve ejnoprávních sd lovacích prost edcích bezplatn  využít 1 hodinu vysílacího asu, a 

to v dob , která za íná 4 dny a kon í 48 hodiny p ed zahájením hlasování. Termíny 

chto as  se ur ují losem.         

 Zákon o volb  prezidenta republiky upravuje výjimku z obecné odpov dnosti 

provozovatele za obsah vysílání, nebo  stanovuje, že za obsah t chto po ad  mají 

odpov dnost kandidáti.  

 Starosta obce má právo, v dob  za ínající 16 dn  p ede dnem volby, poskytnout 

jednotlivým kandidát m, v souvislosti s jejich volební kampaní, obecní plochu pro 

vylepení volebních plakát . Využívání tohoto mediálního prostoru musí odpovídat 

zásad  rovnosti kandidát  na funkci prezidenta, je ovšem pouze na jejich rozhodnutí, 

zda tento prostor skute  využijí. 

                                                             
305 Ust. § 35 odst. 1 až 7 zákona o volb  prezidenta republiky 
306 Ust. § 35 odst. 2 a 3 zákona o volb  prezidenta republiky 
307 K možnému porušení ust. § 35 odst. 2 a 3 zákona o volb  prezidenta republiky došlo 24. a 25. ledna 
2013. V deníku Blesk se objevily negativní inzeráty proti kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi, které 
neobsahovali informace o zadavateli a zpracovateli a zárove  obsahovali lživá nebo hrub  zkreslená 
tvrzení. NSS R rozhodoval o návrhu, kterým se navrhovatelé domáhali neplatnosti druhého kola volby 
prezidenta republiky konaného ve dnech 25. a 26. ledna 2013, mimo jiné též z d vodu porušení výše 
zmín ných ustanovení, dne 18. 2. 2012. NSS tento návrh zamítl.     
 Blíže viz poznámka pod arou . 340.  
(Usnesení NSS R Vol 42/2013 v právní v ci navrhovatele: Ji í Královec a Markéta Královcová  v ízení 
o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky) 
308 Blíže viz podkapitola 5. 8. 3. 
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 Dle ust. § 63 odst. 1 a 2 cit. zákona je sankciováno porušení zákazu zve ej ování 

výsledk  p edvolebních i volebních pr zkum  po ínaje t etím dnem p ede dnem volby 

prezidenta republiky a kon e ukon ením hlasování, a rovn ž i porušení zákazu volební 

agitace uvnit  nebo v bezprost ední blízkosti budov, v nichž je umíst na volební 

místnost. 

 

5. 5. 2 Financování volební kampan  
  
 Velice d ležitou sou ástí každé kampan  je její financování. Jak jsem se již 

v této práci zmínila, každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen z ídit 

volební ú et, na který p evede všechny finance na podporu kandidatury.  S ohledem na 

skute nost, že v tšina pen z je získávána z externích zdroj , je nutné evidovat údaje o 

jejich p vodu. V p ípad , že je dárcem fyzická osoba musí být uvedeno její jméno, 

íjmení, datum narození a adresa. Pokud by se jednalo o osobu právnickou, eviduje se 

její obchodní firma i název, sídlo a identifika ní íslo. Volební ú et má být veden jako 

transparentní, tudíž by se na tyto údaje o finan ních prost edcích m l mít možnost 

podívat kdokoli, a to nejpozd ji ve lh  p ti dn  od registrace kandidátní listiny. Pouze 

prost ednictvím tohoto ú tu probíhá financování celé volební kampan  a zárove  platí, 

že finan ní prost edky, které jsou na tomto ú tu uloženy, nelze užít na nic jiného než v 

její prosp ch.          

 Vedle volebního ú tu je kandidát povinen z ídit též volební výbor, jehož lenové 

posléze tento ú et spravují a odpovídají za financování volební kampan .  

 Financování volební kampan  tvo í veškeré p íjmy a výdaje. Co se rozumí 

mito výdaji, vyplývá z dikce ust. § 37 odst. 1 zákona o volb  prezidenta republiky. 

Jedná se o „sou et všech finan ních prost edk  nebo jiných pln ní ocenitelných v 

pen zích, které kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu náklad  

volební kampan , a to v etn  náklad  vynaložených p ede dnem podání kandidátní 

listiny.“           

 ed prvním kolem volby mohou kandidáti do kampan  investovat maximáln  

40 milion  K  v etn  DPH. V p ípad , že kandidát postoupí do kola druhého, navyšuje 

se tato ástka o dalších 10 milion  K  v etn  DPH. Do této ástky se zapo ítávají i 

finan ní prost edky, které uhradily nebo se za kandidáta zavázaly uhradit t etí osoby.  
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 Za velice d ležitou považuji poslední v tu v ust. § 37 odst. 2 provád cího 

zákona k p ímé volb  prezidenta republiky.309 Domnívám se, že zám rem zákonodárce 

bylo p edcházet situacím, kdy by jednotlivým kandidát m byly r zné služby 

poskytovány zadarmo i za výhodn jší cenu, ímž by docházelo ke zdánlivému 

nenapln ní objemu jejich pen žního limitu.310 

 Volební výbor má povinnost do 60 dn  ode dne vyhlášení celkového výsledku 

volby, zve ejnit veškeré ú etnictví týkající se volební kampan  a zárove  jej poskytnout 

ke kontrole mandátovému a imunitnímu výboru. 

 Finan ní prost edky, které nebyly využity na volební kampa , mají být po jejich 

kontrole využity na sociální, zdravotní, sportovní nebo jiný ve ejn  prosp šný ú el.  

Poté je možné volební ú et zrušit. 311       

 Domnívá-li se kandidát, že došlo k porušení financování volební kampan  u 

jiného kandidáta, je oprávn n podat návrh k p ezkoumání u p íslušného soudu.312 

 
 
5. 6 Pr h volby 
 
 Volba prezidenta republiky je po novele Ústavy R založena na dvoukolovém 

tšinovém systému s uzav eným druhým kolem.  Volební mechanismus je upraven jak 

v ust. l. 56 Ústavy R, tak i v ust. § 54 a 56 zákona o volb  prezidenta republiky. 

