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1. ÚVOD 

 

Téma rigorózní práce, které zní: „První přímá volba prezidenta v České republice a z ní 

plynoucí konsekvence“, jsem si zvolil zejména proto, že kromě práva se zajímám i o politiku 

a veřejné dění obecně. Když spojím tyto tři oblasti mého zájmu, logickou volbou je pak psaní 

rigorózní práce na Katedře ústavního práva. Protože přímá volba prezidenta je v českém 

právním prostředí novum, takovéto téma rigorózní práce se přímo nabízí. Taktéž se jedná 

o unikátní příležitost poučit se z nedostatků, které první přímou volbu provázely a zohlednit je 

v budoucí komplexnější změně Ústavy, která by jistě měla mít ambici modifikovat 

i pravomoci prezidenta republiky.  

Názvem rigorózní práce jsem chtěl vyjádřit zejména skutečnost, že tato práce nemá být 

pouhým „mechanickým“ pokusem o popsání právní úpravy de lege lata, ale je psána 

se snahou o kritické zhodnocení průběhu historicky první přímé volby prezidenta v České 

republice a klade si za cíl upozornit na případné nedostatky právní úpravy de lege lata 

a navrhnout právní úpravu de lege ferenda. Vzhledem k předmětu této práce nebude 

pojednáno o postavení prezidenta v českém ústavním systému, pravomocech prezidenta, 

resp. možnostech jejich změn. Autor je totiž toho názoru, že takto široký záběr této práce 

by šel na vrub její odbornosti. 

Při strukturování této práce jsem byl veden snahou o maximální možnou míru 

přehlednosti a logického navazování jednotlivých kapitol na sebe. Nejpříhodnějším začátkem 

této práce je proto krátké shrnutí pokusů o zavedení přímé volby prezidenta v České republice 

a přiblížení vybraných argumentů svědčících ve prospěch či neprospěch zavedení přímé volby 

prezidenta.  

Poté budou následovat tři velké tematické bloky: kvalifikace kandidáta, volební kampaň 

a financování volební kampaně. Tyto tematické bloky jsou základem této práce. Protože však 

stejně důležité jako právo samotné je i možnost se ho domoci, bude součástí každého 

tematického bloku pojednání o možnostech soudního přezkumu dané právní oblasti. 

Právě soudní přezkum a z něho vzešlá judikatura měly velký podíl na průběhu voleb (zejména 

v procesu kvalifikace kandidátů). Po krátké úvaze a na doporučení vedoucího této práce jsem 

se rozhodl úvahy o právní úpravě de lege ferenda vkládat přímo do textu práce a nečekat 

s jejich vložením až na závěrečnou kapitolu pojednávající o možnostech změn současné 

právní úpravy. V této kapitole by už měly být tyto úvahy jen krátce shrnuty, případně budou 
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zmíněny jiné úvahy, kterým doposud nebyl věnován prostor (např. volební zákoník 

či elektronizace voleb). Tyto budou přiblíženy zevrubněji.   

V závěru této práce učiním krátké shrnutí rozebírané problematiky a zmíním také 

své dojmy, které jsem načerpal v průběhu tvorby této práce. Rigorózní práce také bude 

obsahovat shrnutí rozebírané problematiky v anglickém jazyce.  

Při psaní této práce využiji určitého časového odstupu od proběhnuvší první přímé 

prezidentské volby a budu při její struktuře a výběru témat jednotlivých dílčích kapitol 

vycházet zejména z judikatury a zpravodajských článků, které jsou podle mého názoru 

spolehlivým a názorným ukazatelem toho, kde laická i odborná veřejnost vidí nejzávažnější 

nedostatky současné právní úpravy přímé volby prezidenta. Současně také budu na základě 

takto vybraných podmětů analyzovat vlastním úsudkem současnou právní úpravu a navrhnu 

(zejména s využitím poznatků vzešlých z komparace se zahraničím) její změny směřující 

k odstranění těchto nedostatků.   

Tato rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 4. srpna 2014. 
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2. PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Přímá volba prezidenta představuje v republikánském státním zřízení nejčastější způsob 

volby prezidenta. Prezident je volen občany na základě přímých voleb téměř ve třech 

čtvrtinách republik.
1
 Existuje přitom několik variant přímé volby prezidenta, avšak 

jednoznačně nejrozšířenější (alespoň z hlediska Evropy) je dvoukolová většinová volba.  

 

Jak uvádí studie Parlamentního institutu
2
, jednokolová přímá volba prezidenta je 

používána jen v Irsku, na Islandu a v Bosně
3
. Zatímco v Bosně a na Islandu je používán 

systém prosté většiny, mnohem inspirativnějším je z pohledu autora irský způsob volby, který 

využívá systému tzv. převoditelného hlasu (instant runoff voting). Jeho podstata spočívá 

v tom, že volič hlasuje jedním hlasovacím lístkem pro více kandidátů, a to v pořadí, které si 

libovolně zvolí. V případě, že žádný z kandidátů nezíská většinu hlasů prvního výběru (více 

než 50% odevzdaných hlasů), je vyřazen kandidát s nejmenším počtem hlasů a jeho 

„alternativní“ hlasy (alternativní preference voličů daného kandidáta) jsou rozděleny 

zbývajícím kandidátům. Takto se pokračuje až do okamžiku, kdy jeden z kandidátů získá 

příslušnou většinu.
4
 

 

Jak tento systém funguje v praxi, lze demonstrovat na poslední prezidentské volbě, 

která proběhla v Irsku v roce 2011. Výsledky byly následující: 

39.6% - Michael Higgins 

28.5% - Sean Gallagher 

13.7% - Martin McGuinness 

6.4% - Gay Mitchell 

6.2% - David Norris 

 

 

                                                           
1
 NOVÁK, Miroslav, BRUNCLÍK, Miloš. Hlava státu v parlamentních a poloprezidentských režimech : ČR v 

komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008, s. 32. ISBN 978-80-7363-179-6 
2
 SYLLOVÁ Jindřiška, NĚMEC, Jan. Přímá volba prezidenta v ústavách států EU. Studie č. 1.190. 

Praha: Parlamentní institut, 2009, s. 3. 
3
 V Bosně a Hercegovině se volí vždy jeden člen prezidentství z každého společenství. Tento způsob volby je 

dále populární i v zemích Latinské Ameriky (např. Panama, Venezuela, Mexiko či Honduras) či jihovýchodní 

Asii (např. Taiwan, Jižní Korea, Filipíny). Viz blíže: SYLLOVÁ Jindřiška, NĚMEC, Jan. Přímá volba 

prezidenta v ústavách států EU. Studie č. 1.190. Praha: Parlamentní institut, 2009, s. 3.  
4
 Viz blíže: Irish presidential election with instant runoff voting: Voter choice without "spoilers". The center for 

Voting and Democracy [online]. 6.10.2011[cit. 15.7.2014]. Dostupné z: http://www.fairvote.org/research-and-

analysis/blog/irish-presidential-election-with-instant-runoff-voting/analysis/blog/irish-presidential-election-with-

instant-runoff-voting/ 
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2.9% -  Dana Rosemary Scallon 

2.7% - Mary Davis  

 

Protože žádný z kandidátů nezískal více než 50 % všech odevzdaných hlasů, 

následovalo započítávání alternativních hlasů, které trvalo zhruba 36 hodin.
5
 V průběhu 

tohoto započítávání se ukázalo, že po započtení alternativních hlasů voličů kandidátů, kteří se 

umístili na 3. až 7. místě, byl M. Higgins častěji „zaškrtnut“ jako druhá či třetí volba voličů 

daných kandidátů. Právě tato skutečnost rozhodla o vítězství. M. Higginse, který obdržel 

306 003 dodatečných hlasů a překročil tak hranici 50 % všech odevzdaných hlasů, zatímco 

druhý v pořadí S. Gallagher získal pouze 123,150 dodatečných hlasů.
6
  

 

Výhodou irského způsobu volby
7
 je vyšší míra legitimity zvoleného prezidenta, která 

v podstatě odpovídá dvoukolové volbě, avšak s tím, že se uspoří náklady na konání druhého 

kola volby. Nevýhodou je složitost takovéto volby pro voliče i skrutátory a s tím spojená 

vyšší míra rizika chybovosti při sčítání hlasů a ztížená orientace voličů. Právě z těchto důvodů 

autor zavedení tohoto způsobu volby v České republice nepodporuje a chápe ho spíše jako 

určité specifikum daného státu. 

 

Jak již bylo napsáno výše, ostatní evropské země, které mají zavedenou přímou volbu 

prezidenta, využívají dvoukolový systém. Liší se pak zejména v požadavku nominace 

kandidáta
8
, či zda je třeba, aby vítězný kandidát získal ve druhém kole nadpoloviční většinu 

odevzdaných hlasů (Kyperská republika, Slovinsko, Rakousko) či jen prostou většinu hlasů 

(Polsko, Bulharsko, Slovensko).
9
 Naopak autor nezaznamenal příklad evropské země, 

ve které by do druhého kola postupovali více než dva kandidáti (autor záměrně neuvádí spíše 

                                                           
5
 Viz blíže: Irish presidential election with instant runoff voting: Voter choice without "spoilers". The center for 

Voting and Democracy [online]. 6.10.2011[cit. 15.7.2014]. Dostupné z: http://www.fairvote.org/research-and-

analysis/blog/irish-presidential-election-with-instant-runoff-voting/analysis/blog/irish-presidential-election-with- 
6
 Přesné výsledky irských prezidentských voleb: ElectionIreland.org [online]. [cit. 15.7.2014]. Dostupné z: 

https://electionsireland.org/counts.cfm?election=2011P&cons=194&ref= 
7
 Tento způsob volby je dále používán např. v Austrálii (viz blíže: SYLLOVÁ Jindřiška, NĚMEC, Jan. Přímá 

volba prezidenta v ústavách států EU. Studie č. 1.190. Praha: Parlamentní institut, 2009, s. 3.) a ve Spojených 

státech amerických v komunálních volbách v San Franciscu (CA), Portlandu (ME) a některých dalších městech. 

Viz blíže: Irish presidential election with instant runoff voting: Voter choice without "spoilers". The center for 

Voting and Democracy [online]. 6.10.2011[cit. 15.7.2014]. Dostupné z: http://www.fairvote.org/research-and-

analysis/blog/irish-presidential-election-with-instant-runoff-voting/ 
8
 Viz blíže kapitola III. této práce. 

9
 Viz blíže: SYLLOVÁ Jindřiška, NĚMEC, Jan. Přímá volba prezidenta v ústavách států EU. Studie č. 1.190. 

Praha: Parlamentní institut, 2009, s. 7 -9. 



5 
 

teoretickou možnost rovnosti hlasů či případy, kdy odstoupivší kandidát je nahrazen dalším 

v pořadí).
10

 

 

V České republice je volba koncipována jako dvoukolová, přičemž v 1. kole je zvolen 

ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. V případě 

neúspěšnosti volby v 1. kole se koná za čtrnáct dnů 2. kolo volby, do kterého postupují dva 

nejúspěšnější kandidáti z 1. kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola volby všichni 

kandidáti, kteří v 1. kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů, a nejsou-li takoví 

kandidáti alespoň dva, postoupili by i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných 

hlasů oprávněných voličů. Prezidentem republiky je pak zvolen kandidát, který obdržel ve 2. 

kole volby nejvyšší počet platných hlasů. Je-li takových kandidátů více, prezident 

republiky by nebyl zvolen a do deseti dnů by byla vyhlášena nová volba.
11

 Pro úplnost je 

třeba dodat, že prezident je volen v přímých volbách, na základě všeobecného, rovného 

a přímého volebního práva, tajným hlasováním. 

2.1 Pokusy o zavedení přímé volby prezidenta v České republice 

Jak uvádí Jan Kudrna, úvahy o zavedení přímé volby prezidenta na území dnešní České 

republiky existovaly již od vzniku samostatného československého státu v roce 1918 

a k jejich renesanci došlo v souvislosti se změnou politických poměrů v listopadu 1989 a dále 

pak v souvislosti s přípravou Ústavy České republiky.
12

 Pro potřeby této práce však budou 

blíže přiblíženy jen pokusy o zavedení přímé volby prezidenta uskutečněné po vzniku 

samostatné České republiky.  

V období mezi lety 1993 až 2001 bylo zavedení přímé volby prezidenta okrajovým 

tématem, který nenalézal potřebnou politickou podporu. Situace se změnila až v souvislosti 

s tím, jak se přibližoval konec druhého volebního období tehdejšího prezidenta Václava Havla 

a s tím související potřeba výběru nového prezidenta.  

                                                           
10

 Tento způsob volby je používán např. při volbě poslanců francouzského Národního shromáždění. Jedná se o 

dvoukolovou většinovou volbu. Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole volby nadpoloviční většinu 

hlasů, vítězí a druhé kolo voleb se nekoná. V opačném případě postupují do druhého kola dva nejúspěšnější 

kandidáti a dále všichni další kandidáti, kteří překonali určitou procentní hranici.  Viz blíže: NĚMEC, Jan, 

KUTA, Martin. Vliv zavedení přímé volby na politický systém. Studie č. 1.201. Praha: Parlamentní institut, 

2009, s. 10 -12 
11

 Srov. ustanovení § 56 Ústavy. 
12

 KUDRNA, Jan. Přímá volba prezidenta  - konec cesty trvající 23 let In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 

4/2001, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha : 2012.  s. 9 - 26.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozxwyytz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk6tjmrsw45c7ojsxa5lcnruww6i
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk6tjmrsw45c7ojsxa5lcnruww6i
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk6tjmrsw45c7ojsxa5lcnruww6i
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Tehdejší Čtyřkoalice
13

, vědoma si toho, že za tehdejšího rozložení sil v Parlamentu 

nebude mít prakticky žádný vliv na zvolení nového prezidenta, pokud dojde k dohodě mezi 

tehdy dominujícími stranami - ČSSD a ODS, navrhla v roce 2001 změnu Ústavy, která 

počítala se zavedením přímé volby prezidenta republiky.
14

 Návrh se týkal pouze mechanizmu 

volby prezidenta, volitelnost prezidenta by odpovídala té do Senátu. Každý kandidát, 

lhostejno zda byl navržen občany či zákonodárci, by musel získat podporu alespoň 20 000 

oprávněných voličů. Tento požadavek měl za cíl nezvýhodňovat politické strany (resp. jejich 

kandidáty) na úkor občanských kandidátů. Samotná volba pak měla probíhat na základě 

systému absolutní většiny počítané z odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti ve 

druhém kole měl rozhodnout los. Vláda ve svém stanovisku však vyjádřila obavu, že 

podmínku 20 000 hlasů by nemusel splnit žádný z kandidátů a taktéž volba losem v případě 

shody byla vyhodnocena jako nelegitimní. Návrh byl proto přesně dva měsíce po svém 

předložení zamítnut Poslaneckou sněmovnou hned v prvním čtení.  

Na výše popsaný návrh navazoval obdobný návrh, který byl předložen již tehdy 

vládními stranami bývalé Čtyřkoalice, tj. KDU-ČSL a US-DEU. Tento návrh se 

od původního lišil jen v tom, že nominace kandidátů na prezidenta byla umožněna i skupinám 

alespoň deseti poslanců či senátorů.
15

 Ani tento návrh neuspěl, když byl opět Poslaneckou 

sněmovnou zamítnut v prvním čtení. Do třetice byl obdobný návrh předložen na počátku roku 

2003 a to již pouze poslanci US-DEU.
16

 Od předchozího se tento návrh lišil pouze tím, že 

počet podpisů pod peticí se snižoval na hranici deseti tisíc. Tento návrh byl nakonec 

Poslaneckou sněmovnou zamítnut až po dvou letech ve třetím čtení.  

Ve stejném časovém období byl připraven ještě návrh ODS, který byl předložen 

k projednání v říjnu 2002.
17

 S výše uvedenými návrhy ho spojovalo zejména to, že ani v něm 

nebylo řešeno nic jiného než mechanizmus volby. Rozdílem však bylo, že návrh počítal s tím, 

že prezident by byl zvolen na základě rozhodnutí relativní většiny. Zvolen měl být 

ten kandidát, který získá v první kole volby nejvíce hlasů. Druhé kolo volby by bylo spíše 

                                                           
13

 Čtyřkoalice byla tvořena KDU-ČSL, Unií svobody, Demokratickou unií a Občanskou demokratickou aliancí. 

Viz blíže např. DIMUN, Petr. Komentář: Taková byla Čtyřkoalice. Revue politika [online]. 20.3.2002 [cit. 

5.3.2014 ]. Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/909/komentar-takova-byla-ctyrkoalice 
14

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 1109 ze III. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1109&CT1=0.  
15

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 90 ze IV. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=4&CT=90&CT1=0. 
16

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 172 ze IV. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=4&CT=172&CT1=0. 
17

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 95 ze IV. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=4&CT=95&CT1=0. 
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hypotetické, protože by se konalo jen v případě rovnosti hlasů vítězných kandidátů v prvním 

kole. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut hned v prvním čtení a to zejména 

s poukazem, že by bylo nevhodné, aby o obsazení postu prezidenta rozhodovala méně než 

polovina zúčastněných voličů. Všechny výše uvedené návrhy byly navrženy ještě před prvním 

zvolením Václava Klause do prezidentského úřadu (tj. před 28. únorem 2003).  

Reakcí na průběh této volby prezidenta byl pak návrh ze strany tehdejší vládní koalice 

ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU. 
18

 Na rozdíl od přecházejících návrhů se tento neomezoval 

pouze na mechanizmus přímé volby, ale měl ambici řešit i otázku odpovědnosti a pravomocí 

prezidenta.
19

 Podle tohoto návrhu by podmínkou úspěšné nominace kandidáta musela být 

podpora alespoň 20 poslanců, 10 senátorů nebo předložení petice, která by byla podpořena 

alespoň 10 000 oprávněných voličů. Ke zvolení kandidáta by docházelo na základě principu 

absolutní většiny, přičemž volba by byla dvoukolová a v případě rovnosti by měla kola tři. 

Pokud jde o úpravu pravomocí prezidenta, nejvýraznější změnou mělo být rozšíření 

kontrasignovaných pravomocí prezidenta o jmenování členy bankovní rady České národní 

banky. Jak uvádí Jan Kudrna, v otázce úpravy odpovědnosti prezidenta podle tohoto návrhu 

se však jednalo pouze o změny legislativně-technických detailů.
20

 

Po volbách v roce 2006 se o zavedení přímé volby pokusila v říjnu 2007 ČSSD 

tentokrát již sama.
21

 Návrh byl však obdobný jako ten, který předložila v roce 2003, 

a proto ho nemá význam rozbírat více.
22

  Návrh se přesto poměrně překvapivě dostal 

až do 3. čtení, avšak nakonec o něm nebylo hlasováno, protože projednávání přerušily 

parlamentní volby v roce 2010. 

