
Téma diplomové práce „Přímá volba hlavu státu a její dopad na ústavní vztahy“ bylo 

vybráno autorem z důvodu jeho aktuálnosti. 

Cílem práce je poskytnou co nejkomplexnější pohled na právní úpravu volby prezidenta 

republiky, shrnout teoretická východiska, analyzovat legislativní postup a pokusit se přiblížit 

takovou to změnu ústavního zákona občanům, kteří nejsou dostatečně informováni. Dále 

snaha přiblížit čtenářům vznik a zavedení přímé volby prezidenta spolu se způsobem jeho 

volby podle nové právní úpravy, zejména ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a zákona 

č. 275/2012 Sb. 

Práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře v šesti podkapitolách 

od ČSR, přes totalitu k České republice, stručně s historickými prezidenty. Druhá kapitola 

obsahuje argumenty pro a proti zavedení přímé volby prezidenta republiky, které nejsou jen 

názory momentálními, ale poukazují na dlouhodobé diskuze na toto téma. Třetí kapitola se 

zabývá vývojem vzniku přímé volby. Jsou zde popsány stručně dokumenty, které navrhovaly 

změnu volby prezidenta, ale žádný nebyl přijat. Čtvrtá kapitola práce je zaměřená na 

legislativní proces schválení přímé volby. První podkapitola poukazuje na jednání před 

vznikem návrhu zákona a na diskuze mezi koaliční vládou a opozicí o správném návrhu. Ve 

druhé podkapitole je obsažen celý legislativní proces od podání návrhu zákona až po jeho 

schválení a následné podepsaní prezidentem republiky. Na závěr kapitoly je uveden přijatý 

ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se do ústavního pořádku zavádí přímá volba prezidenta 

a poukazuje na nejvýznamnější změny, které novela přináší. Pátá kapitola se zabývá zákonem 

č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky jako prováděcím zákonem, který byl také přijat 

v souvislosti se zavedením přímé volby. Šestá kapitola se zabývá úpravou voleb prezidenta v 

zákonech č. 71/2012 Sb. a č. 275/2012 Sb. Sedmá kapitola popisuje první přímé volby 

prezidenta v České republice v roce 2013. Tato kapitola stručně uvádí výsledky první přímé 

volby podle počtu hlasů a volební účasti. Osmá kapitola obsahuje soudní přezkum. A v 

poslední, deváté kapitole, se autor snaží poukázat na dopady, které zavedení přímé volby 

mělo na ústavní vztahy. 

Poznámky pod čarou k tomuto teoretickému výkladu obsahují podrobnější vysvětlení, 

praktické ukázky či odkazy na ustanovení v zákonech. Jak se ukázalo, historicky první přímá 

volba prezidenta České republiky se neobešla bez problémů a soudních řešení a poukázala ne 

některé nedostatky úpravy. Práce čerpá ze širokého spektra zdrojů, jako jsou knižní publikace, 

články publikované v tisku, legislativy a internetových zdrojů. 