 Kandidát m že být zvolen prezidentem republiky již v prvním kole volby, a to 

za p edpokladu, že obdrží nadpolovi ní v tšinu z celkového po tu platných hlas  
                                                             
309 Ust. § 37 odst. 2 v ta poslední zákona o volb  prezidenta republiky zní: „Bylo-li pln ní, které je 
sou ástí volební kampan , poskytnuto bezplatn  nebo za cenu nižší než obvyklou, zapo ítá se do této 
ástky jeho obvyklá cena.“ 

310 V souvislosti s financováním volebních kampaní se objevili p i první p ímé volb  prezidenta republiky 
nejasnosti. Podstatné vady, které je v této oblasti nutné upravit, uvedl Ing. Petr Vym tal, Ph.D. z katedry 
politologie FMV VŠE v Praze a len správní rady TI: „M lo by jít zejména o úpravu definic n kterých 
pojm , nap . obvyklá cena inzerce. Dále jde o up esn ní lh t, kdy kampa  vlastn  za íná a kon í, slevy 
na inzerci, reálné dárce a sponzory a také zapo ítávání všech náklad  od za átku kampan  do zákonem 
stanoveného limitu. (…)“ - VYM TAL Petr, Vyzýváme senátory, aby neotáleli a urychlen  dokon ili 
kontrolu vyú tování prezidentské kampan  [online] Dostupné z: 
http://www.transparency.cz/transparency-international-ti-vyzyva-senatory-neotaleli-uryc/ [ citováno 2. 9. 
2013]           
 Sou asn  by dle mého názoru byla vhodná i úprava ustanovení, podle n hož je v sou asné dob  
povinen senátní mandátový a imunitní výbor kontrolovat, zda bylo  financování kampaní jednotlivých 
kandidát  v souladu se zákonnými pravidly. Výbor v usnesení . 5 ze dne 26. února 2013 konstatoval, že 
není schopen toto financování ádn  posoudit. Senátní mandátový a imunitní výbor pov il touto 
povinností auditorskou firmu. (Tisková zpráva. 30. kv tna 2013 [online] Dostupné z: 
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1496 [ citováno 2. 9. 2013]) 
311 Ust. § 38 odst. 2 v souvislosti s ust. § 24 odst. 7 a 8 zákona o volb  prezidenta republiky 
312 Blíže viz podkapitola 5. 8. 2. 
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oprávn ných voli . Tato v tšina se tedy nepo ítá z celkového po tu oprávn ných 

voli , avšak pouze z t ch, kte í využili svého volebního práva.    

 V p ípad , že žádný z kandidát  takovýto po et hlas  nezíská, koná se druhé 

kolo volby, a to za trnáct dn  po za átku kola prvního. V tomto kole se mezi sebou 

utkají dva nejúsp šn jší kandidáti z prvního kola volby. Právní úprava pamatuje i na 

ípady, kdy více kandidát  obdrží stejný po et platných hlas . Pokud dojde k rovnosti 

hlas  u kandidát , kte í se umístili na prvním míst , postupují všichni tito kandidáti a 

z druhého místa nepostupuje žádný. Pakliže nastane situace, kdy má shodný po et 

platných hlas  více kandidát , kte í se umístili na druhém míst , postupují spolu 

s nejúsp šn jším kandidátem všichni tito kandidáti.  

 Za vhodné ovšem považuji poznamenat, že takováto situace je, s ohledem na 

po et oprávn ných voli , vysoce nepravd podobná. Jedná se pouze o jakousi ústavní 

pojistku, pro p ípad, že by se tato hypotetická situace nastala.  

 Ustanovení rovn ž eší p ípad, kdy kandidát postupující do druhého kola volby, 

pozbude práva být volen313 nebo  se  práva  kandidovat  vzdá.   Za  takové  situace  do  

druhého kola volby postoupí kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší 

po et platných hlas  oprávn ných voli .314 Není-li žádný další kandidát, m že se 

druhé kolo volby konat i pouze s jediným kandidátem. Snahou této úpravy bylo zamezit 

spekulativním odstupováním kandidát  po prvním kole volby s cílem zma it volbu jako 

takovou a vyvolat tak nap íklad opakování voleb. Jedná se tak spíše o ústavní pojistku, 

která má vést kandidáty na prezidenta republiky k odpov dnému chování.315 

 Ve druhém kole volby pak zvít zí ten, kdo získá nejvyšší po et platných hlas  

oprávn ných voli .316 Nastane-li rovnost hlas  ve druhém kole volby, platí, že 

                                                             
313 Kandidát p estane spl ovat podmínky volitelnosti  dle ust. l. 19 odst. 2 ve spojení s ust. l. 57 odst. 1 
Ústavy R nebo pakliže kandidát zem e.  
314 „P i rovnosti odevzdaných platných hlas  oprávn ných voli  postupují všichni takoví kandidáti“ 
(ust. § 56 odst. 3 zákona o volb  prezidenta republiky) 
315 D vodová zpráva. Zvláštní ást, k ust. §56 zákona o volb  prezidenta republiky  
316 První kolo historicky první p ímé volby prezidenta eské republiky se konalo v pátek 11. ledna 2013 
od 14 do 22 hodiny a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin.  

Dle p edvolebních pr zkum  byla o ekávána vysoká volební ú ast. (Na otázku „Ve dnech 11. 1. a 12. 
1. 2013 se bude konat první kolo p ímé volby prezidenta eské republiky. P jdete volit?“ odpov lo 
kladn  72% respondent  s volebním právem. viz Tisková zpráva: Podpora prezidentských kandidát  v 
prosinci 2012. [online]. CVVM. [cit. 26. 8. 2013] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6934/f3/pv121220.pdf ) 

I p esto, že byl zájem voli  opravdu vysoký, p edpokládané ú asti se nedosáhlo. Volební ú ast v 
prvním kole byla nakonec 61,31 %.  (Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11. 01. – 12.01.2013, 
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prezident republiky není zvolen a p edseda Senátu vyhlásí do 10 dn  volby nové. Nová 

volba by prob hla jako plnohodnotná dvoukolová volba, p emž ú ast v ní by nebyla 

podmín na ú astí v p edchozích volbách, ve kterých se prezidenta republiky zvolit 

nepoda ilo. 

 
 
5. 7 Slib a volební období prezidenta republiky 

5. 7. 1 Slib 
  
 Prezident republiky se neujímá svého ú adu ihned po zvolení, ale teprve 

složením slibu.317 Tento akt prezidenta republiky je formulován Ústavou R jako tzv. 

slib konstitutivní.318 Ke skládání slibu prezidenta republiky je p edepsána povinná, 

obligatorní sch ze obou komor Parlamentu R. Sch zi svolává a ídí p edseda 

Poslanecké sn movny. Oproti p edchozí úprav  prezident republiky skládá slib nov  do 

rukou p edsedy Senátu.319 

                                                                                                                                                                                   
Výsledek volby. [online]. Volba prezidenta R. [cit. 26. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ)  