                                                           
18

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 349 ze IV. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=3&CT=349&CT1=0. 
19

 Jak uvádí Jan Kudrna, ve skutečnosti se jednalo o pokus o kompletní revizi Ústavy, návrh dále navrhoval 

změny v oblasti zúžení imunity poslanců, senátorů a ústavních soudců, vyloučení opakování funkce soudce 

Ústavního soudu, úprava působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky atd. Viz blíže: 

KUDRNA, Jan. Přímá volba prezidenta  - konec cesty trvající 23 let In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 

4/2001, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha : 2012.  s. 19. ISSN 0323-0619  
20

 KUDRNA, Jan. Přímá volba prezidenta  - konec cesty trvající 23 let In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 

4/2001, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha : 2012. s. 20. ISSN 0323-0619 
21

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 332 z V. volebního období. Dostupný z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=5&CT=332&CT1=0. 
22

 Drobné úpravy obsahoval návrh v oblasti udělování abolice, když ta by nově podléhala kontrasignaci, naopak 

agraciace (právo zmírňovat a odpouštět tresty) a rehabilitace (právo zahlazovat odsouzení) by zůstaly nadále 

nekontrasignované. Další změnou mělo být mj. rozšíření možnosti odvolatelnosti prezidenta, tzv. impeachmentu. 
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Protože si vláda vzniklá po volbách v roce 2006 stanovila zavedení přímé volby 

prezidenta ve svém programovém prohlášení
23

 jako jednu ze svých priorit, bylo žádoucí, aby 

i strany vládní koalice předložily vlastní návrh. Tak se stalo v únoru 2009.
24

 Mezi stranami 

tehdejší vládní koalice však neexistovala shoda v otázce, zda prezidentem má být zvolen 

kandidát na základě systému relativní či absolutní většiny, neobsahoval tento návrh vůbec 

mechanizmus volby prezidenta. Ve věci nominace tento návrh revoluci nepřinesl, když 

nominaci přiznával skupině 20 poslanců nebo 10 senátorů nebo petici podpořené 10 000 

voliči oprávněnými volit prezidenta. Ani tento návrh Poslaneckou sněmovnou neprošel.  

Zajímavým návrhem byl pak návrh poslanců Strany zelených z května 2008, jehož 

obsahem byl návrh na vyhlášení referenda o tom, zda si občané přejí zavedení přímé volby 

prezidenta podle předloženého návrhu.
25

 Referendum mělo mít konzultativní charakter.
26

 

Poslanci Strany zelených však po roce a půl vzali svůj návrh zpět.  

2.2 Zavedení přímé volby prezidenta v České republice 

V srpnu 2010 si nově vzniklá vláda stanovila v programovém prohlášení za cíl uvést 

v účinnost návrh novely Ústavy, která umožní přímou volbu prezidenta již v roce 2013. 

Dle důvodové zprávy bylo hlavním cílem nové právní úpravy prohloubení účasti občanů 

na správě věcí veřejných a reflektování výsledků průzkumů veřejného mínění, ze kterých bylo 

zřejmé, že občané si zavedení přímé volby prezidenta dlouhodobě přejí.
27

  

Vláda schválila návrh zákona dne 15. 6. 2011 a ten byl předložen Poslanecké sněmovně 

dne 29. 6. 2011 a následující den byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 415/0. 

V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně návrh zákona prošel čtyřmi pozměňovacími 

návrhy, přičemž Sněmovna podpořila dva z nich. Pozměňovací návrhy, které neprošly, 

se týkaly změny způsobu jmenování členů bankovní rady České národní banky. Naopak 

prošly pozměňovací návrhy týkající se omezení imunity prezidenta jen po dobu výkonu jeho 

                                                           
23

Programové prohlášení vlády. Vláda České republiky [online]. 17.1.2007 [cit. 10.3.2014]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780  
24

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 747 z V. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=5&CT=747&CT1=0. 
25

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 524 z V. volebního období. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/SQL/text/tiskt.sqw?O=5&CT=524&CT1=0. 
26

 Zelení pro referendum navrhovali otázku: „Souhlasíte s tím, aby lid volil prezidenta republiky přímo a aby 

ústava ČR byla změněna podle přílohy č. 1 ústavního zákona?“ Viz blíže např. Zelení navrhli referendum o 

přímé volbě prezidenta. Novinky.cz [online]. 29.5.2008 [cit. 23.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/141148-zeleni-navrhli-referendum-o-prime-volbe-prezidenta.html 
27

 Programové prohlášení vlády. Vláda České republiky [online]. 4.8.2010 [cit. 26.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 
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funkce a omezení pravomoci prezidenta rozhodnout o nezahájení nebo přerušení trestního 

stíhání a dále pak pozměňovací návrh doplňující pravidla financování volební kampaně.
28

  

Návrh zákona byl pak poslaneckou sněmovnou schválen ve třetím čtení 

dne 14. 12. 2011 na její 32. schůzi (usnesení č. 916). Senátem byl návrh zákona schválen 

dne 8. 2. 2012 na jeho 17. schůzi (usnesení č. 514). Prezident návrh podepsal dne 17. 2. 2012. 

Schválený zákon byl pak doručen k podpisu premiérovi dne 2. 3. 2012. Konečně dne 

12. 3. 2012 byl návrh zákona vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 28 jako ústavní zákon 

č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších ústavních zákonů.
29

  

Podmínky výkonu volebního práva, podrobnosti navrhování kandidátů na funkci 

prezidenta, vyhlašování a provádění volby prezidenta jakož i vyhlašování jejího výsledku 

upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o přímé volbě prezidenta republiky (dále jen „ZPVP“) 

a o změně některých zákonů.
30

  

Dále je přímá volba prezidenta republiky upravena ještě vyhláškou č. 294/2012 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky 

č. 452/2013 Sb., která upravuje některé podrobnosti související s přípravou voleb, nakládání 

s hlasovacími lístky a procesem nakládání s kandidátními listinami.  

2.3 Důvody pro zavedení přímé volby v České republice 

Podle názoru autora hlavním důvodem pro zavedení přímé volby byl průběh nepřímých 

voleb prezidenta v letech 2003 a 2008, který degradoval důstojnost prezidentského úřadu. 

Zejména chování politických stran, jednotlivých zákonodárců, ale i různých lobbistických 

skupin bylo v některých případech tristní.
31

 Možná nejlépe o průběhu prezidentské volby 

v roce 2008 vypovídá fakt, že pět zákonodárců v dopisech obdrželo nábojnice jako výhrůžku, 

několik zákonodárců muselo v průběhu sněmovního jednání vyhledat lékaře, zákonodárci 

                                                           
28

 Srov. zejm. tisk 415/2, který byl rozeslán 9. 12. 2011. Viz blíže: Poslanecká sněmovna, Společná 

československá digitální parlamentní knihovna, Poslanecká sněmovna Parlament České republiky období 2010 – 

2013 [online]. [cit. 5.4.2014]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=415&O=6 
29

 Viz blíže Poslanecká sněmovna, Společná československá digitální parlamentní knihovna, Parlament České 

republiky, Poslanecká sněmovna Parlament České republiky období 2010 – 2013 [online]. [cit. 5.4.2014]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=415 
30

 K legislativnímu procesu ve věci ZPVP  viz blíže Poslanecká sněmovna, Společná československá digitální 

parlamentní knihovna, Poslanecká sněmovna Parlament České republiky období 2010 – 2013 [online]. [cit. 

5.4.2014]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=613 
31

 Viz blíže např.:  JEMELÍK, Zdeněk.  Vládní koalice a volba prezidenta v čase karnevalu. Britské Listy-deník o 

všem, o čem se v České republice příliš nemluví. [online]. 14.2.2003 [cit. 23.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.blisty.cz/art/12877.html 
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se vzájemně obviňovali z nátlaku a korupce a někteří dokonce měli doprovod i na toaletě, 

aby se je někdo na poslední chvíli nepokusil přemluvit k volbě jiného kandidáta.
32

 

Jiří Pehe dokonce v této souvislosti trefně hovoří o frašce, když uvádí, že: „Chování 

politických stran i jednotlivých volitelů bylo v mnoha případech natolik nedůstojné, že z volby 

učinilo v některých směrech frašku.“ 
33

 Navíc v roce 2003 byl Václav Klaus zvolen dokonce 

až ve třetím kole prezidentské volby a hrozilo reálné nebezpečí patu podobného tomu, 

který zablokoval parlamentní volbu prezidenta na Slovensku na konci 90. let minulého století 

a nakonec vedl v této zemi k zavedení přímé volby prezidenta.
34

 

Významným argumentem pro zavedení přímé volby prezidenta byla též podpora 

veřejnosti, která navíc měla až do ledna 2014 vzestupnou tendenci. V lednu 2011 přímou 

volbu prezidenta podporovalo podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 

(CVVM) 60 % respondentů.
35

  Jak plyne z průzkumu agentury STEM provedeného 

v únoru/březnu 2012, tedy v době kdy prezident podepsal příslušnou novelu Ústavy, přímou 

volbu prezidenta podporovalo již 74 % respondentů.
36

  Jak vyplývá z průzkumu agentury 

STEM, který se uskutečnil v září 2013, tj. 9 měsíců poté, co v České republice proběhly první 

přímé volby prezidenta, 78 procent respondentů se shoduje v tom, že zavedení přímé volby 

bylo správným rozhodnutím.
37

 Spokojenost s přímou volbou prezidenta potvrdil i průzkum 

z ledna 2014 společnosti CVVM při Akademii věd, podle něhož přímou volbu prezidenta 

republiky podporuje 67 procent respondentů.
38

  

                                                           
32

 BÉM, Roman. Přímá volba. Odříkaného chleba největší krajíc. Česká televize [online]. [cit. 23.2.2014]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/205591-prima-volba-odrikaneho-chleba-

nejvetsi-krajic/ 
33

 PEHE Jiří. Pro a proti přímé volby prezidenta. www.pehe.cz [online]. leden 2012 [cit. 23.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.pehe.cz/Members/redaktor/pro-a-proti-prime-volby-prezidenta 
34

 Viz blíže: JUST, Petr, HLADKÁ, Malvína. Cesta k přímé volbě prezidenta na Slovensku. Czech-Slovak 

Political Science Students' Union [online]. 21.3.2004 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: 

http://cpssu.org/view.php?cisloclanku=2004032001 
35

 Průzkum: Většina lidí chce prezidenta volit přímo. Aktuálně.cz [online]. 23.9.2013 [cit. 25.2.2014]. Dostupné 

z: http://http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=691816 
36

Informace z výzkumu STEM trendy 2/2012. STEM – Středisko empirických výzkumů [online]. 22.3.2012 

[cit. 25.2.2014]. Dostupné z:  http://www.stem.cz/clanek/2408 
37

 Zavedení přímé volby prezidenta bylo správné, myslí si 80 procent Čechů. Novinky.cz [online]. 23.9.2013 

[cit. 25.2.2014]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/314096-zavedeni-prime-volby-prezidenta-bylo-

spravne-mysli-si-80-procent-cechu.html 
38

 KALHUSVÁ, Vendula. Přímá volba prezidenta se lidem dál líbí. Nejvíc komunistům. Týden.cz [online]. 

11.2.2014 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/prima-volba-prezidenta-se-lidem-

dal-libi-nejvic-komunistum_297857.html#.Uwy12_l5MnF 
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Podle Jana Kysely je hlavním důvodem podpory přímé volby prezidenta občany touha 

po nadstranickém prezidentovi.
39

 Občané si přejí prezidenta „vůdce“, který není pošpiněn 

politickými stranami a který se jimi ani pošpinit nedá. Jako důvod pro zavedení přímé volby 

prezidenta je také uváděn zájem na prohloubení účasti občanů na správě věcí veřejných 

prostřednictvím jejich přímého rozhodnutí o obsazení úřadu prezidenta.
40

  

S tímto důvodem však autor polemizuje. Přímá volba je bezpochyby demokratičtější 

než volba prezidenta zákonodárci, na druhou stranu není možno konstatovat, že by 

parlamentní systém s nepřímou volbou hlavy státu byl obecně méně demokratický než 

parlamentní systém s přímou volbou prezidenta. Míra demokratičnosti je závislá na detailech 

každého ústavního uspořádání a v mnoha případech i na ústavních zvyklostech určitého 

regionu. Nelze tak např. pokládat Rakousko za demokratičtější zemi než třeba Německo jen 

proto, že v Rakousku je zavedená přímá volba prezidenta.  

Posledním uvedeným argumentem, který však může být podle názoru autora taktéž 

sporným, je možnost, že přímá volba by měla do budoucna odebrat extremistickým stranám 

možnost, aby v rámci politických dohod, které se stávaly pravidelnou součástí nepřímé volby 

prezidenta, nakonec měly tyto strany neúměrný vliv na konečný výsledek.
41

 Dá se dále 

předpokládat, první přímá volba to i potvrdila, že v přímé volbě mají šanci na úspěch spíše 

kandidáti mírně levicoví nebo naopak mírně pravicoví, než kandidáti náležející k nějaké jasně 

vymezené ideologii. Vyšší šanci na výhru mohou mít také kandidáti sjednocující než 

polarizující, takže přímá volba může naplnit mnohem lépe představu o nadstranickém 

prezidentovi než ta nepřímá. Pojistkou proti výhře „extrémistického“ kandidáta je požadavek 

na nadpoloviční počet hlasů v prvním kole volby nebo případné druhé kolo volby, ve kterém 

má výrazně vyprofilovaný kandidát velmi malou šanci na úspěch.  

2.4 Důvody proti zavedení přímé volby prezidenta v České republice 

Hlavním argumentem proti zavedení přímé volby prezidenta byla skutečnost, 

že se jedná o nekoncepční prvek v rámci systému parlamentní formy vlády. Na druhou stranu 

řada příkladů dokazuje, že se nemusí jednat o raritní řešení. Příkladem takových států jsou 

                                                           
39

 KYSELA, Jan In: DRTÍKOVÁ, Jana. Je přímá volba prezidenta fatální chybou? Česká pozice [online]. 

23.11.2011 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/je-prima-volba-prezidenta-

fatalni-chybou 
40

 JIRÁSEK, Jiří a kol. Ústavní základy organizace státu. Praha: Leges, 2013, s. 175. 
41

 Příkladem může být zvolení Václava Klause prezidentem díky podpoře komunistických zákonodárců. 

Viz blíže např. PETRŽÍLKOVÁ, Eva. Výkonné radě ODS nevadí, že byl Klaus zvolen díky komunistům. 

Český rozhlas [online]. 1.3.2011 [cit. 23.2.2014]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/vykonne-

rade-ods-nevadi-ze-byl-klaus-zvolen-diky-komunistum 
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např. Rakousko, Irsko, Island, Finsko a Portugalsko. Ve střední a východní Evropě došlo 

od počátku 90. let 20. století k zavedení přímé volby prezidenta v naprosté většině států, 

např. na Slovensku, v Polsku, v Litvě, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Rumunsku 

a v Bulharsku.
42

  

Právě výše zmíněné Rakousko je však ukázkou toho, jak pomíjivé a nepřesné bylo 

odkazování na příklady jiných států.
43

 Přestože Rakousko je příkladem republiky 

parlamentního typu, kde krom toho, že prezident je volen v přímých volbách, má i velkoryse 

stanovené pravomoci, přesto je prezident v reálném politickém životě tradičně velmi slabý. 

Důvodem je zřejmě po desítky let trvající vláda velké koalice mající ústavní většinu.
44

 Jak 

uvádí Marek Antoš: „Prezident, který by chtěl své pravomoci naplno využívat, by zakrátko 

čelil změně ústavy, která by mu napříště podobné zásahy již neumožňovala a tak rakouští 

prezidenti raději dobrovolně přijaly určité sebeomezení. To je v přímém rozporu se situací 

v Česku, kde je silná vláda výjimečným jevem.  Většina vlád byla založena na těsné většině či 

byly dokonce menšinové. V takové situaci pak prezident může vystupovat proti vládě mnohem 

výrazněji. A to už se znovu dostáváme k otázce, jestli se naše forma vlády, bez ohledu na 

ústavní text, blíží fungování poloprezidentského systému. 
45

  

Na riziko destabilizace systému upozorňuje i Jindřiška Syllová, když k zavedení přímé 

volby prezidenta republiky uvádí, že: „Je nevhodným rozkolísáním relativně 

bezproblémového vytváření živé ústavy České republiky, která se sotva začíná tvořit nad 

nedávno přijatou Ústavou. Česká republika má zatím z krátkodobého pohledu (pro ústavu je 

20 let krátká doba) jednu z nejstabilnějších ústav regionu nově vzniklých demokracií střední 

Evropy“
46

 Marek Antoš dokonce v této souvislosti hovoří o vytvoření alternativního 

                                                           
42

 Média centrum, Vláda České republiky – aktuálně. Přímá volba prezidenta. Vláda české republiky [online]. 

29.11.2010 [cit. 7.7.2014]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/prima-volba-prezidenta--

78534/ 
43

 Např. Jan Kysela považuje dokonce argument mezinárodní srovnání za „zcela lichý“, když uvádí, že: 

„Roli prezidenta je nutné chápat v kontextu dané země“. Viz blíže: KYSELA, Jan In: DRTÍKOVÁ, Jana. Je 

přímá volba prezidenta fatální chybou? Česká pozice [online]. 23.11.2011 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/je-prima-volba-prezidenta-fatalni-chybou 
44

 Jedná se zejména o dvě dlouhá období vlády velké koalice z let 1945 - 1966 a 1987 - 2000.  Koalice byla 

tvořena sociální demokracií (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) a stranou lidovou (Österreichische 

Volkspartei, ÖVP). 
45

 ANTOŠ, Marek. Proč jsem proti přímé volbě prezidenta. Blog. Aktuálně.cz  [online]. 1.2.2012 

[cit. 10.10.2013]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-antos.php?itemid=15456 
46

 Skrytá hrozba: Přímá volba prezidenta destabilizuje stát. Máme analýzy. Parlamentní listy [online]. 

8.2.2012[cit. 21.2.2014]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/exkluzivne/Skryta-hrozba-Prima-volba-

prezidenta-destabilizuje-stat-Mame-analyzy-222365 
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mocenského centra na Hradě, které by při plnění svého volebního programu soupeřilo 

s vládou.
47

    

Obdobné argumenty proti zavedení přímé volby prezidenty předkládá i Jan Kudrna, 

když uvádí, že: „Prezident republiky tedy bude mít zájem svůj program naplnit. Tím padne 

dosavadní monopol v tomto směru, který drží mocenský blok vláda-sněmovní většina a objeví 

se mocenský konkurent.“
48

 

Dalším argumentem proti zavedení přímé volby prezidenta může být únava z voleb. 