V prvním kole mohli voli i vybírat z celkem devíti kandidát . Nejv tší po et platných hlas  obdržel 
Miloš Zeman a na druhém postupovém míst  se p ekvapiv  umístil Karel Schwarzenberg.  Píši 

ekvapiv , nebo  dle p edvolebních odhad  byl na postup do druhého kola spolu s M. Zemanem 
favorizován kandidát Jan Fischer. (Tisková zpráva: Podpora prezidentských kandidát  v prosinci 2012. 
[online]. CVVM. [cit. 27. 8. 2013] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6934/f3/pv121220.pdf )  
 Ten se  ale  umístil  až  na  t etí  pozici,  když  za  druhým K.  Schwarzenbergem zaostal  o  více  než  7  % 
platných hlas . Druhé kolo volby se uskute nilo po trnácti dnech, a to 25. a 26. ledna 2013. Toto 
 dvoutýdenní mezidobí bylo doprovázeno nebývale vypjatou volební kampaní. Zásadními tématy se staly 
dekrety exprezidenta Edvarda Beneše, vztah K. Schwarzenberga k vlád  Petra Ne ase, zevrubn  se 
rovn ž ešila rodina K. Schwarzenberga, vztah Miloše Zemana a Václava Klause a ud lená amnestie 
Václava Klause. Dále bylo p edm tem kampan  i to, koho by jednotlivý kandidáti jmenovali do bankovní 
rady NB nebo jaké zm ny Ústavy R by navrhovali.     
  Volební ú ast v druhém kole byla nižší, dosáhla 59,11 % oprávn ných voli .  (Volba prezidenta 
republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013, Výsledek volby. [online]. Volba prezidenta R. [cit. 27. 
8. 2013]. Dostupné z: http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ) Novým prezidentem eské republiky 
byl zvolen Miloš Zeman. P estože byl jeho náskok p ed Karlem Schwarzenbergem po prvním kole 
relativn  malý, druhé kolo volby vyhrál s tém  desetiprocentním náskokem.   
 Konkrétní p ehled jednotlivých kandidát , v etn  statistiky po tu platných hlas  získaných v prvním a 
druhém kole je uveden v p íloze . 4. 
317 Ust. l. 55 Ústavy R 
318 in KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

en k, 2005. s. 301 
319 Ust.  l.  59 odst.  1 Ústavy a ust.  l.  37 odst.  1 Ústavy R. V souladu s ust.  l.  37 odst.  2 Ústavy R 
platí pro jednání spole né sch ze J PS. 
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 Obsahem slibu je závazek prezidenta republiky dbát zájm eské republiky a 

nezpronev it se jim.320 Jeho závazné zn ní stanovuje Ústava R v ust.  l.  59 odst.  2:  

„Slibuji v rnost eské republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. 

Slibuji na svou est, že sv j ú ad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého 

nejlepšího v domí a sv domí.“   

 Zvolený prezident republiky nem že slib vykonat d íve, než skon í volební 

období p edchozího prezidenta republiky. Od okamžiku, kdy prezident republiky složí 

slib, náleží mu všechna práva, povinnosti a pocty, které jsou s touto funkcí spojené. 

 Složení slibu je však právem zvoleného prezidenta a nikoli jeho povinností.  

Jestliže slib odmítne složit nebo jej složí s výhradou321, hledí se na n ho, jako by nebyl 

zvolen. Následkem by pak bylo vyhlášení nové volby. Vyhlásit novou volbu je 

nezbytné rovn ž v p ípad , kdy zvolený kandidát p ed složením slibu zem el.322 

 Složením slibu a nastoupením do prezidentského ú adu proces nabývání ú adu 

nového prezidenta republiky kon í.323  

 

5. 7. 2 Volební období 
 

V souladu s ust. l. 55 Ústavy R je volební období prezidenta republiky p tileté 

a jeho po átek nastává složením slibu.324 Funk ní období prezidenta republiky je tedy 

delší než volební období Poslanecké sn movny, ímž je zajišt na jeho ur itá 

nezávislost.325 Za jistých okolností m že být toto období prodlouženo nebo zkráceno. 

Obecn  platí, že volební období prezidenta republiky nelze prodloužit z d vodu 

nezvolení jeho nástupce. Ústavní zákon . 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o 

                                                             
320 PAVLÍ EK, Václav; H EBEJK, Ji í. Ústava a ústavní ád eské Republiky : komentá . 1. díl, 
Ústavní systém. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : Linde, 1998. s. 216 
321 Pojmem výhrada lze vykládat jako jakoukoli podmín nou situaci, která by vázala nástup do funkce na 
ur ité pln ní i p edpoklady. In KLÍMA, Karel a kolektiv. Komentá  k Ústav  a Listin . Plze  : 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš en k, 2005. s. 301 
322  Ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o volb  prezidenta republiky 
323 Prezidentovi republiky Václavu Klausovi skon il mandát dne 7. b ezna 2013. Den na to tj. 8. b ezna 
2013 složil ve Vladislavském sále Pražského hradu slib nový prezident republiky Miloš Zeman, a to do 
rukou p edsedy Senátu Milana Št cha. Schéma a pr h inaugurace byl podobný t m v minulosti. 
324 Jestliže mandát prezidenta republiky Miloše Zemana za al dne 8. b ezna 2013, m l by kon it p lnocí 
8. b ezna o p t let pozd ji, tj. v roce 2018.  Ústavní soud se v nálezu . 163/1997 Sb. ÚS, sv. 9 vyjád il 
tak, že po ítání asu se ídí obecn  uznávanými právními principy. P ípadné odchylné po ítání asu by 
musel zákonodárce upravit výslovn . 
325 PAVLÍ EK, Václav; H EBEJK, Ji í. Ústava a ústavní ád eské Republiky : komentá . 1. díl, 
Ústavní systém. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : Linde, 1998. s. 210 
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bezpe nosti eské republiky však v l. 10 stanoví, za jakých podmínek lze toto období 

prodloužit až o šest m síc .326 Ke zkrácení volebního období dochází v p ípad , že se 

adující prezident svého ú adu vzdá nebo je-li odsouzen Ústavním soudem za 

ústavn právní delikt velezrady i nov  za hrubé porušení Ústavy nebo jiné sou ásti 

ústavního po ádku.327 

 
 
5. 8 Soudní p ezkum  
 
 ležitým znakem každých svobodných a demokratických voleb je jejich ádný 

pr h a sou asn  i právn  zakotvená možnost jejich kontroly a ochrany.  Zákon o 

volb  prezidenta republiky stejn  jako ostatní volební zákony po ítají s ešením situací, 

které mohou vzniknout v p ípad , že volby neprob hly ádn . 

 Soudní p ezkum upravuje hlava VII. zákona o volb  prezidenta republiky a 

zárove   hlava II., díl 4 S S.         

 U soudu je možné domáhat se ochrany ve v ci registrace kandidátní listiny, ve 

ci volby prezidenta republiky a ve v ci porušení pravidel financování volební 

kampan . V prvních dvou p ípadech je p íslušným soudem dle ust. § 68 zákona o volb  

prezidenta republiky Nejvyšší správní soud, v posledním p ípad  pak M stský soud 

v Praze.  