Již nyní má občan možnost volit ve volbách komunálních, krajských, parlamentních, 

senátních (zpravidla dvoukolových) a ve volbách evropských. Kombinace všech těchto typů 

voleb přitom znamená, že už nyní jdou voliči k volebním urnám nejméně jednou za 2 roky.
49

 

Přímá volba prezidenta může také přinášet krátkodobou destabilizaci politické scény, protože 

ochota stran ke vzájemné spolupráci bude v předvolebním období (v období před 

prezidentskou volbou) zpravidla nižší. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zejména odborná veřejnost se stavěla k zavedení přímé 

volby prezidenta převážně odmítavě a to zejména s poukazem na nevhodnost implementace 

přímé volby prezidenta do parlamentního systému formy vlády. Přání lidu podpořené 

naprosto nedůstojným průběhem posledních dvou nepřímých voleb prezidenta tak podle 

názoru autora převážilo nad racionálními argumenty odpůrců zavedení přímé volby.  

 

Autor se plně ztotožňuje s názorem Vojtěcha Šimíčka, který si myslí, že od příznivců 

zavedení přímé volby prezidenta nezazněl kromě toho, že si přímou volbu přeje lid, ani jeden 

silný argument, který by odůvodňoval vhodnost či dokonce nutnost takovéto ústavní změny.
50

 

                                                           
47

Skrytá hrozba: Přímá volba prezidenta destabilizuje stát. Máme analýzy. Parlamentní listy [online]. 

8.2.2012[cit. 21.2.2014]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/exkluzivne/Skryta-hrozba-Prima-volba-

prezidenta-destabilizuje-stat-Mame-analyzy-222365  

Právě tato teorie se podle názoru autora potvrdila zejména v souvislosti, když Miloš Zeman zdůvodňoval 

neochotu pověřit sestavením vlády Miroslavu Němcovou po pádu vlády premiéra Petra Nečase mj. s poukazem, 

že se ve volební kampani vymezoval vůči vládní koalici, a proto nemůže dopustit její návrat. Viz blíže např. : 

Zeman jasně naznačil, že současnou koalici potopí. Novinky. cz. [online]. 23.8.2013 [cit. 21.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/305677-zeman-jasne-naznacil-ze-soucasnou-koalici-potopi.html 
48

 Viz tamtéž. 
49

 Srov. FAJMON, Hynek. POLITIKA: Přímá volba prezidenta? NE! Neviditelný pes. [online]. 5.2.2011 

[cit. 25.2.2014]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-prima-volba-prezidenta-ne-dtu-

/p_politika.aspx?c=A110204_205849_p_politika_wag 
50

 Ani přání většiny občanů však podle Vojtěcha Šimíčka nelze z pochopitelných důvodů považovat 

za přesvědčivou argumentaci pro zavedení přímé volby. Viz blíže: Skrytá hrozba: Přímá volba prezidenta 

destabilizuje stát. Máme analýzy. Parlamentní listy [online]. 8.2.2012 [cit. 21.2.2014]. Dostupné z: 
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Přesně v duchu okřídleného přísloví „odříkaného chleba největší krajíc“ se v průběhu 

let 2011 a 2012 stalo zavedení přímé volby takovou prioritou, že zákon bylo třeba přijmout 

doslova za „každou cenu“, aby již v příštích prezidentských volbách v roce 2013 mohl být 

prezident volen přímo. Trefně okomentoval situaci i Pavel Rychetský, když konstatoval, že: 

„V podstatě všechny rozhodující politické strany samy na sebe vykopaly takovou past a už z ní 

nemohly.“
51

 

 Zejména prováděcí zákon (ZPVP, pozn. autora) obsahuje řadu nejasností 

a nedostatků.
52

 Samotný ústavní zákon o zavedení přímé volby prezidenta pak nebyl 

z časových důvodů spojen s diskuzí o změně pravomocí prezidenta souvisejících s jeho 

bezesporu vyšší legitimitou, kterou mu zavedení přímé volby přineslo. Co se týká nově 

rozšířené odpovědnosti, jedná se o téma značně diskutabilní a autor v tomto souhlasí s Janem 

Kyselou, který rozšíření odpovědnosti prezidenta chápe jako iluzorní.
53

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.parlamentnilisty.cz/exkluzivne/Skryta-hrozba-Prima-volba-prezidenta-destabilizuje-stat-Mame-

analyzy-222365 
51

 Rychetský: Přímé volbě bych hlas nedal. Teď rozhoduje o Okamurově stížnosti. Lidovky.cz [online]. 

29.12.2012 [cit. 26.2.2014]. Dostupné z:  http://www.lidovky.cz/okamuruv-pripad-dostal-rychetsky-dri-/zpravy-

domov.aspx?c=A121229_110559_ln_domov_hm 
52

 Pavel Molek dokonce v této souvislosti hovoří o tom, že provedení přímé volby vyvolává dojem, jako by 

cílem bylo přímou volbu prezidenta spíše zdiskreditovat, než naplnit. Ústavní zákon a prováděcí předpis je podle 

něho protkán tolika legislativními neobratnostmi až chybami, že jejichž množství vyvolává buď dojem 

legislativní nedbalosti, či v horším případě úmyslu. Viz blíže: Skrytá hrozba: Přímá volba prezidenta 

destabilizuje stát. Máme analýzy. Parlamentní listy [online]. 8.2.2012[cit. 21.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/exkluzivne/Skryta-hrozba-Prima-volba-prezidenta-destabilizuje-stat-Mame-

analyzy-222365 
53

 Viz blíže:Jan Kysela In: DRTÍKOVÁ, Jana.  Je přímá volba prezidenta fatální chybou? Česká pozice [online]. 

23.12.2011 [cit. 27.2.2014]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/je-prima-volba-prezidenta-

fatalni-chybou?page=0,1  
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3. KVALIFIKACE KANDIDÁTŮ 

 

Podle názoru autora, bychom mohli kvalifikaci kandidáta nejen pro účely této rigorózní 

práce rozdělit do dvou základních skupin a to podle toho, zda se týká zákonných požadavků 

vážících se přímo k osobě kandidáta (jako např. státní občanství, věk atd.) a zákonných 

požadavků vážících se k nutné podpoře, které se kandidátovi musí dostat (např. podpora 

deseti senátorů). Přeneseně by se dalo také říci, že se jedná o jakési vnitřní a vnější vlastnosti 

kandidáta. Jedná se přitom o dvě strany téže mince, kdy splněny musí být vždy obě skupiny 

požadavků.  

3.1 Požadavky vážící se k osobě kandidáta 

Existuje mnoho způsobů, jak stanovit okruh osob, které budou moci kandidovat na 

vrcholnou funkci ve státě. Okruh takovýchto osob může být vymezen velmi úzce, jako je 

tomu zejména v monarchiích, kde jsou stanoveny náročné podmínky pro nástupnictví. 

Příkladem může být třeba Velká Británie, kde dědic trůnu musí být počat v manželském 

svazku a musí být anglikánského vyznání.
54

 Naopak v republikách je okruh osob podstatně 

širší a na post vrcholného představitele státu mohou kandidovat zpravidla všichni občané 

daného státu, kteří splňují stanovené podmínky zejm. požadavek věku. 

Ústava v ustanovení čl. 57 odst. 1 stanoví, že prezidentem republiky může být zvolen 

občan, který je volitelný do Senátu. Volitelnost do Senátu je upravena v ustanovení 

čl. 19 odst. 2 Ústavy, podle něhož platí, že: „Do Senátu může být zvolen každý občan České 

republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.“ Na ústavní úpravu pak navazuje zákon 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

                                                           
54

 Viz blíže: The official website of The British Monarchy.  The Act of Settlement. The official website of The 

British Monarchy [online]. [cit. 9.1.2014]. Dostupné z: 

http://www.royal.gov.uk/historyofthemonarchy/kingsandqueensoftheunitedkingdom/thestuarts/maryiiwilliamiiia

ndtheactofsettlement/theactofsettlement.aspx  

Pravidla pro nástupnictví se stále řídí s drobnými odchylkami zákonem o nástupnictví z roku 1701 (The Act of 

Settlement of 1701). V říjnu 2011 na Shromáždění zemí Commonwealthu v Perthu byla uzavřena mezi 

členskými státy dohoda vedoucí k mírnému zmírnění pravidel nástupnictví. Po této změně bude trůn vždy patřit 

prvorozenému královskému dítěti, ať půjde o muže, nebo ženu, přičemž dosud byl nástupcem vždy nejstarší 

muž. Princezna tak usedla na trůn pouze v případě, že žádného bratra neměla. Byla zrušena také panovníkova 

povinnost odstoupit, pojme-li za manželku, resp. manžela, katoličku či katolíka. Povinnost panovníka mít 

katolické vyznání zůstala zachována. Viz blíže:  Law ending exclusively male royal succession now law. BBC 

[online]. 23.4.2013 [cit. 9.1.2014]. Dostupné z:http://www.bbc.co.uk/news/uk-22300293 

Podle posledních poznatků autora, však dosud tato dohoda nebyla schválena ve všech členských státech 

Commonwealthu. Viz blíže: Některé země Britského společenství ještě neschválily zákon o nástupnictví. Český 

rozhlas [online] 23.7.2013 [cit. 9.1.2014]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/svet/_zprava/nektere-zeme-

britskeho-spolecenstvi-jeste-neschvalily-zakon-o-nastupnictvi-a-muze-byt-problem--1237316 
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“).
55

 

Podle ustanovení § 57 zákona o volbách do Parlamentu může být senátorem zvolen každý 

občan, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho dána 

překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu.
56

  

Pojem volič je primárně upraven v čl. 18 Ústavy, podle něhož může být voličem každý 

občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Na ústavní úpravu navazuje ustanovení 

§ 1 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu, podle něhož platí, že „voličem je státní občan 

České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 

let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání 

druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.“  V souvislosti se stanovením odlišného věku 

pro aktivní a pasivní volební právo se objevila zajímavá úvaha, zda tento počin má vůbec své 

rozumné vysvětlení a zda není stanovení vyššího věku nutného pro výkon pasivního 

volebního práva nepřípustnou diskriminací podle čl. 14 Úmluvy.
57

   

S tímto názorem se autor však neztotožňuje a poukazuje na kodex tzv. Benátské komise, 

podle něhož obecně platí zásada, že volební právo má být stanoveno na minimální hranici 

a věková hranice pro právo být volen a volit má být v zásadě stejná, lze výjimečně akceptovat 

specifickou věkovou hranici pro výkon určité funkce, jako např. člen horní komory či hlava 

státu.
58

  Ustanovení čl. 57 odst. 2 Ústavy pak stanoví, že nikdo nemůže být zvolen 

prezidentem více než dvakrát za sebou. A contrario není tedy zakázáno, aby byl někdo 

prezidentem zvolen vícekrát než dvakrát, akorát se tak nemůže stát v po sobě jdoucích 

volebních obdobích. 

Negativní vymezení volebního práva je krom již zmíněného ustanovení § 2 písm. b) 

zákona o volbách do Parlamentu také obsaženo v ustanovení § 5 ZPVP, které stanoví, 

                                                           
55

 Dále jsou volby do Senátu ještě upraveny předpisy nižší právní síly, viz prováděcí vyhláška Ministerstva 

vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 

Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a 

složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky. 
56

 Dle zmiňovaného ustanovení je překážkou ve výkonu volebního práva zbavení způsobilosti k právním 

úkonům 
57

 CLAYTON, R., TOMLINSON, H. The Law of human rights, Oxford University Press, 2000, s. 1394, 

In: MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum voleb, Praha: Linde, 2006. s. 115.  
58

 European Commission for Democracy throuh Law (Venice Commission), Code of good practice in electoral 

matters, schváleno 5.-5.7 a 18-19.102002, CDL-AD (2002) 23, čl. I.1.1. Viz blíže: Council of Europe, Venice 

Commission [online]. [cit. 12.3.2014]. Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-

AD(2002)023rev-e.aspx 
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že překážkou pasivního volebního práva je zbavení způsobilosti k právním úkonům.
59

 ZPVP 

v tomto odkazuje na příslušná ustanovení občanského zákoníku, přičemž nový občanský 

zákoník již pojem způsobilosti k právním úkonům nepoužívá, ale zavádí institut tzv. omezené 

svéprávnosti. Podle názoru autora zřejmě nebude platit premisa, že na funkci prezidenta 

nemůže kandidovat osoba s jakoukoliv omezenou svéprávností. Vzhledem k nálezu 

Ústavního soudu ve věci volebního práva osob omezených či zbavených způsobilosti 

k právním úkonům se však dá předpokládat, že nemožnost kandidatury na prezidenta pro 

osoby omezené na svéprávnosti by nemohla být vykládána plošně, ale musela by být 

posuzována zvlášť v každém případě.
60

 Naopak překážkou ve výkonu práva být volen nejsou 

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
61

  

Jak již bylo zmíněno, Ústava v ustanovení čl. 57 odst. 2 vyžaduje pouze české občanství 

prezidenta bez dalšího. Přitom není nic výjimečného, že některé zahraniční ústavy obsahují 

zpřísňující požadavky ve vztahu k občanství prezidenta, které mají cíl doložit pevný vztah 

kandidáta na prezidenta k zemi, v níž kandiduje.
62

 

Tak např. prezidentem Finské republiky může být pouze rodilý finský státní občan.
63

 

Prezidentem Řecké republiky může být zvolen jen ten, kdo je potomkem řeckého otce 

                                                           
59

 Nic ovšem nebrání tomu, aby pasivní volební právo bylo přiznáno i osobě s omezenou způsobilostí jen 

k některým úkonům, i když si lze jen obtížně představit dopady, které by zvolení osoby s omezenou způsobilostí 

k právním úkonům mělo na autoritu takto zvolené hlavy státu.   
60

 Viz blíže: nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 3102/08. Podle citovaného nálezu by 

obecné soudy měly při rozhodování o zbavení (resp. omezení) způsobilosti k právním úkonům být povinny 

posuzovat i dopady tohoto rozhodnutí do veřejných subjektivních práv jednotlivce a zejména pak skutečnost, zda 

je konkrétní osoba schopna porozumět smyslu, účelu a důsledkům voleb.  
61

 Jedná se však o již neplatný odkaz, neboť zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 

548/1991 Sb. byl ke dni 1.4.2012 nahrazen  zákonem  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a doprovodný zákon č. 375/2011 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických 

zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. 
62

 Autor bohužel nenalezl příklad země, která by dvojí občanství prezidenta jednoznačně vylučovala. 

Např. Zdeněk Koudelka za takovou zemi považuje Spojené státy americké, když doslova uvádí, že: „Některé 

státy tohle přímo zakazují (dvojí občanství, pozn. autora). Například právě v Americe je tohle nemyslitelné.“ 

Viz blíže: Český prezident ve službách cizího státu. Ano, to nás možná čeká! Euportál. [online]. [cit. 7.7.2014]. 

Dostupné z: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9423-cesky-prezident-ve-sluzbach-ciziho-statu-ano-to-

nas-mozna-ceka-.aspx  Autor má však za to, že Z. Koudelka měl na mysli spíše případ, kdy nabytí občanství 

Spojených států amerických je až „druhé v pořadí“. Tzn., že daná osoba měla dříve občanství jiného státu a až 

pak získala občanství Spojených států amerických. Jiný výklad autor považuje za spíše nesprávný, protože podle 

jeho zjištění by dvojí občanství nemuselo být překážkou ke zvolení (eventuálně by připadala v úvahu zřejmě 

pouze kolize s prezidentským slibem). Nicméně skutečnost, že daná osoba má dvojí občanství, by mohla vést 

k odnětí občanství Spojených států amerických a k nezpůsobilosti kandidatury na úřad prezidenta (viz blíže na 

str. 19 této práce). 
63

 Viz ustanovení čl. 54 Ústavy Finské republiky. Anglické znění ústavy Finské republiky je dostupné 

z oficiálních stránek finského parlamentu. Parliament of Finland. Constitution of Finland. Parliament of Finland 

[online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupné z: 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/relatedinformation/constitution.htx 
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či matky a je nejméně 5 let řeckým státním občanem.
64

 Ještě přísnější požadavek pak stanoví 

ústava Spojených států amerických, podle níž může být volitelnou osobou na úřad prezidenta 

jen osoba, která získala občanství Spojených států narozením či měla toto občanství v době 

přijetí Ústavy, dosáhla věku třiceti pěti let a bydlí alespoň čtrnáct let ve Spojených státech.
65

 

3.1.1 Prezident jako osoba s dvojím občanstvím  

První přímá prezidentská volba s sebou přinesla velice zajímavou otázku, jejíž podstata 

spočívá v tom, zda by bylo možné, aby se stala prezidentem osoba s dvojím občanstvím. 

V první přímé volbě prezidenta se totiž objevili hned dva kandidáti
66

, kteří měli kromě 

občanství českého ještě občanství jiného státu. Stejně tak v poslední nepřímé prezidentské 

volbě se objevil kandidát
67

, který měl dvojí občanství. Dvojí občanství prezidenta by na první 

pohled nemělo být důvodem ke znepokojení, protože v Ústavě nikde nenalezneme zákaz 

kandidatury na funkci prezidenta vztahující se na osoby s dvojím občanstvím či naopak 

striktní požadavek toho, aby prezident měl pouze české občanství. Jak již bylo zmíněno výše, 

Ústava v ustanovení čl. 57 odst. 2 vyžaduje pouze české občanství bez dalšího.  

Výše uvedené nároky vybraných zahraničních ústav na občanství prezidenta mají ovšem 

své racionální vysvětlení. Prezident jako občan dvou států se může snadno dostávat 

do konfliktu loajalit k tomu kterému státu. Svrchovaný stát musí navenek prosazovat 

v konkurenci s jinými státy velmi široké spektrum nejrůznějších zájmů od těch ekonomických 

a mocenských až po zachování těch nejzákladnějších jakými jsou např. zájem na zachování 

územní celistvosti či suverenity. Státy si navzájem konkurují až do té míry, že užívají 

zpravodajské služby, připravují se na válku a také války vedou. To vše je nemyslitelné bez 

utajovaného působení (do jisté míry i mezi spojenci), protože opak by znamenal popření státní 

svrchovanosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy.  

Představme si třeba situaci, kdy by byl český prezident jako vrchní velitel ozbrojených 

sil České republiky povolán do služeb ozbrojených sil v jiné zemi, jíž je též občanem. 