 

5. 8. 1 Ochrana ve v ci registrace kandidátní listiny 
  
 Na postup podle zákona o volb  prezidenta republiky nelze, s výjimkou ízení o 

estupcích a jiných správních deliktech použít zákon . 500/2004 Sb., správní ád328 a 

to s ohledem na specifi nost volebního procesu. Podrobn  tedy upravuje procesní 

ustanovení týkající se rozhodování o registraci kandidátních listin p ímo zákon o volb  

prezidenta republiky.329         

                                                             
326 Ust. l. 10 ústavního zákona o bezpe nosti eské republiky „Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu nebo vále ného stavu podmínky na území eské republiky neumožní konat volby ve 
lh tách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lh ty prodloužit, nejdéle však o 
šest m síc .“ 
327 Pojem "ústavní po ádek" je vymezen v ust. l. 112 odst. 1 Ústavy R. 
328 Ust. § 72 zákona o volb  prezidenta republiky 
329 D vodová zpráva. Zvláštní ást. K zákonu o volb  prezidenta republiky 
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 Dle ust. § 65 odst. 1 a 2 zákona o volb  prezidenta republiky se mohou 

navrhovatelé proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny nebo proti rozhodnutí o 

registraci kandidátní listiny domáhat ochrany u soudu, a to do dvou pracovních dn  od 

jeho doru ení.330         

 Soudní p ezkum ve v cech registrace kandidátní listiny je upraven ust. § 89 odst. 

1 písm. a) a c) a dále odst. 2 a 4 S S.  

 Soud má povinnost o registraci kandidátní listiny rozhodnout usnesením, a to do 

patnácti dn  poté, kdy mu návrh došel. Volební stížnost lze bu  zamítnout, nebo 

Ministerstvu vnitra p ikázat, aby registraci provedlo.331 332 

                                                             
330 Ust. § 26 odst. 3 poslední v ta zákona o volb  prezidenta republiky stanoví, že „Za doru ené se 
rozhodnutí považuje t etím dnem ode dne vyv šení.“ 
331 Ve stanovené dvoudenní lh , které kon ila dne 28. listopadu 2012 v 16:00 hod., se s volební stížností 
na NSS obrátilo osm z jedenácti uchaze . O všech t chto návrzích rozhodl NSS dne 13. prosince 2012.
 Iveta Heimová podala  volební  stížnost  o  den  pozd ji,  tj.  po  uplynutí  zákonné lh ty  a  NSS  ji  tedy 
odmítl pro opožd nost, nebo  zmeškání této lh ty nelze prominout. Celé zn ní rozhodnutí je dostupné 
pod sp. .zn. Vol 15/2012. 
 (Zdroj: Uplynula lh ta pro podávání návrh  týkajících se ochrany ve v ci registrace kandidátní listiny  
[online] Dostupné z http://www.nssoud.cz/Uplynula-lhuta-pro-podavani-navrhu-tykajicich-se-ochrany-
ve-veci-registrace-kandidatni-listiny/art/910?tre_id=205 [Citováno 30.8.2013] 

Návrhy Petra Cibulky, Ing. Ji ího Kessnera, JUDr. Kláry Alžb ty Samkové a Mgr. et Bc. Karla 
Sv tni ky Nejvyšší správní soud zamítl pro nenapln ní zákonné povinnosti p edložit k registraci petici 
s nejmén  50.000 podpisy.  

Anna Kašná namítala p edevším to, že m la zajišt nou parlamentní podporu, soud však zjistil, že její 
tvrzení nemá oporu ve spise, protože její kandidátní listina žádné podpisy poslanc i senátor  
neobsahovala. Z tohoto d vodu její návrh zamítl. Celé zn ní rozhodnutí je dostupné pod sp. zn. Vol 
14/2012. 
 Návrh Tomio Okamury zamítl soud, nebo  neshledal, že by lh ta k podání návrhu byla protiústavní a 
zárove  odmítl, že by byla protiústavní samotná novelizace Ústavy R zavád jící p ímou volbu 
prezidenta republiky. Z tohoto d vodu nem že být protiústavní ani ústavní požadavek 50.000 podpis  
podporujících kandidáta. NSS dovodil, že odp rce pochybil, jestliže se etl chybovost z obou 
kontrolovaných vzork  petice podporující prezidentskou kandidaturu navrhovatele, místo aby ji 
zpr oval. V p ípad  Tomia Okamury však toto pochybení nevedlo k tomu, že by bez n j 
požadovaného po tu popis  dosáhl. K tomuto rozhodnutí vyjád ili své nesouhlasné stanovisko soudci 
JUDr. Josef Baxa, JUDr. Radan Malík a JUDr. Jan Passer Ph.D., LL.M. Celé zn ní rozhodnutí je 
dostupné pod sp. zn. Vol 11/2012. 

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. nesouhlasil s vy azením ásti podpis  z petice, které zp sobilo, že 
výsledný po et podpis  na petici je nižší než p edepisovaných 50 000 podpis . Jako sporné otázky uvedl 
jednak zp sob promítnutí zjišt ných chyb ve dvou kontrolních vzorcích do celkového po tu odevzdaných 
podpis , a dále nesprávnost vyhodnocení  jako „neov ených“ t ch  podpis , u nichž jsou „uvedeny 
nesprávné údaje“. NSS jeho návrh zamítl jako ned vodný a obdobn  jako ve v ci Tomio Okamury 
dovodil, že Ministerstvo vnitra pochybilo, když chybovost podpis  na petici se etlo, a nikoliv 
zpr rovalo. Soud nezjistil, že by postup odp rce, v n mž dosp l k napadenému rozhodnutí,  byl v 
rozporu se zákonem.Nesouhlasné stanovisko k tomuto rozhodnutí uplatnili JUDr. Josef Baxa, JUDr. 
Radan  Malík  a  JUDr.  Jan  Passer  Ph.D.,  LL.M.  Celé  zn ní  rozhodnutí  je  dostupné  pod  sp.  zn.  Vol  
12/2012. 

Jinak tomu bylo v p ípad  Ing. Jany Bobošíkové, jejíž kandidátní listina pro volbu prezidenta 
republiky byla na základ  rozhodnutí NSS zaregistrována. Nejvyšší správní soud vycházel z toho, že 
„smysl zjišt ní pr rné chyby spo ívá pouze v nastavení pravd podobnostního odhadu chybovosti 
zbytku souboru, u n hož  správnost  p edkládaných údaj  již není samostatn  zkoumána. Úvaha, podle 
níž se do zbytku této množiny nepromítá pr rná hodnota chybovosti získaná z obou zkoumaných 
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 Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu lze dle ust. § 72 odst. 3 zákona . 