                                                           
64

 Viz ustanovení čl. 31 Ústavy Řecké republiky. Anglické znění ústavy Řecké republiky je dostupné 

z oficiálních stránek řeckého parlamentu. Viz blíže: Helenic Parliament. The Constitution.  Helenic Parliament 

[online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupné z: http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagma/ 
65

 Viz ustanovení Čl. 2, oddíl 1. Ústavy spojených států amerických.  Constitution of the United States. United 

State Senate [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupné z: 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm 
66

 Jiří Diensbier měl krom českého i americké občanství a Karel Schwanzenberg měl krom českého i švýcarské 

občanství. 
67

 Jan Švejnar měl krom českého i americké občanství.  
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Takovéto jednání by v případě válečného stavu mohlo znamenat spáchání zločinu velezrady.
68

 

Velezradu by prezident mohl spáchat i v době míru jakoukoliv činností směřující proti 

svrchovanosti a celistvosti státu, jakož i proti jeho demokratickému řádu. Samozřejmě by se 

dalo namítat, že ve středoevropském prostoru není riziko válečného konfliktu nijak vysoké, 

ale Ústava by i na tuto eventualitu měla brát zřetel. Dále je třeba zohlednit i to, že jak již bylo 

výše zmíněno, prezident nemá jen ceremoniální funkci, ale seznamuje se z titulu své funkce 

také se státním tajemstvím.
69

  

Prvním problémem by ovšem mohlo být už samotné složení prezidentského slibu. 

Prezidentský slib podle ustanovení čl. 59 Ústavy zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, 

že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat 

v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. Zároveň ustanovení čl. 60 

Ústavy stanoví, že: „Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, 

hledí se na něho, jako by nebyl zvolen“. Je otázkou, jestli by prezidentský kandidát, který má 

dvojí občanství, mohl vůbec slib bez výhrady složit a případně mu i dostát, pokud by byl 

kandidát na prezidenta vázán věrností ještě k jinému státu. 
70

 

Není pochyb o tom, že složení slibu je právním úkonem, tj. projev vůle směřující ke 

vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, a jako takový musí být učiněn určitě, vážně, 

svobodně a srozumitelně. Výklad je také nutno posuzovat vzhledem ke všem souvisejícím 

okolnostem. Pokud by prezident složil slib bez výhrady oddanosti ještě k jinému státu, mohlo 

by se případné složení slibu zdát nečestné. Také by to mohlo znamenat, že slib byl pronesen 

v žertu, křivě, anebo byl chápán jako bezvýznamný akt. Pak by se dalo uvažovat o neplatnosti 

takového to úkonu, jejímž důsledkem by byl vznik právní fikce nezvolení prezidentem („hledí 

se na něho, jako by nebyl zvolen“).
71

 Při nejistotě, jak takové počínání vykládat, případně 

které z obou státních občanství nemyslí prezident vážně, by šlo o neurčitý úkon, který je také 

neplatný a také s důsledkem vzniku právní fikce nezvolení prezidentem.  

                                                           
68

 Viz ustanovení čl. 65 odst. 2 Ústavy, podle něhož se „velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky 

směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému“ Velezrada je trestným 

činem sui genesis, který může spáchat pouze prezident. Trestem je zbavení funkce a ztráta způsobilost znovu ji 

nabýt. Řízení provádí Ústavní soud podle hlavy II. a VI. oddílu zákona o ústavním soudu, ústavní žalobu podává 

Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny. 
69

 Pojem státní tajemství autor této práce použil, protože mu přijde, že lépe vystihuje podstatu věci.  Pojem státní 

tajemství upravoval zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ten byl ale zrušen zákonem 

č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, takže pojem státní tajemství 

byl nahrazen pojmem „utajované skutečnosti“. 
70

 Viz blíže KUBÁT, Čestmír. Dvojí občanství kandidátů na prezidenta ČR. Britské lity [online].  8.1.2013 

[cit. 16.9.2013]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/66821.html 
71

 Viz ustanovení čl. 62 Ústavy. 
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Bez zajímavosti není ani to, že pokud by se prezidentem České republiky stal kandidát, 

který je občanem Spojených států amerických
72

, pak by mohl být zbaven amerického 

občanství, protože se dostává do kolize se slibem občana Spojených států amerických
73

, tím 

že se zřekne věrnosti ke Spojeným státům americkým, když tentýž slib je obsahem českého 

prezidentského slibu. Pro srovnání text slibu věrnosti občana Spojených státu amerických 

(Oath Of Allegiance) zní: „Prohlašuji pod přísahou, že se úplně a absolutně vzdávám a 

zříkám všech vztahů a věrnosti k jakémukoli cizímu vládci, vladaři, státu nebo suverénnímu 

území, jehož jsem byl až doposud poddaným či občanem, že budu podporovat a chránit 

Ústavu a zákony Spojených států amerických proti všem nepřátelům zahraničním i domácím, 

že jí (ústavě USA) zachovám věrnost a oddanost, že pokud to bude vyžadovat zákon, ponesu 

zbraň pro Spojené státy, že budu vykonávat službu v nebojových složkách ozbrojených sil 

Spojených států tam, kde to bude vyžadovat zákon, že budu vykonávat službu v případech 

národní potřeby pod civilním velením tam, kde to bude vyžadovat zákon, a že na sebe beru 

tuto odpovědnost svobodně bez výhrad a bez úmyslu se jí vyhnout. K tomu mi dopomáhej 

Bůh.“
74

 Odnětí občanství ovšem upravuje zákon o přistěhovalectví a státní příslušnosti 

(Immigration and Nationality Act), který v čl. 349 odst. 4 stanoví, že občan Spojených států 

amerických ztrácí občanství, když přijme nebo vykonává místo ve vládním systému země, 

jejíž je také občanem.
75

  Zákon přitom výslovně stanoví, že se nerozlišuje, zda se jedná 

o občana, který získal občanství narozením či jiným způsobem. 

Zvolení prezidentem a přijetí této funkce, ještě ovšem nemusí znamenat úmysl vzdát 

se občanství. Přijetí úřadu prezidenta v České republice, která je demokratickou zemí, 

součástí struktury NATO a která je svým režimem blízká a spolupracující s USA je také 

odlišné např. od přijetí prezidentství v některých zemích Afriky, Středního východu nebo 

Asie, kde politický směr takových zemí je v přímém konfliktu se zahraniční politikou USA.
76
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 Např. již zmiňovaný Jiří Diesntbier. 
73

 Analogicky by se toto podle názoru autora dalo vztáhnout i na osoby, které získali občanství Spojených států 

amerických narozením. 
74

 Slib věrnosti je dostupný v anglickém jazyce např. na internetových stránkách Amerického úřadu pro 

cizinectví a přistěhovalství. Viz blíže: Naturalization Oath of Allegiance to the United States of America . U.S. 

Citizenship and Immigration Services. [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupné z: http://www.uscis.gov/us-

citizenship/naturalization-test/naturalization-oath-allegiance-united-states-america 
75

 Viz blíže:  Zákon je dostupný v anglickém jazyce např. na internetových stránkách Amerického úřadu pro 

cizinectví a přistěhovalství. Viz blíže: Immigration and Nationality Act . U.S. Citizenship and Immigration 

Services. [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupné z: http://www.uscis.gov/laws/immigration-and-nationality-act 
76

 BARTOSZ, Jakub. Právníci: Švejnar může být občanem USA i po přísaze. IDNES [online]. 19.11.2007 

[cit. 17.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/pravnici-svejnar-muze-byt-obcanem-usa-i-po-prisaze-fsb-

/domaci.aspx?c=A071119_115319_domaci_jba 
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Není bez zajímavosti, že podobná situace se udála v Litvě, kdy tehdejší vítěz 

prezidentských voleb Valdas Adamkus měl kromě litevského i občanství Spojených států 

amerických. Den před nástupem do prezidentského úřadu v únoru 1998 se ho však vzdal, 

třebaže to litevská ústava nevyžadovala. Lze tedy jen spekulovat, zda by byl občanství 

Spojených států amerických zbaven či ne.
77

  

Na podporu kandidátů s dvojím občanstvím by mohl být použit argument, že pokud by 

Ústava prezidenta s dvojím občanstvím odmítala, pak by to bylo buď v Ústavě implicitně 

napsáno, nebo by to jasněji než nyní vyplývalo z textu prezidentského slibu. Podle názoru 

autora by bylo vhodné, aby Ústava implicitně zakazovala dvojí občanství. Prezident by měl 

sdílet osud České republiky a jeho lidu, což se dvojím občanstvím sice nemusí vylučovat, 

ale do značné míry relativizovat tím, že prezident si nechává zázemí v zahraničí. Naproti 

tomu požadavek narození v České republice, který byl nastíněn v předešlé kapitole, nemá 

z hlediska střetu loajalit žádného významu a může hrát význam pouze v rovině emoční.  

U jiných ústavních orgánů podle názoru autora není požadavek na zákaz dvojího 

občanství potřeba. I tímto by byla zdůrazněna výjimečná ceremoniálnost prezidentské funkce 

jako jednoho ze symbolů české státnosti. 

3.2 Požadavky vážící se k podpoře kandidáta 

Protože požadavky vážící se  přímo k osobě kandidáta jsou splnitelné pro široký okruh 

potencionálních kandidátů, musí existovat nějaký mechanismus, který zabrání tomu, 

aby z takto široké množiny potenciálních kandidátů nemohl kandidovat každý, nýbrž jen 

ti kandidáti, kteří za sebou mají podporu veřejnosti nebo zákonodárných institucí.  Základním 

předpokladem kandidatury občana na funkci prezidenta republiky tedy je, že kandidát by měl 

být někým navržen, ovšem nejedná se o podmínku nutnou. Jak se vyjádřil Nejvyšší správní 

soud: „Z ústavních a zákonných norem, ani z logiky věci neplyne, že by osoba navrhující 

a navržená nemohla být identická, pokud jsou pro obě role splněny všechny zákonné 

podmínky. Sebenominace (nominace sebe sama na funkci prezidenta republiky) je tedy 

přípustná“.
78
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 BARTOŠ, Adam, KOBLENZ, Václav.  Švejnar může být jako prezident zbaven občanství USA. IDNES 

[online]. 11.1.2008 [cit. 17.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/svejnar-muze-byt-jako-prezident-zbaven-

obcanstvi-usa-p08-/domaci.aspx?c=A080111_130914_domaci_adb 
78

 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn Vol 7/2012. 



22 
 

ZPVP umožňuje dva způsoby, jak může být kandidát na prezidenta nominován do 

prvního kola prezidentské volby.
79

 Podle ustanovení čl. 56 odst. 5 Ústavy může kandidáta 

navrhnout občan, poslanci či senátoři. Předpokládá se tedy primárně vynaložení určité aktivity 

vzešlé od jiného subjektu než kandidáta samotného. Budoucí kandidát se ovšem také může 

aktivně podílet na splnění podmínek nutných pro svoji kvalifikaci a to zejména tak, že již 

dopředu deklaruje, že kandidaturu přijme a o post prezidenta má zájem, zorganizuje se svými 

stoupenci dobrovolnický sběr podpisů do petičních archů nebo si na sběr podpisů najme 

profesionální agenturu či kandidát lobbuje za svoji kandidaturu v Senáru či Poslanecké 

sněmovně. Takto aktivně vystupovala v prvních přímých prezidentských volbách většina 

kandidátů. Není však ani vyloučeno, aby sběr podpisů pod petici probíhal zcela v režii 

podporovatelů budoucího kandidáta či byl kandidát spontánně nominován senátory 

či poslanci a rozhodnul se až následně po vyjádření takovéto podpory, zda kandidaturu 

skutečně přijme. 
80

  

 

Podmínky navrhování kandidátů na prezidenta jsou upraveny nejen v ustanovení čl. 56 

odst. 5 Ústavy, ale v souladu s ním také v ustanovení § 21 odst. 1 ZPVP, podle něhož je 

základním předpokladem pro kvalifikaci kandidáta podání kandidátní listiny, kterou „může 

podat nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů (dále jen „navrhující senátoři“), 

anebo občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 

50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky.“ Podle tohoto ustanovení můžeme, 

jak se trefně vyjádřil Nejvyšší správní soud,
81

 navrhovatele dělit do dvou skupin 

na privilegované (senátoři a poslanci) a neprivilegované (občané, jejichž návrh bude podpořen 

peticí čítající nejméně 50 000 podpisů občanů).  

 

Privilegovanost senátorů a poslanců ve věcech nominace kandidáta na prezidenta 

je přípustná, protože se nejedná o privilegovanost danou na základě majetku, příslušnosti 

k nějakému stavu, rase či výše daňových odvodů atd. a je tedy v souladu se zásadami 

stanovenými v čl. 3 odst. 1 Listiny. Dále je také třeba zohlednit fakt, že podpora deseti 

senátorů či dvaceti poslanců je odrazem toho, že kandidatura daného kandidáta je podpořena 

již nezanedbatelnou částí politické reprezentace, která získala svůj mandát v přímých volbách. 
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 Srov. nález Ústavního soudu  ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. Pl.ÚS 27/12. 
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 Podle názoru autora této práce může být jediným příkladem „pasivního“ kandidáta Ťáňa Fischerová, Viz blíže: 

Táňa Fischerová, prezidentská kandidátka. Český rozhlas  [online]. 5.12.2012 [cit. 19.9.2013]. 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/tana-fischerova-prezidentska-kandidatka--1146008 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 11/2012 a dále zejména usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 6/2012. 
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V prvních přímých volbách prezidenta této možnosti nominace využila menšina kandidátů, 

když nominaci ze Senátu obdržel pouze kandidát Jiří Dienstbier a z Poslanecké sněmovny 

kandidáti Přemysl Sobotka a Karel Schwarzenberg.
82

 

3.3 Požadavek na předložení petice pro občanské kandidáty a jeho ústavnost 

Pro neprivilegované navrhovatele – občany je stanovena povinnost, která obnáší 

předložení kandidátní listiny spolu s peticí podepsanou 50 000 občany, kteří jsou oprávněni 

volit prezidenta republiky. Při stanovení hranice minimálního počtu podpisů pod petici jistě 

neměl zákonodárce snadnou pozici. Na jedné straně je nutné, aby byl počet dostatečně 

vysoký, neboť má stvrzovat, že kandidát má podporu nikoliv zcela marginální části 

společnosti.
83

 Naopak pokud by byl požadován příliš nízký počet podpisů, byly by tím podle 

Nejvyššího správního soudu „otevřeny dveře k nevážně míněným kandidaturám učiněných 

z žertu či pro pouhé osobní zviditelnění.“
84

  

Na druhé straně příliš vysoká hranice počtu podpisů by byla diskriminující 

pro občanské kandidáty. Přičemž platí, že samotný požadavek předložit ke kandidátní listině 

petici vyjadřující podporu určitého množství občanů není v rozporu s právem na rovné 

podmínky přístupu k veřejným funkcím ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 4. Listiny.
85

 Jestliže 

v České republice bylo k prvnímu kolu volby prezidenta České republiky (konaného 

11. až 12. ledna 2013) zapsáno v seznamech 8.435.522 oprávněných voličů
86

, požadavek 

na doložení petice spolu s 50 000 podpisy znamenal tedy nutnost získání podpory kandidatury 

od 0, 59 % procent občanů oprávněných volit prezidenta, což není podle názoru autora číslo 

nikterak vysoké. 

Poslanci a senátoři si mohou vybrat, zda budou sbírat podpisy pod petici, tj. kandidovat 

jako občané či se spolehnout na navrhnutí příslušným počtem poslanců či senátorů. Není však 

vyloučeno, aby ve skupině navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů byl obsažen 
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 Informace o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta republiky kandidovali, jsou dostupné např. na 

internetových stránkách Ministerstva vnitra. Viz blíže: Informace o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta 

republiky kandidují. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 27.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-kandidatech-kteri-ve-volbe-prezidenta-republiky-kandiduji.aspx.  
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 6/2012. 
84

 Např. v případě kandidáta na prezidenta republiky Jiřího Kesnera, kdy jeho petice byla podpořena pouze 54 

občany. Viz blíže Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 6/2012. 
85

 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2013, sp. zn. Vol 9/2012. 
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Údaje poskytnuté Českým statistickým úřadem. Viz blíže: Volby.cz. Český statistický úřad. [online]. 

[cit. 28.9.2013]. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ 
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i kandidát samotný stejně tak jako není vyloučeno, aby petici podepsal i samotný kandidující 

občan.  

Podle důvodové zprávy k ZPVP, počet podpisů na petici je stanoven tak, aby deklaroval 

„dostatečně silnou podporu kandidáta a zamezil nadměrnému užívání tohoto práva. Na 

druhou stranu však musí být počet podpisů pod peticí stanoven tak, aby bylo možné ověřit, že 

podpisy pod peticí nejsou fiktivní. Z tohoto pohledu se počet 50 000 podpisů jeví jako 

odpovídající oběma sledovaným účelům.“
87

 Přesto se mnohým
88

 toto číslo zdálo být neúměrně 

vysoké a snažili se ho nejdříve zpochybnit u Nejvyššího správního soudu a následně 

u Ústavního soudu. Za pravdu dávala stěžovatelům zejména skutečnost, že jiné parlamentní 

systémy, které mají zavedenou přímou volbu prezidenta republiky, mají tuto hranici zpravidla 

nižší (např. na Slovensku je pro navržení kandidáta vyžadován podpis nejméně 15 000 

občanů, v Portugalsku nejméně 7 500 podpisů občanů a nejvýše 15 000 podpisů občanů).
89

  

Portugalským příkladem se dostáváme i k otázce, zda by měla být stanovena i horní 

hranice určující množství podpisů pod peticí kandidáta. ZPVP horní hranici neomezuje, 

ale jak uvádí Petr Mlsna: „Mohlo by to být vnímáno jako neférové a mohlo by to být vnímáno 

jako deficit dané úpravy, neboť legitimita jednotlivých kandidátů a férovost volebního boje 

mohou být ovlivněny skutečností, že některý z „lidových“ kandidátů bude podpořen 

statisícovou peticí a zaujme tak od počátku volebního procesu roli favorita, a to i vzhledem ke 

kandidátům, které navrhnou legitimované skupiny poslanců nebo senátorů“.
90

  

Na druhou stranu je podle autora této práce také neférové penalizovat takto úspěšné 

kandidáty. Masová podpora sama o sobě není něčím, co by mělo bořit ústavní instituty 

právního státu. Tím je až její zneužití. Pokud občané vyjádří takovouto podporu některému 

z kandidátů, je třeba ji respektovat. Navíc ani velká podpora nemusí znamenat, že ve volbách 

kandidát opravdu drtivě zvítězí, protože u řady potencionálních voličů může mimořádně velká 

podpora takto favorizovaného kandidáta vyvolat pocit, že „jejich“ kandidát to má již „jisté“ 

a obejde se i bez jejich hlasů nebo naopak zmobilizovat odpůrce, kteří volit půjdou jen s cílem 

zabránit zvolení některého z kandidátů či jen „vyrovnat“ síly. Dále je třeba počítat i s určitou 
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 Viz důvodová zpráva k ustanovení § 23 návrhu zákona č. 275/2013 Sb., o volbě prezidenta republiky. 

Důvodová zpráva je dostupná z oficiálních internetových stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky [online]. [cit. 24.8.2013]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=613&ct1=0 
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 Hranici 50 000 podpisů jako diskriminační napadl ve své ústavní stížnosti kandidát na prezidenta republiky 

např. Tomio Okamura či Jiří Kesner (viz již citovaná usnesení Nejvyššího správního soudu) 
89

 Syllová, Jindřiška, NĚMEC, Jan. Přímá volba prezidenta v ústavách států EU, studie č. 1. 190. Praha: 

Parlamentní institut, 2008. s. 8.  
90

 MLSNA, Petr. Přímá volba prezidenta – novela Ústavy ČR. Právní rozhledy. 2012, č. 1. 
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chybovostí předložených podpisů, jak jsme toho byli svědky při posledních prezidentských 

volbách,
91

 kdy některé podpisy nebyly Ministerstvem vnitra uznány a tak i kandidát s vysoce 

nadlimitním ziskem více než 60 000 podpisů
92

 nemusí být nakonec k volbám prezidenta 

republiky připuštěn.  

Navíc si autor této práce není zcela jist, zda by stanovení maximálního počtu podpisů na 

petici bylo v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Listiny, podle kterého platí, že:  „Nikomu 

nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“ Újma 

by mohla být způsobena tím, že by bylo zamezeno po dosažení určité hranice (např. 100 000 

podpisů) dalším petentům projevit jejich svobodný názor formou podpisu pod petici 

podporující daného kandidáta. Proto by podle názoru autora bylo lépe takovouto regulaci 

nezavádět. 

V případě minimálního počtu podpisů je však situace jiná. Zde je třeba respektovat, 

že stanovení hranice minimálního počtu podpisů na petici občanského kandidáta je plně 

na úvaze zákonodárce a nelze toto jeho rozhodnutí zpochybňovat, protože, jak se vyjádřil 

Ústavní soud, nelze z podstaty věci v zásadě zpochybnit ústavnost Ústavy. Ústavní soud sice 

ve své judikatuře
93

 vychází z imperativu nezměnitelnosti materiálního jádra Ústavy podle 

čl. 9 odst. 2 Ústavy, ale i přesto je zřejmé, že zavedení přímé volby prezidenta republiky 

a stanovení minimálního počtu podporovatelů občanských kandidátů na prezidenta republiky 

bylo plně v rámci mezí uvážení ústavodárce, se kterým nemůže moc soudní nijak 

polemizovat. Nejvyšší správní soud dokonce vyslovit v této souvislosti myšlenku, 

že materiální jádro by nemohlo být zasaženo ani tehdy, pokud by ústavodárce občanské 

kandidáty vůbec nepřipustil (jak je tomu například ve Francii nebo v Irsku).
94

  

Obdobně se k dané problematice postavil i Evropský soud pro lidská práva, který 

judikoval, že je přípustné požadovat předložení určitého počtu podpisů voličů pouze 

od subjektů, které v minulých volbách nezískaly žádný mandát
95

 nebo stanovit odlišné 
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Např. z 61 996 podpisů na petici na podporu kandidatury T. Okamury bylo uznáno Ministerstvem vnitra jako 

platných pouze 35 751, této problematice se bude autor věnovat zevrubněji v další kapitole 
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 Např. kandidát na prezidenta republiky Tomio Okamura získal 61 966 podpisů, z nichž bylo uznáno jen 

48 829 podpisů, podobně Vladinír Dlouhý který získal 59 165 podpisů, z nichž bylo uznáno jako platných jen 

48 929 podpisů. 
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 Např. nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09. 
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 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. Vol 10/2012 . 
95

 Srov. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva X„ Y., Z. v. Federal Republic of Germany, App. No. 

6850/74, 5 DR 90, s. 94. 
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podmínky pro nezávislé kandidáty a politické strany.
96

 S tímto názorem se autor zcela 

ztotožňuje. 

Petici, která se přikládá k prezidentské kandidatuře občanského kandidáta, je také nutno 

odlišovat od petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, který v ustanovení  

§ 1 odst. 1 vymezuje pojem petice jako: „žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo 

jiného společného zájmu.“ V petici, která podporuje kandidáta na prezidenta republiky, 

petenti ničeho nežádají, nic nenavrhují ani si na nic nestěžují ve smyslu ustanovení 

čl. 18 odst. 1 Listiny. Petice na podporu prezidentského kandidáta naopak primárně vyplývá 

z čl. 56 odst. 2 Ústavy a jejím smyslem je „pouhé“ vyjádření podpory konkrétnímu 

kandidátovi (přesněji konkrétní kandidátní listině).
97

  Nejvyšší soud se již podobnou otázkou 

zabýval v minulosti
98

 a to v souvislosti s náležitostmi petice podporující nezávislého 

kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky podle zákona č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Také tehdy bylo 

judikováno, že vedle obecné úpravy petičního práva existuje v českém právním řádu několik 

dalších zákonů, které obsahují speciální úpravu práva petičního.
99

  

Dále pak Nejvyšší správní soud ve věci Jiřího Kesnera výslovně stanovil, že i když byl 

sběr podpisů pod peticí na podporu prezidentského kandidáta zahájen před účinností novely 

Ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta, ani tak nelze na petici pohlížet podle ustanovení 

zákona o právu petičním, neboť by se jednalo o snahu obejít ústavní zákon o zavedení přímé 

volby prezidenta republiky a prováděcí zákon o volbě prezidenta republiky.
100

 

3.3.1 Sběr podpisů 

Nyní by autor považoval za vhodné blíže zmínit také to, na jakých místech je vůbec 

možné podpisy pod takovouto petici sbírat. Protože byť se může jednat o zdánlivě jasnou věc, 
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 Srov. rozhodnutí Evropského soudu pro liská práva ve věci Asensio Serqueda v. Spain, App. No. 23151/94, 

77-B DR 122. 
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 Stejně tak za petice ve smyslu zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním nelze považovat petice podle ustanovení § 

21 zák. odst. 4. zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, podle § 61 odst. 2. zák. č. 247/1995 Sb., o 
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hnutích. Jedná se vždy o akcesorické petice, jejichž cílem je shromáždění podpisů za určitým cílem, který není 

upraven obecnou úpravou o právu petičním. 
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 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 1996, sp. zn. Ovs 35/96/Ha. 
99

 V návrhu volebního zákoníku je již navrhováno pojem „petice“ opustit a nahradit ho pojmem „podpisová 

listina“. Viz blíže: Věcný záměr volebního zákoníku. Jednání vlády ze dne 14.3.2013, Usnesení č. 151. Viz 

blíže: Aplikace o/dok. Věcný záměr volebního zákoníku [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8B9JKWOM 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 6/2012 a dále usnesení téhož soudu ze 

dne 13.12.2012,  sp. zn Vol. 10/2012. 
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i zde mohou nastat určité nejasnosti a může dojít ke vzájemné kolizi práv garantovaných 

Listinou.  

Svoboda projevu a právo petiční patří k základním politickým právům, která jsou 

tradičně vykonávána na veřejných prostranstvích,
101

 kde se schází větší množství lidí a je tak 

možné efektivněji působit na veřejnost. V posledních letech je však vidět nový trend, kdy 

se centra měst vyprazdňují na úkor zejména obchodních center na perifériích.
102

  

Těmto změnám se museli přizpůsobit i kandidáti, jejichž cílem je samozřejmě efektivně 

oslovit co možná nejvíce potencionálních podporovatelů, resp. budoucích voličů.
103

 I když 

podle názoru autora tradičním místem pro konání mítinků zůstávají náměstí, pěší zóny a jiné 

veřejné prostory v centru měst a to zejména z prostorových důvodů, sběr podpisů pod petici 

na prostor nijak náročný není a mohl by klidně probíhat např. ve vestibulech metra, 

obchodních centrech nebo jiných soukromých prostorách. Ovšem zde by docházelo ke kolizi 

politických práv s právy vlastnickými.  

Pokud si vezmeme jako příklad obchodní centrum, jeho vlastník může proti výkonu 

politických práv vznášet řadu argumentů. „Sběrači“ podpisů mohou obtěžovat prodávající 

i nakupující, jejich přítomnost může vyvolávat konflikty mezi jejich příznivci a odpůrci 

a odhozené letáky mohou znečistit prostory nákupního centra. Je nesporné, že takováto 

činnost musí být regulována, ať jde již o hlasitost projevu, umístění či čas sběru podpisů. 

 Jak uvádí k této problematice Pavel Ondřejek, hlavním hlediskem při posuzování této 

kolize práv je proporcionalita.
104

 Jedná se tak vlastně o vzájemné poměřování základních 

práv, jehož cílem je zachování maximální možnosti realizace obou dotčených základních 

                                                           
101

 Sběr podpisů pod petici nelze považovat ani za zábor veřejného prostranství. Viz např. podle názoru autora 

zcela správné vyjádření Úřadu městské části Praha 5, který ve věci sběru podpisů pod petici podporující 
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podpisy pro Franze, přijela na ně policie.  Aktuálně.cz [online]. 24. 10. 2012 [cit. 24.1.2014]. Dostupné z: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=761372 
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 Viz např.„Centra měst vymírají“, říká šumný režisér Radovan Lipus. Česká televize [online]. 25.2.2009 

[cit. 12.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/46779-

centra-mest-vymiraji-rika-sumny-reziser-radovan-lipus/ 
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 Např. Jan Fischer své petiční archy umístil (se souhlasem majitele) v síti obchodů s knihami. Viz blíže: 

KOPECKÝ, Josef. Fischer sbírá podpisy pro Hrad v knihkupectví, Bobošíková u hasičů. IDNES [online]. 30. 7. 

2012 [cit. 23.1.2014]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jak-kandidati-na-prezidenta-sbiraji-50-tisic-podpisu-

fx1-/domaci.aspx?c=A120730_114015_domaci_kop 
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 ONDŘEJEK, Pavel. Proporcionalita versus kategorizace: modely řešení kolize vlastnického práva a 

vybraných politických práv. In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan (eds.): Volby, demokracie a politické svobody. 

Praha: Leges, 2010, s. 165. 
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práv. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou argumenty vhodnosti, potřebnosti a 

přiměřenosti zásahu do základních lidských práv. Shodně se k aplikaci principu 

proporcionality vyjádřil i Ústavní soud, když ve svém nálezu
105

 ve věci ústavnosti právní 

úpravy „anonymního svědka“. Ústavní soud vyšel z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny, podle 

kterého platí, „že základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom při používání 

ustanovení o mezích základních práv a svobod, nýbrž analogicky rovněž v případě jejich 

omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“ 

Z výše uvedeného podle názoru Pavla Ondřejka a stejně tak podle názoru autora 

vyplývá, že poměřováním kolidujících práv lze dospět k závěru, že zákaz sběru podpisů 

v nákupních centrech, příp. jiných soukromých prostorách obecně nevede 

k disproporcionálnímu zásahu do politických práv, zatímco povolení realizace sběru podpisů 

k disproporcionálnímu zásahu do práva vlastnického vést může.
106

  Přičemž tento závěr nelze 

omezit jen na sběr podpisů, ale argumentum per analogiam celkově na výkon politických 

práv.  

Nelze přitom pominout, že zejména v případě práva petičního lze v důsledku zvýšené 

kumulace osob např. v nákupních centrech získat výhodu v počtu podpisů pod určitou petici, 

ale velkého počtu podpisů lze dosáhnou i jinými prostředky bez nutnosti omezování 

vlastnických práv jiných osob. Takovými prostředky může být např. vhodná medializace 

kandidáta či elektronické prostředky. Lze tedy podle názoru autora shrnout, že sběr podpisů 

není bez souhlasu vlastníka možný na jakémkoli pozemku či stavbě v soukromém vlastnictví 

a to i přesto, že tato nemovitost plní do značné míry veřejné potřeby či jinak vykazuje znaky 

veřejného prostoru. 

Na závěr této kapitoly by autor ještě rád zmínil, že vzor petice, resp. vzorovou podobu 

podpisového archu, kterou navrhující občan připojuje ke kandidátní listině, je dostupný 

na stránkách Ministerstva vnitra.
107
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3.4 Kandidátní listina  

Jestliže byly splněny výše uvedené požadavky (příp. i když nebyly), následujícím 

krokem je podání kandidátní listiny navrhujícími poslanci, senátory nebo občanem, jehož 

petice je podpořena 50 000 podpisy občanů oprávněných volit prezidenta. Podle ustanovení 

§ 21 odst. 2 ZPVP mohou navrhující poslanci, senátoři nebo občan podat pouze jednu 

kandidátní listinu. Tím je zohledněn fakt, že pro potřeby prezidentské volby je území České 

republiky jedním volebním obvodem a tudíž není možné, aby poslanci, senátoři či občané 

mohli navrhovat kandidáty na více než jedné kandidátní listině.  

Kandidátní listiny přijímá, projednává a v případě splnění všech náležitostí i registruje 

Ministerstvo vnitra. Řízení se zahajuje podáním kandidátní listiny, která musí být podle 

ustanovení § 3 ZPVP podána nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta republiky. 

Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu ZPVP, lhůta je navržena tak, aby byl na jedné straně 

poskytnut dostatečný prostor před zahájením samotné volby prezidenta pro kandidující 

subjekty podávající kandidátní listinu a na druhé straně byl zachován dostatečný prostor pro 

všechny související úkony volebních orgánů.
108

  Ke komunikaci s navrhujícími poslanci nebo 

senátory je třeba určit zmocněnce. Navrhující občan činí úkony ve volebních věcech buď sám 

nebo i on má právo si určit svého zmocněnce. Na přípravu a průběh voleb dohlíží Státní 

volební komise.
109

  

Náležitosti kandidátní listiny jsou upraveny v ustanovení § 25 ZPVP, podle něhož 

kandidátní listina obsahuje:  

a) jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, 

zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně 

jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, 

b) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že 

kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické 

příslušnosti“), 
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 Viz blíže: důvodová zpráva k zákonu č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, komentář k ustanovení 
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c) jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, 

že se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum 

narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis, 

d) jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo 

navrhujících senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro 

doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, 

uvede údaje obdobně, 

e) jméno a příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa 

jejich trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a 

podpis.“ 

Podle ustanovení § 25 odst. 2 ZPVP se ke kandidátní listině připojí vlastnoručně 

podepsané prohlášení kandidáta obsahující sdělení, že kandidát souhlasí se svou kandidaturou 

a že mu není známa žádná překážka volitelnosti a nedal souhlas s uvedením na jiné kandidátní 

listině. Dále podpisem tohoto prohlášení kandidát potvrzuje, že údaje uvedené na kandidátní 

listině vztahující se k jeho osobě a k volebnímu výboru a jeho členům jsou pravdivé. Tím, že 

kandidát na prezidenta republiky přejímá odpovědnost za údaje vážící se ke členům volebního 

výboru, je zohledněn fakt, že volební výbor má v celém procesu prezidentské kandidatury 

významné postavení
110

 a jeho členy by měly být v zájmu samotného kandidáta jen 

důvěryhodné osoby. V prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum 

narození.  

Dále podle ustanovení § 25 odst. 2 kandidát dodá potvrzení o zřízení volebního účtu 

včetně bankovního spojení a údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet. 

Kandidát, který pro volbu prezidenta navrhl v kandidátní listině sám sebe, pak může nebo 

nemusí mít zmocněnce. Naproti tomu kandidát navržený poslanci či senátory mít zmocněnce 

musí, jinak se vystavují navrhující poslanci či senátoři v době před registrací kandidátní 

listiny možnosti odmítnutí kandidátní listiny z důvodů její neúplnosti.
111
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 Viz blíže ustanovení § 23 ZPVP. 
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Viz blíže: Důvodová zpráva k zákonu č. 275/2012 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

[online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=613&ct1=0 

 



31 
 

Ustanovení § 25 odst. 3 až 6 pak stanovuje pravidla pro podávání kandidátní listiny 

navrhujícím občanem, k níž musí být připojena petice obsahující minimálně 50 000 podpisů 

občanů oprávněných volit prezidenta a následný postup kontroly těchto podpisů. Petici může 

podle ustanovení čl. 56 odst. 5 Ústavy a § 21 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky 

podepsat jen občan starší 18 let věku. ZPVP tímto vychází z Ústavy, která v ustanovení čl. 56 

odst. 6 přiznává právo volit prezidenta republiky občanům starším 18 let a není třeba, aby 

prováděcí zákon stanovil přísnějším podmínky. 

 Přesto vzhledem k faktu, že petice se podepisuje nejpozději 66 dnů
112

 před konáním 

prezidentské volby, může nastat situace, že občan, který v době konání volby dosáhne 18 let a 

bude mu přiznáno aktivní volební právo, nebude mít možnost podpořit svého kandidáta 

v průběhu shromažďování podpisů pod peticí formou podpisu pod tuto petici. Jedná se tedy 

o případy, kdy občan nabude zletilosti v průběhu některého z 66 dnů přede dnem volby 

prezidenta.  

 Podle názoru autora, přestože se zcela zřejmě jedná o jistý nedostatek zákonné úpravy, 

nezpůsobuje tento nedostatek nijak zásadní ovlivnění volby, protože se jedná o naprosto 

marginální skupinu potencionálních podporovatelů. Opačný postup, tedy kdy by se 

při přezkumu podpisů započítávaly i podpisy občanů mladších 18 let s tím, že budou uznány, 

pokud v době voleb takovýto občan dosáhne 18 let a nebudou u něho jiné překážky volebního 

práva, by sice možný byl, ale jen s obtížemi.  

Sběr podpisů může být započat ještě před vyhlášením volby prezidenta, kdy nebude 

známo konkrétní datum volby. V takovém případě by osoby provádějící sběr podpisů spíše 

jen spoléhali na to, že k dosažení občanství dojde ke dni konání voleb. Navíc by podle názoru 

autora došlo k nežádoucímu zásahu do obecně povědomé zásady, že aktivní volební právo, 

byť se v uvedeném případě jedná o podporu petice, se nabývá v souvislosti s dosažením plné 

zletilosti. 
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4. PŘEZKUM PROCESU KVALIFIKACE KANDIDÁTŮ 

 

První přímá volba prezidenta ukázala, že zatímco v případě kandidátů navržených 

poslanci či senátory proces kvalifikace proběhl hladce, naopak v případě kandidátů 

navržených občany jsme byli svědky sporů zejména ve věci uznávání podpisů 

na předložených peticích ze strany Ministerstva vnitra.  