182/1993, o Ústavním soudu podat ústavní stížnost ve lh  60 dn  od doru ení 

rozhodnutí o posledním procesním prost edku. Tuto ústavní stížnost je oprávn na podat 

„fyzická nebo právnická osoba podle l. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že 

pravomocným rozhodnutím v ízení, jehož byla ú astníkem, opat ením nebo jiným 

zásahem orgánu ve ejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaru ené 

ústavním po ádkem.“333 

Nemohu nezmínit, že již v dob  p íprav zákona, který m l provád t novelu 

Ústavy R, tj. zákona o volb  prezidenta republiky, upozor oval na úskalí takto 

zvolené úpravy soudního p ezkumu ve v ci kandidátních listin p edseda Ústavního 

soudu JUDr. Pavel Rychetský. Za deficitní ozna oval absenci úpravy soudního 

ezkumu v samotné novele Ústavy R.  Poukazoval na skute nost, že v p ípad , kdy je 

soudní p ezkum ve v ci kandidátních listiny sv en NSS, je následné možné podat proti 

rozhodnutí NSS b žnou ústavní stížnost k ÚS. M že se tedy stát, že ÚS bude muset 

vydat p edb žné opat ení a oddálit tak volbu.334 S tímto jeho názorem si dovoluji 

                                                                                                                                                                                   
vzork , však popírá smysl p edchozího zjiš ování statistických chyb. Závadnost postupu ministerstva lze  
vyložit na tom, že v d sledku  použitého vzorce dochází k navýšení po tu chybných údaj  i u toho 
prov eného kontrolního vzorku, kde byla tato chybovost prokazateln  nižší.“ Soud uvedl, že na základ  
ústavn  konformního výkladu a použití ustanovení  § 25 odst. 6 zákona o volb  prezidenta, kdy je místo  
chybného sou tu pr rné chybovosti z obou kontrolních vzork  správn  použit jejich pr r, dosahuje 
kone ný po et podpis  na peti ních arších této kandidátky na funkci prezidenta republiky celkem 50.810 
podpis , což p ekra uje nejnižší p edepisovaný po et podpis . Nesouhlasné stanovisko op t vyjád ili 
soudci JUDr. Josef Baxa, JUDr. Radan Malík a JUDr. Jan Passer Ph.D., LL.M. Celé zn ní rozhodnutí je 
dostupné pod sp. zn. Vol 13/2012. (Zdroj: Nejvyšší správní soud rozhodl o návrzích týkajících se 
registrací kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky [online] Dostupné z 
http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-rozhodl-o-navrzich-tykajicich-se-registraci-kandidatnich-
listin-pro-volbu-prezidenta-republiky/art/914?tre_id=135 [Citováno 30. 8. 2013] )   
332 Následující den tj. 14. 12. 2012 vylosovala Státní volební komise na svém zasedání ísla, kterými byly 
ozna eny hlasovací lístky jednotlivých kandidát . Vylosovaná ísla kandidát  v abecedním po adí jsou 
následující: Ing. Jana Bobošíková: 3; Mgr. Ji í Dienstbier: 8; Ing. Jan Fischer, CSc.: 2; Ta ana 
Fischerová: 4; Prof. JUDr. Vladimír Franz: 7; MUDr. Zuzana Roithová, MBA: 1; Karel Schwarzenberg: 
9; MUDr. P emysl Sobotka: 5; Ing. Miloš Zeman CSc. : 6 ( Zdroj: Výsledky losování ísel pro ozna ení 
hlasovacích lístk  [online] Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-vysledky-losovani-cisel-
pro-oznaceni-hlasovacich-listku.aspx [Citováno 31. 8.2013]) 
333 Ust. § 72 odst. 1 písm. a) zákona . 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
334 POSPÍŠIL Ivo, Aktuáln . P edseda Ústavního soudu zaslal p edsedovi vlády konkrétní výhrady 
k p ipravovanému zákonu o volb  prezidenta republiky. 22. února 2012 [online] Dostupné z: 
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=263&cHash=06854cb8f052fc9a86da9b16dc
7cae33  [citováno 31.8.2013] 
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souhlasit a považuji za nutné tuto úpravu pro další p ímou volbu prezidenta republiky 

zm nit, aby se v tomto p ípad  riziku oddálení voleb p edešlo.335 

 

5. 8. 2 ízení ve v ci porušení pravidel financování volební kampan  
  
 K podání návrhu ve v ci porušení financování volební kampan  je aktivn  

legitimován pouze jiný kandidát na funkci prezidenta republiky. Tento navrhovatel se 

spole  s leny p íslušného volebního výboru a s  kandidátem na funkci prezidenta, 

s jehož volební kampaní návrh souvisí, stává ú astníkem ízení. Od okamžiku, kdy bylo 

zve ejn no vyú tování volební kampan , nebo kdy uplynula doba pro zve ejn ní, za íná 

žet 60 denní lh ta pro podání návrhu.  K porušení pravidel volební kampan  m že 

dojít n kolika zp soby: „p ijetím finan ních prost edk  nebo jiného pln ní 

ocenitelného v pen zích, u kterých není znám nebo uveden skute ný p vod, p ekro ením 

limitu výdaj  na volební kampa  nebo porušením povinnosti vést o financování volební 

                                                             
335 V souvislosti s p ímou volbou prezidenta republiky obdržel Ústavní soud celkem šest stížností. Již 
v listopadu 2012 se na Ústavní soud obrátil aktivista Lukáš Kohout, v prosinci pak Zbyšek D evojan. 
Další byly podány neregistrovanými uchaze i o prezidentský ú ad Petrem Cibulkou, Ing. Ji ím Kesnerem, 
Annou Kašnou a Tomio Okamurou.        
 Blíže pojednám jen o ústavní stížnosti Tomio Okamury, jež podal k Ústavnímu soudu dne 27. 
prosince 2012. Tímto krokem byl ohrožen vyhlášený termín prezidentských voleb. Stížnost sm ovala 
proti rozhodnutí MV, kterým byla odmítnuta kandidátní listina st žovatele a proti usnesení NSS, kterým 
byl zamítnut návrh st žovatele na vydání rozhodnutí o povinnosti registrovat jeho kandidátní listinu. Dále  
proti ústavnosti provád cího zákona i proti ústavnosti samotného ust. l. 56 odst. 5 Ústavy R, který 
zakotvuje podmínku 50 000 podpis . Okamura považoval za neplatné podpisy sbírané p ed ú inností 
zákona tj. 1 íjna 2012. V souvislosti s tím uvedl, že lh ta pro sb r podpis  od 1. íjna do 6 listopadu 
2012, tedy 37 dn , je p íliš krátká. Dále považuje za p íliš krátkou lh tu pro podání opravného prost edku 
proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, tj. 2 dny. Hranici 50 000 podpis  považuje za p íliš vysokou a 
domnívá se, že nep im en  omezuje volební právo voli . Znovu namítá i pochybení MV, které použilo 
sou et chybovosti místo pr ru, a koliv tento problém odstranil už NSS. St žovatel spojil stížnost 
s požadavkem na odložení vykonatelnosti rozhodnutí p edsedy Senátu ze dne 1. 10. 2012 o vyhlášení 
volby prezidenta republiky, uve ejn ného pod . 322/2012 Sb. Ústavní soud tuto volební stížnost dne 7. 
ledna 2013 jednomysln  zamítl a návrhy s ní spojené odmítl. V souvislosti s ov ováním pravosti podpis  
petent  Ústavní soud konstatoval, že je v zákon  o volb  prezidenta je sice mezera, která by mohla být 
považována za protiústavní, ale zárove  však vyjád il své p esv ení, že „zákonodárce v nejbližší 
budoucnosti tento nedostatek zákona o volb  prezidenta republiky odstraní a tuto mezeru zaplní tak, aby 
bylo zajišt no ov ování autenticity projevu v le petenta, a  už a priori p i vlastním sb ru podpis , nebo 
ex post p i kontrole kandidátní listiny. Má p itom i možnost jako ústavodárce zm nit i zn ní Ústavy a 
snížit požadovaný po et podporovatel .“ 

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud rozhodl rychle, mohly volby prezidenta prob hnout ve 
stanoveném termínu. 

Tento nález, pod ozna ením Pl. US 27/12, byl vyhlášen dne 10. ledna 2013.  
(Nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013 sp. zn. Pl. US 27/12. [cit. 1. 9. 2013] Dostupné z: 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=77450&pos=5&cnt=21&typ=result) 
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kampan  ú etnictví nebo je podle tohoto zákona zve ejnit.“336 V návrhu je nutné ur it, 

jakým zp sobem byla tato povinnost porušena a v jakém rozsahu. Pakliže soud dosp je 

k záv ru, že k porušení pravidel financování volební kampan  opravdu došlo, rozhodne 

o povinnosti odvést do státního rozpo tu ástku, která odpovídá jeden a p l násobku 

ástky, jež  dle ust. § 90a odst. 3 písm. a) až c) „odpovídá hodnot  p ijatých finan ních 

prost edk  nebo jiných pln ní ocenitelných v pen zích, u kterých není znám i uveden 

skute ný p vod“, nebo o kterou „byl p ekro en limit výdaj  na volební kampa “ nebo  

v neposlední ad ástku „ jíž se týkalo porušení povinnosti vést o financování volební 

kampan  ú etnictví nebo je podle zvláštního zákona zve ejnit,“    

 Proti rozhodnutí M stského soudu v Praze lze podat  dle ust. 104 odst. 1 S S 

kasa ní stížnost. 

 

5. 8. 3 Ochrana ve v ci volby prezidenta 
  
 elem ízení ve v ci volby prezidenta republiky je zajistit ú innou ochranu 

proti takovým p ípadným nezákonnostem, které by mohly ovlivnit jejich výsledek. 

 K podání návrhu na neplanost volby prezidenta republiky je aktivn  

legitimovaný „každý ob an zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu vedeného 

zastupitelským ú adem, navrhující poslanci, navrhující senáto i nebo navrhující ob an„ 

(dále jen "navrhovatel"), pokud se domnívá, že došlo k porušení ustanovení zákona o 

volb  prezidenta republiky zp sobem, který mohl ovlivnit výsledek volby. Návrh musí 

být podán u v cn  a místn  p íslušného soudu ve lh  sedmi dn  po vyhlášení 

celkového výsledku volby prezidenta republiky Státní volební komisí.337 Ú astníky 

ízení jsou navrhovatel, p íslušný volební orgán, nejmén  dvacet poslanc  nebo 

nejmén  deset senátor , na jimiž podané kandidátní listin  byl uveden kandidát, jehož 

volba byla napadena, nebo ob an, na jehož kandidátní listin  byl uveden kandidát, 

jehož volba byla napadena, a ten, jehož volba byla napadena.338 Od doby, kdy soudu 

dojde návrh, má patnáct dn  na to, aby rozhodl.      

 V p ípad , že je návrh d vodný rozhodne soud usnesením o neplatnosti volby 

prezidenta republiky nebo její ásti. Relevantní právní p edpisy, tj. zákon o volb  
                                                             
336 Dle ust. § 90a odst. 1 písm. a) až c) S S 
337 Ust. § 66 odst. 1, 2 ve spojení s § 73 odst. 3 zákona o volb  prezidenta republiky; ust. § 90 odst. 5 S S 
338 st. § 90 odst. 5 S S 
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prezidenta a S S neobsahují ustanovení, která by p ímo stanovila, že soud m že 

rozhodnout o neplatnosti celé volby prezidenta republiky. Avšak z ust. § 66 odst. 1 

zákona o volb  prezidenta republiky, jež upravuje soudní ízení o „návrhu na 

neplatnost volby prezidenta“ a rovn ž z d vodové zprávy k cit. zákonu: „soud m že 

tedy posoudit, že volební proces neprob hl v souladu se zákonem a je t eba opakovat 

celou volbu prezidenta republiky znovu (tím umožnit vstoupit do volebního procesu 

nap . i novým kandidát m)“ vyplývá, že tuto pravomoc NSS má. V p ípad , že ozna í 

za neplatnou pouze ást volby, ur í v usnesení úkon, od kterého se volba prezidenta 

republiky bude opakovat. Úkony, které byly u in ny v souladu se zákonem, z stávají 

zachovány (nap . nemusí znovu probíhat registrace kandidátních listin).339 Na uvedenou 

úpravu navazuje i ust. § 59 odst. 2 zákona o volb  prezidenta republiky, jež upravuje 

opakovanou volbu. Podle zmín ného ustanovení „opakovaná volba prezidenta nebo 

opakování ásti volby prezidenta se koná, shledá-li soud návrh na neplatnost volby 

prezidenta (§ 66) opodstatn ným.“       

 V p ípad , kdy soud st žovatel m nevyhoví, mají další možnost, a to obrátit se 

ve lh  60 dn  od doru ení usnesení na Ústavní soud. 340 

                                                             
339 D vodová zpráva. Zvláštní ást. Zákon o volb  prezidenta republiky 
340 V povolebním období bylo k Nejvyššímu správnímu soudu eské republiky podáno celkem 109 
návrh  na neplatnost volby prezidenta republiky.  Z tohoto celkového po tu jich 64 odmítl pro 
opožd nost nebo z jiného d vodu (nap . neodstran ní vad návrhu). Další návrhy nespl ovaly r zná 
formální kritéria, nebo z nich nebylo jasné, eho se st žovatelé domáhají. Tuto skupinu návrh  jednotliví 
soudci volebního senátu vy ídili p ípisy. Pouze 24 návrhy se specializovaný senát NSS zabýval 
meritorn . (Tisková zpráva z 19. 2. 2013, Nejvyšší správní soud rozhodl všechny návrhy týkající se volby 
prezidenta. [online] Dostupné z:  http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-rozhodl-vsechny-navrhy-
tykajici-se-volby-prezidenta/art/941?tre_id=205 [cit. 1. 9. 2013 ] )      
 Navrhovatelé napadali zejména zp sob vedení kampan  ze strany zvoleného kandidáta Miloše 
Zemana a jeho týmu, avšak i dalších osob, které s osobou zvoleného kandidáta nebyli p ímo spojeny.
 Dne  19.  2.  2013  však  NSS  oznámil,  že  všechny  tyto  volební  stížnosti  zamítl.  Soud  sice  dosp l  
k záv ru, že v pr hu volební kampan  došlo k nezákonnostem, zejména k nepravdivým tvrzením a 
lžím, avšak nikoliv tak intenzivním zp sobem, který by mohl kone ný výsledek volby zm nit. Rovn ž 