V následující kapitole proto bude přiblížen zejména proces kontroly podpisů na peticích 

a možnosti následné soudní obrany proti takovéto kontrole, která je prováděna Ministerstvem 

vnitra. Při soudním přezkumu je třeba brát v potaz, že sestavení kandidátní listiny je jedním 

z nejzásadnějších kroků v celé taktice předvolebního boje.  Tomu odpovídá i fakt, že zásah 

orgánů veřejné moci do kandidátních listin, nepřijetí registrace kandidátní listiny či naopak 

přijetí kandidátní listiny, jež nesplňuje příslušné požadavky, je vždy zásahem do pasivního 

volebního práva a do férovosti a rovnosti volebního boje tak, jak plyne z ustanovení 

čl. 5 Ústavy a ustanovení čl. 22 Listiny. Autor považuje v této souvislosti za vhodné zmínit 

slova J. Filipa, který k tomuto uvádí, že: „Bez svobody nabídky by nebylo svobodných voleb. 

Tomu musí odpovídat i proces kandidování. Proto je nepřesná představa o hlavní roli 

svobody výběru. Kdo ovládá navrhování kandidátů, má v rukou výsledek voleb a tím možnost 

ovlivňovat řešení základních otázek řízení státu a společnosti.“
113

 

4.1 Kontrola prováděná Ministerstvem vnitra  

Pravomoc Ministerstva vnitra ve věci volby prezidenta republiky vychází z ustanovení 

§ 8 ZPVP. Jak již bylo uvedeno výše, z pohledu vyhodnocení první přímé prezidentské volby 

bude blíže pojednáno zejména o oprávnění Ministerstva vnitra k registraci kandidátních listin. 

Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo vnitra referenční 

údaje ze základního registru obyvatel a údaje z informačního systému evidence obyvatel.  

Kromě toho, že ZPVP v ustanovení § 25 odst. 3 stanoví povinnost navrhujícího občana 

připojit ke kandidátní listině petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit 

prezidenta republiky, stanoví dále také formální náležitosti petice, když uvádí, že:„Součástí 

petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a na každém jejím očíslovaném 

podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta 
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na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. 

Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, 

příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis.“
114

  

Dále podle ustanovení § 25 odst. 4 ZPVP Ministerstvo vnitra provádí kontrolu petice 

tak, že nejdříve zjistí celkový počet podpisů pod peticí. Následně zkontroluje, jestli 

na podpisovém archu petice nechybí některý z požadovaných údajů (jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa trvalého pobytu a vlastnoruční podpis). Pokud takovýto údaj chybí 

nebo je uveden neúplně, pak se příslušný podpis do celkového počtu nezapočítá. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že petici lze rozdělit do dvou fází, přičemž první fáze (kontrola 

úplnosti) probíhá podle ustanovení § 25 odst. 4 ZPVP a druhá fáze (kontrola správnosti) 

probíhá podle ustanovení § 25 odst. 5 a 6 ZPVP.
115

  

Protože by bylo příliš náročné a nehospodárné ověřovat správnost údajů u každého 

jednotlivého podpisu, ZPVP vychází z předpokladu, že Ministerstvo vnitra provede kontrolu 

správnosti pouze u tzv. kvalifikovaného vzorku. Z těch podpisů, které splní požadavek 

na svoji úplnost, pak Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na petici na náhodně vybraném 

vzorku u 8 500 občanů podepsaných na petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % 

podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto podpisy do celkového počtu podpisů 

na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra při tomto postupu nesprávné údaje u 3 % nebo více než 

3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu, tj. 8500 

podpisů na petici.  

Pokud bude i u druhého vzorku
116

 zjištěna chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů 

podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet 

občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Pokud bude 

u druhého kontrolního vzorku zjištěna chybovost pod 3 %, pak se odečítá z celkového počtu 

občanů podepsaných na petici jen chybovost zjištěná u prvního vzorku.  

Právě toto ustanovení § 25 odst. 6 zákona o přímé volbě prezidenta, jehož doslovné 

znění je: „Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % 
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nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů 

podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou 

kontrolních vzorcích“, vyvolalo zcela jistě největší spory o tom, jak by měl být ZPVP 

vykládán a jak to zákonodárce vlastně myslel, zda se mají zjištěné chyby v obou kontrolních 

vzorcích jen sčítat nebo sčítat a vydělit dvěma. 

4.2 Jen sčítat či sčítat a dělit chybovost zjištěnou v kontrolních vzorcích? 

Důvodová zpráva k předmětnému ustanovení § 25 odst. 6 ZPVP (v návrhu zákona 

označený jako § 23 odst. 6, nicméně stejného znění, pozn. autora) uvádí, že „vzhledem ke 

krátkosti času není možné zkontrolovat všechny údaje na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra 

nesprávné údaje u více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku 

stejného rozsahu. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost 

u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou 

kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Zjistí-li Ministerstvo 

vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na 

petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který 

procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích (například bude-li chybovost v 

obou kontrolních vzorcích takto zjištěná celkem 10 %, odečítá se 10 % občanů podepsaných 

na petici)”
117

  

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že ani z důvodové zprávy k návrhu ZPVP není zcela 

zřejmé, zda se má chybovost jenom sčítat nebo sčítat a vydělit dvěma. Jak konstatoval 

Nejvyšší správní soud: „Zvolenou dikci, podle níž bude-li chybovost v obou kontrolních 

vzorcích takto zjištěná celkem 10 %, odečítá se 10 % občanů podepsaných na petici, totiž lze 

vykládat tak, že součet chybovosti v obou zkoumaných vzorcích činí 10 %, a proto se od celé 

množiny podpisů odečte právě 10 %; stejně však i tak, že je tato chybovost v každém 

z kontrolních vzorků právě 10%, a proto od celého souboru nutno odečíst 10% podpisů.“
118

  

NSS mj. v této souvislosti zmínil tezi G. Radbrucha, která je obecně přijímaná 

Ústavním soudem a podle níž „vůle zákonodárce není metodou výkladu, nýbrž cílem výkladu 

a výsledkem výkladu, výrazem pro apriorní nezbytnost systémově nerozporného výkladu 

celého právního řádu. Je proto možné konstatovat jako vůli zákonodárce to, co nikdy jako 
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 Sněmovní tisk č. 613, Poslanecká sněmovna, 2012, VI. volební období 2010-2013. Parlament České 

republiky, Poslanecká sněmovna [online].[cit. 27.1.2014]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=613&CT1=0). 
118

 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012 sp. zn. Vol 13/2012. 
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vědomá vůle autora zákona nebylo přítomno. Interpret může rozumět zákonu lépe, než mu 

rozuměl jeho tvůrce, zákon musí být moudřejší než jeho autor – on právě musí být moudřejší 

než jeho autor”
119

  

Dále je potřeba při hledání cesty ke správné interpretaci daného ustanovení přihlédnout 

ještě k ustanovením čl. 21 odst. 4 Listiny, které stanoví rovnost podmínek přístupu občanů 

k voleným funkcím. Jak uvádí Vojtěch Šimíček, právo občanů na rovný přístup k veřejným 

funkcím znamená především vyloučení jakékoliv formy diskriminace.
120

 Ta, podle názoru 

autora, mohla být výkladem Ministerstva vnitra připuštěna. Dále je třeba zohlednit ustanovení 

čl. 22 Listiny, které zakotvuje ochranu svobodné soutěže politických stran v demokratické 

společnosti. Přičemž pojem „svobodná soutěž“ implicitně předpokládá pluralitu, rovnost šancí 

a zdrženlivost při omezení práv dotčených subjektů ze strany veřejné moci, která musí být 

velmi restriktivní a je přípustná pouze výjimečně v legitimních případech.
121

  

Lze tedy shrnout, že dané ustanovení není napsáno dostatečně jednoznačně, je matoucí 

a umožňuje dvojí výklad.
122

 První výklad
123

 dané ustanovení chápe tak, že se chyby z obou 

kontrolních vzorků sčítají a prezidentskému kandidátovi se tedy odečítá součet obou hodnot. 

Druhý výklad
124

 naopak předpokládá, že se chybovost z obou vzorků sečte a vydělí dvěma. 

Prezidentskému kandidátovi by se pak odečetl pouze průměr z obou vzorků. Přičemž ze 

smyslu výše uvedených zásad obsažených v čl. 21 odst. 4 a čl. 22 Listiny vyplývá podle 

názoru autora povinnost upřednostnit spíše pro kandidáty příznivější výklad, tj. výklad druhý. 

Jestliže se kontrolní vzorek obligatorně skládá z 8500 podpisů občanů na petici a druhý 

kontrolní vzorek se odebírá v případě, že nesprávné údaje jsou shledány u 3 % nebo více než 

3 % podepsaných občanů, tak je reálný předěl mezi nutností odebírat druhý kontrolní vzorek 

či nikoliv stanoven rozdílem jediné chyby mezi 254 a 255 chybnými údaji. Pokud je odebrán 

i druhý kontrolní vzorek, jak tomu bylo u všech kandidátů na prezidenta, kteří splnili 
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 Viz nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 14/02. 
120

 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, a.s. 2012, s. 509. 
121

 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, a.s. 2012, s. 517. 
122

 Např. Jan Kysela označil příslušná ustanovení, která se týkají odečtu hlasů, jako „krajně matoucí.“   

Viz blíže: KOPECKÝ, Josef, BŘEZINA, David, TRACHTOVÁ, Zdeňka. Sčítat, nebo zprůměrovat? Odečet 

hlasů neúspěšným kandidátům budí dohad. IDNES [online]. 22.11.2012 [cit. 27.1.2014]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/reakce-vyrazenych-kandidatu-na-funkci-prezidenta-f7k-

/domaci.aspx?c=A121123_150530_domaci_kop 
123

 Tento výklad používalo zejména Ministerstvo vnitra, viz dále. 
124

 Preferovaný mnoha ústavními právníky, některými prezidentskými kandidáty a později i Nejvyšším správním 

a posléze i Ústavním soudem, viz dále.  
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podmínku doložení petice s 50 000 podpisy občanů, počet reálně zkontrolovaných podpisů 

např. při počtu 60 000 podpisů dosahuje 28,33 % ze všech získaných podpisů, při počtu 

70 000 podpisů se tento podíl snižuje na 24,29 % a při počtu 80 000 dosahuje jen 21, 25 %. 

U prezidentského kandidáta Miloše Zemana, který získal největší počet podpisů občanů 

pod petici, bylo při celkovém množství 106 018 podpisů zkontrolováno jen 16,04 % podpisů. 

Naopak nejvíce podpisů z jejich celkového počtu bylo zkontrolováno u Jany Bobošíkové, kdy 

z celkového počtu 56 133 podpisů bylo zkontrolováno 30,28 % podpisů.  

Podle názoru autora je však tím nejpodstatnějším, aby postup Ministerstva vnitra 

ve věci kontroly petic byl v souladu se smyslem ustanovení čl. 56 odst. 5 Ústavy, tj. ověřil, 

zda byla petice podepsána 50 000 občany České republiky, kteří jsou oprávněni volit 

prezidenta. Tento elementární požadavek byl podle mého názoru v procesu kontroly petic 

potlačen do pozadí. Ministerstvo vnitra tedy mělo být vedeno spíše než snahou o penalizaci 

kandidátů, kteří předložili petice s nesprávnými údaji, snahou o ověření faktu, zda má daný 

kandidát skutečně podporu 50 000 občanů oprávněných volit prezidenta. Tento nesprávný 

přístup Ministerstva vnitra ostatně dokládá i následující kapitola. 

4.3 Postoj Ministerstva vnitra  

Výpočet platných podpisů občanů podepsaných na peticích byl Ministerstvem vnitra 

prováděn podle následujícího vzorce: 

Vp = Cp – [Cp x (C1 + C2)] / 100  

− Vp je výsledný počet započtených občanů podepsaných na petici 

− Cp je celkový počet občanů podepsaných na petici  

− C1 je relativní chybovost kontrolního vzorku č. 1 v procentech  

− C2 je relativní chybovost kontrolního vzorku č. 2 v procentech 
125
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 Srov. vyjádření Ministerstva vnitra ke kontrole petic. Viz blíže Ministerstvo vnitra ke kontrole petic pro 

prezidentskou volbu. Archiv zpráv. Ministerstvo vnitra České republiky. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-ke-kontrole-petic-pro-prezidentskou-volbu.aspx nebo dále Vnitro 

asi udělalo chybu, která by mohla Bobošíkovou vrátit do hry. Česká televize [online]. 21.11.2012 [cit. 

30.7.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/204818-vnitro-asi-udelalo-chybu-ktera-by-

mohla-bobosikovou-vratit-do-hry/ 
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Podstatou sporu tedy bylo, zda veličiny C1 a C2 jenom sčítat (první výklad) nebo sečíst 

a součet pak ještě vydělit dvěma (druhý výklad). 

Je důležité také zdůraznit, že při hodnocení údajů obsažených na petici je třeba vycházet 

z presumpce jejich správnosti. Každý navrhovatel, který předloží petici, ji předkládá s tím, 

že je přesvědčen o její správnosti a je úkolem Ministerstva vnitra, aby do celkového počtu 

nezapočetlo takové údaje, které jsou neúplné či nesprávné. Z toho tedy vyplývá, že důkazní 

břemeno v tomto směru spočívá na Ministerstvu vnitra.
126

 

Jak již bylo napsáno, Ministerstvo vnitra si dané ustanovení vyložilo tak, že průměrnou 

chybovost neprůměruje, ale sčítá. Zřejmě odborné i laické veřejnosti nejviditelnějším 

zastáncem sčítání chybovosti se stal Václav Henych.
127

 Nutno i vzhledem k judikatuře NSS 

uznat, že výklad Ministerstva vnitra byl jazykově správný a nijak nevybočoval z významu 

slov obsažených v ustanovení § 25 odst. 6 ZPVP.
128

 Ovšem tento výklad mohl vést ke zcela 

absurdním závěrům, kdy při vyšší chybovosti kontrolních vzorků by mohl součet procentuální 

chybovosti obou kontrolních vzorků přesáhnout 100 %.  

Ministerstvo vnitra po stížnostech kandidátů u NSS,
129

 setrvávalo dále na své pozici 

a trvalo na tom, že ustanovení § 25 odst. 6 ZPVP je nutno vykládat tak, že se zjištěná procenta 

chybovosti sčítají, což plyne podle jeho názoru ze znění tohoto ustanovení i z důvodové 

zprávy. Ministerstvo vnitra dále nepovažovalo za správné, aby od počátku zastávaný výklad 

byl účelově měněn v průběhu volebního procesu, zjistí-li se např., že chybovost v peticích 

kandidátů je větší, než se předpokládalo, anebo že dosažení požadované hranice 50 000 

podpisů na petici je obtížně dosažitelné. Podle Ministerstva vnitra by použití prostého 

průměru vedlo k nesprávnému výsledku, který by nereflektoval chybovost v celé petici.  

Zjištěné chyby lze rozdělit na nezávislé (např. chybějící státní občanství, občan 

je neztotožněn atd.) a závislé na velikosti kontrolního vzorku. Závislými chybami jsou podle 

Ministerstva vnitra tzv. duplicity. Je zřejmé, že zatímco u prvního kontrolního vzorku dochází 

k identifikaci chyb pouze porovnáním ztotožněných záznamů, u druhého vzorku se navíc 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 13/2012 týkající se J. Bobošokové. 
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 Václav Henych je jeden ze spolutvůrců zákona o volbě prezidenta republiky, ředitel odboru všeobecné správy 

ministerstva vnitra a člen Státní volební komise (údaje platné ke dni 30. 4. 2014). 
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 Viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn Vol. 11/2012 týkající se 

T. Okamury. 
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 Viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19.2.2013, sp. zn Vol 13/2013 týkající se 

J. Bobošíkové či usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn Vol. 11/2012 týkající se 

T. Okamury. 
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prověřuje i duplicita se znalostí vzorku prvního.
130

 Dále Ministerstvo vnitra argumentuje 

i tím, že podmínky pro sběr podpisů i jejich ověřování jsou nastaveny pro všechny kandidáty 

stejně a je proto zachována zásada rovnosti přístupu k veřejným funkcím a kandidát má 

možnost nahlížet do spisu a ověřit si tak veškerou dokumentaci, na základě které bylo vydáno 

napadené rozhodnutí.
131

 

4.4 Dopad na jednotlivé kandidáty 

Při pohledu na dopady na jednotlivé kandidáty zjistíme, že nejvíce postup Ministerstva 

vnitra uškodil prezidentskému kandidátovi Tomiu Okamurovi, u kterého činil rozdíl mezi 

prvním a druhým způsobem vyhodnocení chybovosti 13 078 podpisů. Vysoké ztráty utrpěl 

i Jan Fischer, který přišel o 11 967 podpisů, Miloš Zeman, který přišel o 11 606 podpisů. 

Přes hranici deseti tisíc neuznaných podpisů se dostal i Vladimír Dlouhý, u kterého činil 

rozdíl mezi součtem a průměrováním chybovosti 10 242 podpisů. Naopak nejmenší rozdíl 

mezi prostým součtem a součtem průměrováním chybovosti měla Zuzana Roithová s 3088 

podpisy s Táňa Fischerová s 3743 podpisy. U ostatních kandidátů se rozdíl pohyboval 

v rozmezí mezi 5000 a 10 000 neuznanými podpisy. Pro lepší přehlednost je na následující 

straně vložena tabulka. 
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 Např. u kandidátky na prezidenta republiky Jany Bobošíkové bylo v prvním vzorku zjištěno 0,95 % duplicit a 

ve druhém vzorku již 2,46 % duplicit. Dá se přitom očekávat, že kdyby se porovnaly i triplicity, tj. porovnání 

třetího vzorku s dvěma předešlými vzorky, bylo by triplicit zjištěno ještě mnohem více než duplicit. Zřejmě 

proto Ministerstvo vnitra považovalo za objektivnější chybovost sčítat, než průměrovat. Viz vyjádření 

Ministerstva vnitra obsažené v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 13/2012. 
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  Vyjádření odpůrce – Ministerstva vnitra ve věci kandidatury Tomia Okamury. Viz blíže: usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn Vol. 11/2012. 
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Srovnání dopadu sčítání chybovosti a průměrování chybovosti na jednotlivé kandidáty.
132

 

Kandidát Chyba 

1. 

vzorku 

Chyba 

2. 

vzorku 

Součet Průměr Uznané 

hlasy při 

součtu 

vzorků 

Uznané hlasy 

při součtu a 

zprůměrování  

vzorků 

Rozdíl 

Miloš Zeman 10, 6 % 11, 2 % 21, 8 % 10, 9 % 82 856 94 462 11 606 

Jan Fischer 11 % 12, 5 % 23, 5 % 11, 8 % 77 387 89 363 11 976 

Vladimír 

Franz 

7 % 6, 7 % 13, 7 % 6, 85 % 75 709 81 769 6060 

Zuzana 

Roithová 

4, 2 % 3, 3 % 7, 5 % 3, 75 % 75 066 78 154 3088 

Táňa Fišerová 4, 9 % 5, 4 % 10, 3 % 5, 15 % 64 961 68 704 3743 

Jana 

Bobošíková 

7, 7 % 11, 5 % 19, 2 % 9, 6 % 45 429 50 793 5364 

Vladimír 

Dlouhý 

16, 2 % 18, 4 % 34, 6 % 17, 3 % 38 687 48 929 10 242 

Tomio 

Okamura 

19, 4 % 23, 0 % 42, 4 % 21, 2 % 35 751 48 829 13 078 

 

4.5 Možnost soudního přezkumu rozhodnutí Ministerstva vnitra 

Podle ustanovení § 65 odst. 1 ZPVP se lze domáhat soudní ochrany proti rozhodnutí 

o odmítnutí kandidátní listiny u NSS a to ve lhůtě do dvou pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí. Uvedené ustanovení je ovšem třeba vykládat v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 

ZPVP, které stanoví, že Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci nebo 

o odmítnutí kandidátní listiny v listinné a elektronické podobě a stejnopis tohoto rozhodnutí 

zašle do vlastních rukou zmocněnci a současně rozhodnutí zveřejní na svých internetových 

stránkách určených pro volby, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní 

volební komise a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se pak rozhodnutí považuje 

třetím dnem ode dne vyvěšení.  