ipomn l, že v podmínkách demokracie je jakákoliv p ímá volba doprovázena jak pozitivní, tak i 
negativní kampaní. Vít zství Miloše Zemana tak bylo potvrzeno. (Blíže in Nejvyšší soud rozhodl valnou 

tšinu volebních stížností. Nejvyšší správní soud. 18. 2. 2013 [online] Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-rozhodl-valnou-vetsinu-volebnich-
stiznosti/art/940?tre_id=205 [cit. 2. 9. 2013 ] )      
 Po doru ení zamítavého rozhodnutí, m li st žovatelé další možnost, a to obrátit se do 60 dn  na 
Ústavní soud. Avšak p ípadné podání ústavní stížnosti již na nástup Miloše Zemana do funkce prezidenta 
republiky nemohlo mít vliv.        
 V sou asné dob  je u ÚS mezi projednávanými plenárními v cmi vedena pod sp. zn. Pl. ÚS 27/13 
ústavní stížnost podaná dne 6. kv tna 2013, kterou se st žovatelé domáhají zrušení rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu ze dne 18.2. 2013, sp. zn. Vol 42/2013, kterým byl zamítnut návrh na neplatnost volby 
prezidenta republiky. (Stížnost k ÚS. [online] Dostupné z:  http://www.neninamjedno.cz/?page_id=387 
[cit. 2. 9. 2013] ) 
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Záv r 
  

Ve své diplomové práci jsem se nejprve zabývala teoretickým výkladem pojmu 

hlava státu a možnými zp soby její volby v republice. Následn  jsem upozornila na 

dlouholetou tradici nep ímé volby prezidenta eské republiky, tj. prost ednictvím 

zákonodárného sboru. Dále jsem se v novala analýze a komparaci jednotlivých návrh  

ústavních zákon  zavád jících p ímou volbu a uvedla jsem souhrn jednotlivých výhod a 

nevýhod tohoto zp sobu volby hlavy státu.     

 V úvodu jsem si vyty ila za cíl poskytnutí uceleného pohledu na právní úpravu 

ímé volby hlavy státu, shrnutí teoretických východisek a provedení analýzy pr hu 

legislativního procesu. 

Dlouholetá tradice parlamentní volby prezidenta republiky byla p ekonána 

v roce 2012, kdy byl p ijat ústavní zákon . 71/2012 Sb. Osobn  nepovažuji tento krok 

za p íliš š astný. Jednozna nou nevýhodu vidím ve zvýšení po tu voleb, což vede k 

nár stu rizika klesající volební ú asti na n kterých volbách u ve ejnosti mén  

oblíbených. Zavedení p ímé volby rovn ž p sobí n kolikanásobné zatížení státního 

rozpo tu oproti volb  nep ímé.        

 Jedním z hlavních argument  pro zavedení p ímé volby hlavy státu bylo 

dlouhodobé p ání voli  aktivn  se podílet na jejím výb ru. Osobn  se ovšem 

domnívám, že pod tímto požadavkem byla skryta milná vidina možného ovlivn ní 

politické situace v zemi. Je nutné podotknout, že spolu se zavedením p ímé volby 

nedošlo ke zm  pravomocí prezidenta, a to i p esto, že n které návrhy na zm nu 

Ústavy R s touto variantou po ítaly.       

 Za skrytou hrozbu považuji možnost vzniku tzv. prezidentské moci, která 

v budoucnu m že konkurovat vlád  a rovn ž Parlamentu R. Domnívám se, že lze 

ekávat, že vít zem volby bude p evážn  opozi ní kandidát, což se potvrdilo i 

v historicky první p ímé volb  prezidenta republiky v roce 2013. Pokud by prezident 

v budoucnu vystupoval p íliš aktivn , hrozí reálná možnost konfliktu mezi p ímo 

volenými orgány.         

 Zastávám  opa ný názor než stoupenci p ímé volby prezidenta, nebo  si myslím, 

že kandidát, který bude navržen poslanci i senátory ur ité strany, ale i ob any, nebude 

více nezávislý na politických stranách. Vycházím z toho, že v tšina kandidát  bude mít 

vždy ur itou politickou minulost. 
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V poslední ásti práce jsem se v novala samotné úprav  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. 

 První p ímá volba prezidenta eské republiky odhalila v zákon . 275/2012 

Sb. o volb  prezidenta republiky adu nedokonalostí a výkladových nejasností. Je tedy 

dle mého názoru nezbytné stávající podobu zákona zm nit.  

Za problematické považuji ustanovení týkající se ov ování správnosti údaj  na 

peticích. Domnívám se, že vhodným ešením by bylo snížit hranici pot ebných podpis  

a zavést jejich povinné ú ední ov ování, tak aby s ítání hlas  nebylo zpochybnitelné. 

Možným ešením by bylo i p edkládání peticí v elektronické podob  s následnou 

kontrolou podpis  prost ednictvím elektronických databází, které má státní správa. Jako 

nejednozna né se ukázalo rovn ž i ustanovení týkající se p epo tu hlas  na 

registra ních peticích. 

Za úvahu stojí taktéž prodloužení zákonem stanovených lh t. Jako p íklad bych 

uvedla lh tu k získání pot ebných podpis  v p ípad  p ed asného uvoln ní 

prezidentského ú adu. Kandidáti nominovaní ob any by za této situace museli nasbírat 

pot ebný po et podpis  b hem 14 dn . 

Další nejasnosti se objevily v souvislosti s financováním volebních kampaní. 

Osobn  se domnívám, že by bylo vhodné upravit definice n kterých pojm  (nap . 

obvyklá cena), up esnit termín, kdy samotná volební kampa  za íná a kon í apod. 

Sou asn  by byla vhodná i úprava ustanovení, podle n hož je v sou asné dob  povinen 

senátní mandátový a imunitní výbor kontrolovat, zda bylo financování kampaní 

jednotlivých kandidát  v souladu se zákonnými pravidly.     

 Dle zákona o volb  prezidenta republiky je soudní p ezkum ve v ci registrace 

kandidátních listin a ve v ci volby prezidenta sv en Nejvyššímu správnímu soudu. 

Následn  je tedy možné podat proti rozhodnutí NSS b žnou ústavní stížnost dle l. 87 

odst. 1 písm. d) Ústavy, ímž se m že soudní p ezkum zna  prodloužit a následn  

zkomplikovat pr h voleb. Vhodn jší variantou by bylo upravit soudní p ezkum volby 

prezidenta republiky v Ústav R a p enechat tak soudní p ezkum voleb p ímo 

Ústavnímu soudu.  
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Na záv r této diplomové práce bych zmínila, že se do budoucna se po ítá 

s p ípravou nového volebního kodexu, který by m l sjednotit všechny typy voleb. 

V souvislosti s volbou prezidenta republiky by m lo dojít k úprav  problémových 

ustanovení a rovn ž k zakomponování rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a 

Ústavního soudu, tak aby pr h dalších voleb prezidenta republiky byl pokud možno 

hladký a bezproblémový.   
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Seznam zkratek 

 
PS  zákon . 90/1995 Sb., o jednacím ádu Poslanecké 

sn movny, ve zn ní pozd jších p edpis  
LZPS usnesení p edsednictva NR . 2/1993 Sb., o vyhlášení 

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 
sou ásti ústavního po ádku eské republiky 

Ústava R ústavní zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve 
zn ní pozd jších p edpis  

NB    eská národní banka 

NR    eská národní rada  

R    eská republika 

SFR     eská a Slovenská Federativní republika 

SR     eskoslovenská republika 

SSD     eská strana sociáln  demokratická 

SSR     eskoslovenská socialistická republika 

CVVM    Centrum pro výzkum ve ejného mín ní    

DEU     Demokratická unie 

DPH     Da  z p idané hodnoty 

EU     Evropská unie 

KDU- SL  es anská a demokratická unie – eskoslovenská strana 

lidová 

KS      Komunistická strana eskoslovenska 

LSU- SS    Liberáln  sociální unie – eská strana sociální 

MV     Ministerstvo vnitra eské republiky 

NDR     mecká demokratická republika 

NSS     Nejvyšší správní soud 

ODA     Ob anská demokratická aliance 

ODS    Ob anská demokratická strana 

Poslanecká sn movna  Poslanecká sn movna Parlamentu eské republiky 

Prozatímní ústava zákon . 37/1918 Sb., o prozatímní ústav . O národním 

shromážd ní, ve zn ní pozd jších p edpis  

Senát     Senát Parlamentu eské republiky 

SRN     Spolková republika N mecko 
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S zákon . 150/2002 Sb., soudní ád správní, ve zn ní 

pozd jších p edpis  

SSSR    Svaz sov tských socialistických republik   

VV    ci ve ejné 

US     Unie svobody 

ÚS     Ústavní soud eské republiky 
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íloha . 1 : P ehled hlasování o jednotlivých návrzích ústavních zm n – 

dle politické p íslušnosti 
 

Graf . 1 -   Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na zamítnutí návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 130, III. volební období 

 

Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=27264 

 

Graf . 2 -   Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na zamítnutí návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 75, IV. volební období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=30254 
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Graf . 3 -   Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na zamítnutí návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 77, IV. volební období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=30256 

 

 

Graf . 4 - Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na zamítnutí návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 126, IV. volební období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=38893 
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Graf . 5 -   Výsledky hlasování Senátu R o návrhu na zamítnutí návrhu ústavních zm n, 

po adové íslo 24, IV. funk ní období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?O=4&S=&H=&G=2999&Sk=S 

 

 

Graf . 6 -   Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na zamítnutí návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 39, IV. volební období 

29

1

27

42

2

26

7

14 28

11
11

2
8

1
ODS SSD KDU - SL KS M US - DEU Neza azení

Sn movní tisk íslo 349
ANO NE ZDRŽEL SE NEP ÍTOMEN

 

Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=36458 
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Graf . 7 - Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na schválení návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 52, V. volební období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52360 

 

 

Graf . 8 - Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na zamítnutí návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 56, V. volební období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52838 
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Graf . 9 - Výsledky hlasování Poslanecké sn movny R o návrhu na schválení návrhu 

ústavních zm n, po adové íslo 160, VI. volební období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=55266 

 

Graf . 10 - Výsledky hlasování Senátu Parlamentu R o návrhu na schválení návrhu  

ústavních zm n, po adové íslo 11, VIII. funk ní období 
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Vlastní graf – zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?O=8&S=&H=&G=12519&Sk=S 
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íloha . 2 : Postoje ob an  k prezidentskému ú adu – CVVM b ezen 

2013341 
 

Kdo by m l volit prezidenta? (v %)342 

 duben 
2002 

únor     
2004 

duben 
2005 

leden   
2007 

leden   
2008 

leden   
2009 

leden   
2011 

leden   
2012 

ezen   
2013 

všichni voli i 57 68 57 60 64 67 60 61 73 

parlament 20 16 23 23 18 18 17 16 11 

širší 
shromážd ní 

volitel  
12 11 11 10 10 10 13 13 11 

Pozn.: Dopo et do 100 % ve sloupcích tvo í odpov di „neví“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
341 Postoje ob an  k prezidentskému ú adu – b ezen 2013, Centrum pro výzkum ve ejného mín ní, 
Sociologický ústav AV R, v.v.i. [citováno dne 18.7.2013], dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6981/f3/pi130404a.pdf 
342 Zn ní otázky: „Který z b žn  užívaných zp sob  volby prezidenta je podle Vás nejvhodn jší pro 

eskou republiku? Volba parlamentem, tj. poslanci a senáto i sou asn , volba širším shromážd ním 
volitel  (nap . poslanci, senátory a krajskými zastupiteli), nebo volba všemi voli i?“ 
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Resumé 
 

The theme of the Thesis „The Direct Election of the President of the Czech 

Republic“ has been chosen by its author with regard to the currency of this topic. It 

could have been expected that during the formulation of this Thesis the adoption of the 

Implementing Act, as well as the very first direct presidential elections, is held.  

 The aim of the Thesis is to provide the most comprehensive view of regulation 

of presidential election, to summarize theoretical basis, to analyse the legislative 

procedure and to try to suggest possible amendments.    

 The Thesis is composed of five chapters. Chapter One introduces generally the 

term „Head of State“ and defines the  way of its election in different republics. In the 

Second Chapter, the author generally deals with the role and powers of the president 

according to the Constitution of the Czech Republic. The Third Chapter addresses the 

historical development of presidential election legislation. The Parliamentary election 

had a long historical tradition in our country, which is the reason why the author 

analyses the presidential elections in the various constitutions since 1918. The Fourth 

Chapter is divided into three parts and contains various proposals for constitutional laws 

establishing direct election. In the First Subchapter, there are suggestions of the 

proposals of constitutional bills that have been submitted before the Constitution of the 

Czech Republic. Subchapter Two addresses the proposals of constitutional bills after 

2001 and at the end of this chapter, the author presents the arguments for and against the 

introduction of direct election of the president. The Fifth and final chapter contains the 

very legislation of direct election of the president. This modification is contained in the 

Constitutional Act No. 71/2012 Sb. and in Act No. 275/2012 Sb., on the election of the 

president. In the footnotes to this theoretical interpretation the analysis of the first-ever 

direct election of the President of the Czech Republic in 2013 is given.  

 The  first  direct  election  of  the  President  of  the  Czech  Republic  revealed  a  

number of shortcomings and ambiguities of interpretation. Problematic parts of the 

legislation in force are given at the closing part of this work and possible solutions are 

also suggested there.         

 The  thesis  draws  on  a  wide  range  of  sources,  such  as  specialized  publications,  

articles published in professional journals, legislation and Internet resources. 
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