Jak správně upozornil Ústavní soud, lhůta je tedy s ohledem na zákonnou fikci doručení 

třetím dnem od vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra fakticky pětidenní.
133

 Lhůta je 

                                                           
132

 Údaje byly převzaty z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR - Rozhodnutí o registraci kandidátní 

listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny. Viz blíže: Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí 

kandidátní listiny. Ministerstvo vnitra ČR. [online]. [cit. 28.8.2013].  Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/rozhodnuti.aspx 
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přitom totožná u všech volebních zákonů a jejím smyslem je nevyvolávat po neúměrně 

dlouhou dobu pochybnosti o zákonnosti průběhu voleb, stejně jako co nejdříve vymezit 

konečný okruh kandidátů.
134

  

Jak již bylo uvedeno dvoudenní lhůta je ve volebních záležitostech běžným jevem 

a vyskytuje se např. i v případech odmítnutí kandidátní listiny v obecních a krajských 

volbách.
135

 Navíc je třeba zmínit, že lhůta sama o sobě nemůže být protiústavní. Její 

protiústavnost lze posuzovat až v širším kontextu, příp. v její komunikaci s jinými aspekty, 

které k uplatnění lhůty přistupují.
136

  

Většina kandidátů na prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla odmítnuta, 

se v této lhůtě se svoji žalobou na NSS skutečně obrátila.
137

 Všichni tito kandidáti se mj. 

domáhali toho, aby bylo rozhodnuto, že Ministerstvo vnitra pochybilo, když sečetlo 

chybovost z obou kontrolovaných vzorků petice podporující prezidentskou kandidaturu 

navrhovatele, místo aby ji zprůměrovalo (sečetlo a vydělilo dvěma) a o takto zjištěnou míru 

chybovosti snížilo počet podpisů na předmětné petici.  

4.6 Výklad Nejvyššího správního soudu 

NSS, vědom si jistě toho, že jeho rozhodnutí bude velmi pravděpodobně podrobeno 

přezkumu u Ústavního soudu, se vyjádřil v tom smyslu, že je třeba do výkladu sporných 

ustanovení ZPVP promítnout judikaturu Ústavního soudu týkající se pravidel výkladu čl. 22 

Listiny.
138

 Tímto se Ústavní soud již zabýval v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny 

a Senátu.
139

 Podle Ústavního soudu je třeba tento článek Listiny chápat jako závaznou 

směrnici nejen pro moc zákonodárnou, která je tvůrcem legislativy, ale i pro moc výkonnou 

a soudní při používání a výkladu zákonů. Přičemž je třeba brát v potaz, že svobodná soutěž 
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 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. Pl.ÚS 27/12. 
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 Ústavní soud dále odmítl argumentaci stěžovatele, podle kterého by měla být adekvátní dvouměsíční lhůta 

k podání žaloby k soudu podle § 72 SŘS. Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013 sp. zn. Pl.ÚS 27/12. 

Ústavní soud dále v této souvislosti poukázal na právní závěry vyslovené v kontextu voleb do Senátu v nálezu 

ze dne 29. října 1996, sp. zn. III. ÚS 275/96. Stejně se již předtím vyjádřil i Nejvyšší správní soud, viz např. 

usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn Vol. 11/2012. 
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 Srov. ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších 

předpisů a dále dle ustanovení § 52 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
136

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12. 
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 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 11/2012 (Tomio Okamura), sp.zn. Vol 12/2012 

(Vladimír Dlouhý) Vol 13/2012 (Jana Bobošíková). S žalobou se na Nejvyšší správní soud obrátili i kandidáti, 

jejichž volební petice zdaleka nedosahovaly hranice 50 000 podpisů jako např. Jiří Kesner či Klára Samková.  
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 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. Vol 11/2012. 
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politických stran se plně uplatní zejména ve volbách a tudíž musí být zde více než kde jinde 

k tomuto přihlédnuto při výkladu volebních zákonů.
140

  

Dále Ústavní soud v souvislosti s ustanovením čl. 22 Listiny vyžaduje, aby případná 

sporná ustanovení zákona a zákonů souvisejících
141

 byla vykládána a používána ve prospěch 

účelu a smyslu těchto zákonů. „Přitom účel a smysl zákona nelze hledat jen ve slovech 

a větách předpisu. V právním předpisu jsou a musí vždy být obsaženy i principy uznávané 

demokratickými právními státy. Za takový stát se Česká republika také prohlašuje v čl. 1 své 

Ústavy. Kromě tohoto speciálního interpretačního pravidla pro práva politická opírá Ústavní 

soud svůj názor i o ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny, které stanoví, že při používání ustanovení 

o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu”
142

  

Účel prováděcího zákona o přímé volbě prezidenta (ZPVP) je přitom totožný s účelem 

zákona o volbách do Parlamentu ČR, když jím je snaha realizovat a blíže upravit základní 

politické právo volit a být volen. Sporná ustanovení proto musí být vždy vykládána k tomuto 

právu vstřícně.
143

  

NSS na základě výše uvedeného uznal, že výklad provedený Ministerstvem vnitra je 

sice z čistě jazykového pohledu možný, avšak nemůže obstát při použití ostatních 

výkladových metod. Základním problémem je zejména fakt, že výklad Ministerstva vnitra 

presumuje nesprávnost předložených údajů obsažených v předložených kandidátních listinách 

a to dokonce až nad rámec exaktních zjištění plynoucích z obou prověřovaných vzorků. 

Smysl namátkového ověřování správnosti údajů na peticích spočívá v tom, aby kandidáti při 

předložení petic dodrželi ústavní a zákonnou podmínku, tj. aby byla jejich petice podpořena 

50 000 podpisy občanů. Proto je nutné, aby Ministerstvo vnitra při této kontrole odečetlo jen 

ty údaje, které se mu podaří zásadním způsobem zpochybnit. Jen toto zjištění by pak mělo být 

promítnuto do celkového odečtu.  Přístup Ministerstva vnitra tedy musí být založen na 

presumpci správnosti předkládaných údajů spíše než na presumpci toho, že kandidáti mají být 

nějakým způsobem sankcionováni za to, že některé údaje se ukážou být neúplnými 

či nesprávnými. 
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 Dále je nutno zohlednit, že sami prezidentští kandidáti disponují jen velmi omezenými 

možnostmi, jak prověřovat správnost údajů, které jsou uváděny petenty. Jsou tak do značné 

míry rukojmími svých petentů a není dokonce vyloučeno, aby podporovatelé jednoho 

kandidáta „záškodničili“ v týmu jiného kandidáta tím, že do jeho petičních archů budou 

zapisovat úmyslně nesprávné údaje. Z takovéhoto úhlu pohledu je podle názoru autora lpění 

Ministerstva vnitra na přísném potrestání chyb v rámci sběru podpisů až příliš tvrdým 

postupem, který odporuje duchu ustanovení již zmiňovaného čl. 22 Listiny.  

Co se týče presumpce nesprávnosti jako takové, tu je nutné považovat za ústavněprávně 

přípustnou, ovšem jen za podmínky, že při její aplikaci je zachována maximální míra 

restriktivnosti. Z čehož vyplývá, pokud by Ministerstvo vnitra vykládalo zákonnou úpravu 

v neprospěch kandidátů a dovozovalo by neúplnost či nesprávnost uváděných údajů 

na peticích bez výslovné zákonné opory, případně by svým postupem porušovalo zásadu 

proporcionality, dopouštělo by se pochybení dosahující protiústavní intenzity.
144

 A to se podle 

názoru NSS stalo, když Ministerstvo aplikovalo ustanovení § 25 odst. 6 ZPVP tak, že 

chybovost místo sečtení a vydělení dvěma jen sečetlo.
145

 Podle NSS nedává tento postup 

žádný smysl, neboť „Smysl zjištění průměrné chyby totiž nespočívá v ničem jiném, než 

v nastavení nejpravděpodobnějšího odhadu chybovosti zbytku souboru, u něhož správnost 

předkládaných údajů již není samostatně zkoumána.“
146

 

Ministerstvem vnitra zvolený postup by mohl vést k absurdním výsledkům, které by 

mohly nastat tehdy, když by součet procentuální chybovosti u obou zkoumaných vzorků 

přesáhl míru 100 %. Stačilo by, aby kandidát na prezidenta republiky, který nasbíral např. 

100 000 podpisů, měl v prvním vzorku chybovost 49 % a v druhém vzorku 52% a už by měl 

dotyčný kandidát celkovou chybovost ve výši 101 %. Nejen, že by se tady dostal s podpisy do 

„mínusu“, ale nebyl by mu uznán ani jediný podpis na petici, ačkoliv se lze důvodně 

domnívat, že počet správných a úplných podpisů se pohybuje někde kolem hranice 50 000 

podpisů.  

Ministerstvem vnitra zvolený postup je dále nesprávný tím, že v důsledku použitého 

vzorce dochází k navýšení počtu chybných údajů i u toho prověřeného kontrolního vzorku, 

kde byla zjištěna chybovost prokazatelně nižší. Jestliže např. v případě kandidátky na 

prezidenta Jany Bobošíkové byla zjištěna v prvním vzorku chybovost ve výši 7,659 % (chyby 
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byly zjištěny celkem u 651 podpisů) a druhého vzorku 11,494 % (chyby byly zjištěny u 

celkem 977 u podpisů, dohromady z obou vzorků 1628 podpisů), představuje součet obou 

chybovostí 19,153 % (tj. 3256 podpisů). Takto zjištěná procentuální chybovost však 

v řešeném případě nebyla promítnuta jen do té části údajů, které Ministerstvo vnitra vůbec 

neprověřovalo (a kde se proto měla dovodit určitá domnělá míra nesprávnosti), ale také 

do údajů obsažených v obou již prověřovaných vzorcích v celkovém počtu 17 000 podpisů, 

i když je zřejmé, že zde tak velká chybovost zjištěna nebyla. 

Rozdíl mezi skutečně nezapočitatelnými podpisy a fikcí tak činil 1628 podpisů, které 

nebyly uznány, ačkoliv u nich nebyla zjištěna žádná chyba. Byl tedy odečten dvakrát větší 

počet podpisů, než odečten měl být.
147

  

NSS proto v souladu s ustanovením§ 65 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky ve 

spojení s § 89 odst. 2 s. ř. s. rozhodl, že výklad Ministerstva byl protiústavní a odporující 

rovněž smyslu a účelu aplikovaného ustanovení § 25 odst. 5 a 6 ZPVP. Ministerstvo 

pochybilo, když sečetlo chybovost z obou vzorků petice namísto toho, aby ji zprůměrovalo.
148

  

Usnesení NSS ze dne 13. 12. 2013 ve věci sp. zn Vol 11/2012, známé také jako 

rozhodnutí ve věci Tomia Okamury, které se stalo vodítkem pro rozhodnutí obdobných 

případů,
149

 bylo však volebním senátem přijato jen tou nejtěsnější většinou (senát rozhodl v 

poměru 4:3). Proti většinovému verdiktu se vymezilo odlišné stanovisko soudců Josefa Baxy, 

Radana Malíka a Jana Passera. Byť odlišné stanovisko nemá žádný praktický význam na 

platnost rozhodnutí soudu, představovalo pro stěžovatele velkou naději, že při následném 

řízení před Ústavním soudem by se tento soud mohl k odlišnému stanovisku přiklonit a vzít 

za vlastní argumentaci v něm obsaženou. 

Jádrem odlišného stanoviska byla problematika ověřování skutečné vůle petentů. Podle 

výše uvedených soudců nebyla zvoleným způsobem kontroly údajů na peticích (ex post) 

dostatečně zjištěna projevená vůle podpořit některého z kandidátů a nastalá situace proto byla 

v rozporu s ustanovením čl. 56 odst. 5 Ústavy.
150

 Podle výše uvedených soudců „Veřejná 

                                                           
147

 Údaje převzaty z usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2013, sp. zn. Vol 13/2012. 
148

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012,  sp zn. 13 Vol 2012, obdobně i usnesení Nejvyššího 

správního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. Vol 11/2012. 
149

 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu zejména ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 12/2012 (Vladimír 

Dlouhý), ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 13/2012 (Jana Bobošíková). S žalobou se na Nejvyšší správní soud 

obrátili i kandidáti, jejichž volební petice zdaleka nedosahovaly hranice 50 000 podpisů jako např. Jiří Kesner či 

Klára Samková. Ve všech těchto případech rozhodl Nejvyšší správní soud, resp. následně Ústavní soud obdobně. 
150

 Blíže usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. Vol 11/2012. 



44 
 

moc, ať už zákonodárná nebo výkonná, nemůže rezignovat na naplnění ústavní normy 

stanovící jako podmínku kandidatury projevenou vůli nejméně 50 000 voličů. Splnění této 

podmínky musí být garantováno na zákonné úrovni a následně praktickou činností správního 

orgánu v ověření (byť v rozsahu reprezentativního vzorku) nejen úplnosti, ale i správnosti 

údajů prokazujících projevenou vůli voličů (petentů).“ Opuštění tohoto požadavku by 

znamenalo vlastně jen zjištění toho, zda osoby, jejichž údaje jsou na petičních arších uvedeny, 

existují. V takovém případě však nastává reálné nebezpečí, že potenciální kandidát se omezí 

jen na sběr a shromáždění dostatečného počtu osobních údajů o voličích, bez toho, že ti by 

skutečně projevili svou vůli jeho kandidaturu osobně podpořit. Podle výše uvedených soudců 

tomu platná právní úprava nebrání a je tímto zcela jistě poukázáno na potencialitu 

podvodného chování kandidátů, kteří by mohli údaje opsat z veřejně přístupných registrů. 

Soudci v odlišném stanovisku uznali jako důvodnou námitku kandidátů, že neměli 

možnost zkontrolovat pravost uvedených údajů (neměli přístup do databází, neměli možnost 

požadovat občanské průkazy petentů, atd.) a na základě tohoto dovodili, že nezajištění takové 

kontroly je porušení práva na soudní ochranu článku 36 odst. 1, 2 Listiny.  

Porušení práva na soudní ochranu shledávají výše uvedení soudci v tom, že NSS 

prakticky rezignuje na kontrolu postupu Ministerstva vnitra, když ten přezkoumá jeho 

rozhodnutí jen velmi formálně. V této souvislosti výše uvedení soudci poukazují zejména na 

patnáctidenní lhůtu pro rozhodnutí vyplývající z ustanovení § 89 odst. 5 s. ř. s., kterou 

považují za naprosto nedostatečnou. Pokud by soud měl zevrubně prozkoumat všechny údaje, 

které odpůrce shledal chybnými, pak by nikdy nemohl rozhodnout ve lhůtě 15 dnů.
151

 

Podle autora se ovšem o porušení uvedených článků Listiny nejedná, neboť kontrolu ze 

strany NSS považuje za dostatečnou. Pokud jde o ověření pravdivosti údajů ze strany 

kandidátů, pak je autor toho názoru, že určité riziko k politice bytostně patří, jakkoliv je 

pravdou, že kandidáti jsou v tomto ohledu rukojmími petentů. To, zda petent uvede opravdu 
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pravdivé údaje, je však také určitou manifestací toho, do jaké míry daného kandidáta 

podporuje a věří mu, že jeho údaje nezneužije k jinému účelu atd. Nelze také pominout, že 

nejen petenti, ale kandidáti samotní či pravděpodobněji členové volebních týmů mohou 

podvádět. Viz výše uvedená námitka absentujících soudců (potencialita opsání údajů 

z veřejně přístupných registrů).  

Jakkoliv autor má za to, že postup Ministerstva vnitra je třeba vykládat v souladu 

s ustanovením § 56 odst. 5 Ústavy, tj. ověřit dosažení hranice 50 000 podpisů zjišťovat 

skutečnou vůli petentů považuje za imaginární. Autor však souhlasí, že k tomuto stavu by se 

šlo přiblížit právní úpravou de lege ferenda, která by vyžadovala úřední ověření podpisu. Za 

daného stavu je určitá formálnost prováděné kontroly tak, jak ji napadají soudci s odlišným 

stanoviskem, „nutným zlem“ a podle názoru autora jediným možným způsobem kontroly.  

Na závěr této kapitoly by autor ještě rád uvedl, že nebylo také zcela zřejmé, zda NSS 

může za předpokladu neexistence výslovně zákonem stanovené pravomoci rozhodnutí 

Ministerstva vnitra zrušit nebo jen Ministerstvu vnitra uložit, aby provedlo soudem 

vyslovenou povinnost (např. registrace kandidátky), přestože by formálně rozhodnutí 

Ministerstva vnitra dál existovalo.  

S tímto se však NSS vypořádal, když vyšel z jím již vysloveného právního názoru,
152

 

podle něhož sice je při vymezení pravomoci správních orgánů nutné výslovně trvat 

na ústavním požadavku, aby jejich pravomoci byly jasně a určitě stanoveny zákonem 

s výjimkou případů, tzv. „implicitní pravomoci“, tj. pravomoci, které sice výše uvedeným 

způsobem nejsou zakotveny, avšak které jsou nezbytně třeba k řádnému uplatňování jiných, 

ústavně předepsaným způsobem zakotvených pravomocí, bez jejichž existence by jiné 

pravomoci nemohly být řádně uplatňovány, a které jsou obsahově vymezeny tak, že se striktně 

drží ústavně legitimního účelu, k jehož realizaci jsou uplatňovány a který je shodný či úzce 

spojený s účelem oněch jiných pravomocí, a pouze tím nejšetrnějším rozumně dosažitelným 

způsobem zasahují do právní sféry soukromých osob.“ Na základě tohoto NSS dovodil svoji 

pravomoc rušit rozhodnutí Ministerstva vnitra, přestože k tomu není výslovně zákonnou 

úpravou zmocněn. 
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4.7 Výklad Ústavního soudu 

Protože ne všichni kandidáti na prezidenta republiky byli s rozhodnutím NSS ve svých 

kauzách spokojeni a minoritní stanovisko soudců NSS vytvořilo velmi cennou argumentaci 

k případné ústavní stížnosti, obrátilo se pět
153

 z nich na Ústavní soud, který jako jediný může 

zvrátit rozhodnutí NSS. Nutno hned na úvod předestřít, že Ústavní soud nevyhověl návrhu 

žádného kandidáta v takové míře, že by rozhodnutí NSS zrušil a všechny podané ústavní 

stížnosti zamítl,
154

 nicméně i Ústavní soud vyjádřil jisté pochyby nad právní úpravou volby 

prezidenta de lega lata a dále de lege ferenda vyzval zákonodárce k některým změnám.   

Ústavní soud připustil, že Parlament přijal ústavní zákon č. 71/2012 Sb., o zavedení 

přímé volby prezidenta ve chvatu a časové tísni, vědom si blížícího se data prezidentské 

volby. Je však zřejmé, že jak všichni občané, tak rovněž potenciální kandidáti si od nabytí 

platnosti ústavního zákona, tj. od 12. 3. 2012, museli být vědomi toho, že příští očekávaná 

volba prezidenta proběhne již podle nové právní úpravy. To dokládá i postup řady 

podporovatelů a kandidátů, kteří započali se sběrem petic ještě před přijetím ZPVP. Tudíž 

není možné tvrdit, že na přípravu nebyl čas.  

Tím stěžejním faktem však bylo potvrzení oprávněnosti požadavku doložení 50 000 

podpisů, jak požaduje ustanovení čl. 56 odst. 5 Ústavy. Ústavní soud neshledal důvody 

k zahájení řízení o zrušení zákona či jeho jednotlivých ustanovení, když konstatoval: „že 

vyžadování 50 000 podpisů podporovatelů v souladu s uváděným ustanovením Ústavy 

považuje z hlediska práva stěžovatele na přístup k volené funkci za přiměřené. Toto množství 

vychází z úvahy ústavodárce, v níž je nepochybně reflektována skutečnost, že ústavní systém 

České republiky je založen na systému zastupitelské demokracie (čl. 2 odst. 1 Ústavy) 

a parlamentní formy vlády, a na tom nic nemění ani zavedení přímé volby prezidenta. 

Konkrétní počet petentů je pak odrazem úvahy o tom, kde leží hranice dostatečné podpory 

kandidáta jako projevu serióznosti jeho kandidatury.“
155

 Ústavní soud dále konstatoval, že 

odlišné podmínky pro navrhování kandidátů na prezidenta pro poslance a senátory nejsou 

známkou diskriminace, ale naopak jsou odkazem na parlamentní formu vlády, která je 

navzdory zavedení přímé volby prezidenta zachována.  
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 Ústavní žalobu podali kandidáti Jiří Kesner (sp. zn. Pl. ÚS 26/2012), Karel Světnička (sp. zn Pl. ÚS 1/13), 

Petr Cibulka (Pl. ÚS 29/2012), Tomio Okamura (sp. zn. Pl. ÚS 27/2012) a Anna Kašná (sp. zn. Pl. ÚS 30/12).  
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 Ústavní stížnosti, které podali Jiří Kesner (sp. zn. Pl. ÚS 26/12), Anna Kašná (sp. zn. Pl. ÚS 30/12) a  
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Tomia Okamury (sp. zn Pl. ÚS 27/2012). 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013, Pl.ÚS 27/12. 
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Ústavní soud
156

 se dále zcela ztotožnil s názorem NSS ohledně aplikace ZPVP při 

kontrole petičních archů, když potvrdil nesouhlas s matematickým výpočtem zjištěné 

chybovosti ze strany Ministerstva vnitra. V otázce přípustnosti zvolené statistické induktivní 

metody kontrolování petic na vybraných vzorcích neshledal žádné porušení ústavně 

zaručených práv a svobod a potvrdil tak legitimitu této metody kontroly správnosti uvedených 

údajů. 

Jako zcela nesmyslnou Ústavní soud vyhodnotil námitku stěžovatele, podle které došlo 

tím, že byl nucen sbírat podpisy pod petici k porušení ustanovení čl. 3 Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv, podle kterého platí, že: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ Za nelidské a ponižující zacházení nelze 

však považovat vlastní shromažďování podpisů podporovatelů a je třeba dále uvést, že k této 

aktivitě není státní mocí nikdo nikterak nucen. 

Ústavní soud
157

 dále neshledal jako oprávněné stěžovatelovy námitky týkající 

se odpovědnosti kandidáta za správnost předložené petice a toho, že v rámci kontroly není 

ověřována autenticita (pravost) podpisů, když konstatoval, že je přirozené, aby ten, kdo se 

uchází o účast ve volbě prezidenta a souhlasí se svou kandidaturou, nesl negativní důsledky 

v případě, že předložená kandidátní listina a přiložená petice vykazuje chyby a vady. 

Veřejnoprávní „sankce“ v podobě neregistrace, kterou nelze chápat v přísném slova smyslu 

právní odpovědností, přirozeně nemůže stíhat nikoho jiného než kandidáta.
158

 

Ústavní soud
159

 se v této souvislosti dále vyjádřil v tom smyslu, že zkoumání pravosti 

podpisů v jednotlivých vzorcích nad rozsah kontroly správnosti údajů by totiž v případě 

stěžovatele (a nejen jeho) mohlo vést ke zjištění ještě větší chybovosti, proto by měl být 

stěžovatel vlastně rád, že byl ze strany Ministerstva vnitra vybrán postup, který je pro něho 

z tohoto úhlu pohledu příznivější. I proto Ústavní soud neshledal uplatněnou námitku jako 

opodstatněnou. 

Obiter dictum Ústavní soud však učinil poznámku, která reflektuje pochybnosti, jež se 

odvíjejí především od stávajícího nedostatku ověření skutečné vůle konkrétního petenta. 

Zde dal Ústavní soud za pravdu výše uvedenému odlišnému stanovisku tří soudců NSS. 

Zákon o volbě prezidenta republiky obsahuje mezeru, která by mohla být hodnocena jako 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. Pl.ÚS 27/12. 
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protiústavní, když neukládá ověření skutečného, nezaměnitelného a individualizovaného 

projevu vůle petenta, tj. ověření pravosti jeho podpisu. Podle Ústavního soudu by mělo být ze 

strany zákonodárce zajištěno „ověřování autenticity projevu vůle petenta, ať už a priori při 

vlastním sběru podpisů, nebo ex post při kontrole kandidátní listiny. Má (zákonodárce, pozn. 

autora) přitom i možnost jako ústavodárce změnit i znění Ústavy a snížit požadovaný počet 

podporovatelů.“
160

 

Zajímavá je dále úvaha Tomáše Peciny, v níž upozorňuje na zřejmou písařskou chybu 

obsaženou v algoritmu, který Ministerstvo vnitra vytvořilo pro účely výběru vzorku petičních 

archů. „V algoritmu generátoru pseudonáhodných čísel se nepoužívá konstanta 

a=11035115245, nýbrž 1103515245; 11035115245 je větší než 2³³ a zjistit součin a . rn–1 

vyžaduje nejméně 65-bitovou arithmetiku, což je v řadě implementací problém.“
161

 

Popsaný algoritmus tak generuje pořadová čísla v rozsahu 0 až N – 1, nikoli 1 až N. 

To znamená, že poslední arch nikdy nemůže být do vzorku zařazen, přestože se podpisy na 

něm do součtu započítávají, ledaže by bylo číslováno od nuly. Tomu však podle Tomáše 

Peciny nic nenasvědčuje. Dále není zřejmé, co se stane v případě, že by měl být jeden 

podpisový arch do výsledku zařazen vícekrát. Není tak vyloučena situace, že jeden a ten samý 

arch by neměl být kontrolován dvakrát, protože to z algoritmu jednoznačně nevyplývá. 

Za největší problém však Tomáš Pecina považuje fakt, že výběr podpisových archů podle 

jeho zjištění nejde rekonstruovat.
162

 Tyto úvahy však autor této práce nedokáže relevantně 

posoudit, neboť se jedná o úvahy spadající do oblasti informatiky. Nicméně autor je i přesto 

považuje za vhodné pro úplnost této práce zmínit.  

4.8 Úvaha autora nad možností ověření pravostí podpisů de lege lata 

Podle ustanovení § 8 odst. 3 až 5 ZPVP Ministerstvo vnitra při kontrole údajů 

uvedených na petici využívá údaje ze základního registru obyvatel (jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa trvalého pobytu a vlastnoruční podpis).
163

 Je však zřejmé, že reálně 

kontrole podléhají pouze jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého bydliště. 

Když se odprostíme od faktu, že požadavek na uvedení místa trvalého bydliště je uveden 
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 Taktéž Nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. Pl.ÚS 27/12. 
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 PECINA, Tomáš. Když úředník náhodně vybírá. Παραγραφος  - Blog o právu [online]. 24. 11. 2012 

[cit. 17.3.2014]. Dostupné z: http://paragraphos.pecina.cz/2012/11/kdyz-urednik-nahodne-vybira.html 
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 Viz tamtéž. 
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 Ministerstvo vnitra navíc uvedlo, že akceptovalo i záznamy na petici, které sice byly chybné, ale odpovídaly 

údajům z historie zkoumané osoby v evidenci obyvatel zpětně do roku 2011, čímž bylo zohledněno 

např. provdání osoby či přestěhování osoby bez včasné změny trvalého pobytu.  Viz usnesení Nejvyššího 

správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn.Vol 11/12. 
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přímo v ZPVP, pak je třeba tento údaj kontrolovat i proto, že pouze udáním jména, příjmení 

a data narození může být zjištěno více osob. Je samozřejmě možné, že údaje uvedené 

v  základním registru obyvatel nemusí odpovídat skutečnosti, v takovém případě podle 

ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

předpisů platí, že: „Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo 

pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje“ Nejedná se tedy 

o nepřekonatelnou překážku uznání podpisu za platný. 

Jak již bylo naznačeno výše, jedním ze zásadních problémů je, že ZPVP úplně postrádá 

úpravu, která by umožňovala kontrolu pravosti podpisů a je tedy možné, aby když jsou 

uvedeny všechny ostatní údaje správně a úplně, byl podpis zfalšovaný, a přesto byl uznán. 

Proto podle názoru autora má udělení podpisu pod petici spíše formální význam ztěžující 

případné svévolné doplňování petentů ze stran osob sbírajících podpisy.  

ZPVP přitom neobsahuje žádnou sankci
164

 (krom logického nezapočtení neplatného 

podpisu) za nepravdivě uvedený údaj či za údaj uvedený částečně. ZPVP automaticky 

předpokládá, že podpis patří osobě, jejíž údaje jsou uvedeny na petici. Jedná se o určitou 

mezeru v legislativě, protože je v praxi možné, jak ostatně upozorňuje např. NSS,
165

 aby se 

podpora petice kandidáta na prezidenta republiky zvrhla v pouhé ověření schopnosti 

nashromáždit potřebný počet osobních údajů.  

Jak již bylo uvedeno, možnosti kandidáta zamezit uvádění falešných údajů jsou velmi 

omezené. Přesto podle názoru autora existují možnosti, jak minimalizovat výskyt 

nepravdivých údajů. První možností je požádat petenta, aby se za účelem prokázání 

pravdivosti uváděných údajů legitimoval, což však samozřejmě záleží jen na jeho vůli.  

Kandidát může poskytnout petentům ujištění, že při nakládání s jejich osobními údaji 

nedojde k jakémukoliv zneužití v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
166

 Jak se 

v tomto smyslu vyjádřil však Ústavní soud, není věcí veřejné moci, aby a priori zajišťovala 
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 V případě některých kandidátů bylo podezření z falšování podpisů natolik závažné, že Ministerstvo vnitra 

zvažovalo podání trestných oznámení. Nakonec k tomuto podle poznatků autora této práce nedošlo. Je také 
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Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-vnitra-poda-trestni-oznameni-za-falsovani-podpisu-priste-bude-

podpisy-sbirat-jinak-in2-/domaci.aspx?c=A121218_154825_domaci_zt 
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zachování důvěry občanů k tomu, kdo shromažďuje a dále nakládá s jejich osobními údaji.
167

 

Schopnost či neschopnost osob shromažďujících osobní údaje poskytnout občanům 

dostatečnou záruku, že nedojde k jejich zneužití, nelze přičítat veřejné moci či dokonce na 

základě nedostatku důvěry konstruovat porušení práva kandidáta na přístup k volené funkci. 

Ostatně již samotný fakt, že petenti nesdělují údaje kandidátovi nebo mu z obavy před jejich 

zneužitím sdělují nesprávné údaje, může být barometrem toho, jakou důvěru ten který 

kandidát ve společnosti požívá.
168

  

Další možností je sbírání podpisů v okruhu svých spolustraníků, jak to učinila např. 

Zuzana Roithová
169

 či v úzkém kruhu svých podporovatelů jak učinila např. Táňa Fišerová
170

. 

Jak dokazují procenta chybovosti
 171

 u výše zmíněných kandidátek, tato taktika se jeví jako 

nejúčinnější ochrana kandidáta. Je tedy pouze na kandidátovi, zda zvolí i za cenu toho, 

že podpisy bude shánět obtížněji, požadavek, aby se pod petici mohl podepsat jen ten, kdo 

se předtím legitimuje, či zda bude petentům natolik důvěřovat, aby se spokojil jen 

s uvedenými údaji bez dalšího. Kandidáti si však rizika neuznání části podpisů byli vědomi
172

, 

a proto hranici 50 000 podpisů překročili nejméně o 6 151 hlasů.
173

 

Je ovšem otázkou, zda vyřazení podpisu občana, který uvedl nesprávné údaje, 

ponechme stranou, zda tak učinil úmyslně či omylem, není v rozporu s ustanovením 

čl. 3 odst. 3 Listiny, podle něhož „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro 

uplatňování jeho základních práv a svobod.“ Není zřejmé, že je chyba, např. v uvedení 

nesprávné adresy, dostatečným důvodem k vyškrtnutí podpisu a odepření práv garantovaných 

Listinou, protože občan tímto vyjadřuje svůj názor a vykonává své základní politické právo. 

                                                           
167
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 Toho počtů petentů dosáhla Jana Bobošíková, která však po odečtu chyb nakonec hranici 50000 podpisů 

překonala jen o pouhých 793 podpisů.  
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Autor by však na tomto místě rád upozornil na judikaturu Ústavního soudu
174

 týkající se 

možné přípustnosti diskriminace. Ústavní soud přitom neposuzoval diskriminaci jen 

v kontextu výše uvedeného čl. 3 odst. 3, ale konstatoval, že rovnost svobodného jedince 

v důstojnosti a právech je základním stavebním kamenem Ústavy a promítá se i do celé 

Listiny.   

Mimo to však Ústavní soud uvedl, že: „národní dokumenty o lidských právech a mnohá 

rozhodnutí mezinárodních kontrolních orgánů vycházejí z toho, že ne každé nerovné 

zacházení s různými subjekty lze kvalifikovat jako porušení principu rovnosti, tedy jako 

protiprávní diskriminaci jedněch subjektů ve srovnání se subjekty jinými. Aby k porušení 

tohoto principu došlo, musí být splněno několik podmínek: s různými subjekty, které se 

nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by 

existovaly objektivní a rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup. Zde lze doplnit, že 

Evropský soud pro lidská práva ve své ustálené judikatuře obdobně konstatuje, že odlišnost v 

zacházení mezi osobami nacházejícími se v analogických nebo srovnatelných situacích je 

diskriminační, pokud nemá žádné objektivní a rozumné ospravedlnění, tj. pokud nesleduje 

legitimní cíl nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli přiměřené.
175

  

Neuznání podpisu petenta, který uvedl nesprávné údaje, je podle názoru autora právě 

tímto odlišný případem, který legitimizuje postup Ministerstva vnitra vedoucí k vyškrtnutí 

podpisu připojeného k neúplným či nesprávným osobním údajům, které petice vyžaduje. 

Opak, tedy stav kdy by byl každý podpis uznán, by podle názoru autora vedl k absurdním 

výsledkům, které by mohly ovlivnit férovost celé volební soutěže a vést naopak k porušení 

politických práv zakotvených v oddíle druhém Listiny. 

Za zmínku jistě dále stojí, že autenticita podpisů na peticích není ověřována ani 

v případě petic ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších 

předpisů. Zde však na rozdíl od ZPVP není kladen důraz na počet podpisů, neboť právo 

obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného 

společného zájmu má každý sám nebo společně s jinými.
176

 Autenticita podpisu není 

ověřována u petice pro volby do Senátu, která je svým pojetím petici ve věci volby prezidenta 
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176

 Viz ustanovení § 1 odst. 1 zák. č. 85/1900 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. 
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nejblíže. Zde ovšem musí petenti uvést rodné číslo, které je možné považovat za ještě 

mnohem citlivější údaj než podpis.
177

  

Pokud jde o namátkovou formu kontroly, nejedná se o žádné české specifikum, ale je 

běžná i v zahraničí, což dokládá např. nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 

č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě, které v čl. 18 mj. dokonce 

doporučuje, aby státy v zájmu omezení administrativní zátěže prováděly ověřování podpisů 

na základě vhodných kontrol, které mohou být mimo jiné prováděny na náhodně vybraném 

vzorku podpisů. Podstatná je hlavně náhodnost výběru vzorku.
178

  

Důležité je také reflektovat skutečnost, že při nakládání s údaji na peticích je nutné 

podřídit se režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů.
179

 Začátek sběru musí být oznámen úřadu pro ochranu osobních údajů.
180

 Správce a 

zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 

údajů.
181

 Podle názoru autora tedy není vyloučeno, aby kontrola podpisových archů byla krom 

Ministerstva vnitra a již uvedeného soudního přezkumu NSS vedena i v gesci Úřadu pro 

ochranu osobních údajů v mezích zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, avšak za úplně jiným účelem, tj. zjištění, zda nedochází k nakládání s osobními 

údaji petentů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Na závěr této kapitoly by autor ještě rád uvedl usnesení Ústavního soudu ve věci 

kandidatury do Senátu, kde tento soud dovodil, že: „Stěžovatelka nesplnila zákonem 

stanovené podmínky (61 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách), že k přihlášce 

nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být 
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 Srov. ustanovení § 61 odst. 2 písm. d za použití § 13 odst. 2 a § 12 odst. 5 - 9 zákona č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky. 
178

 Viz blíže: EUR-Lex - Přístup k právu Evropské unie. EUR-Lex Europa. [online]. [cit. 28. 12. 2013].  

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:cs:PDF 
179

 Zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby (§ 3 odst. 1). Vztahuje se na veškeré 

zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky (§ 3 odst. 2). Uplatní 

se tedy i na shromažďování údajů o občanech, podporující kandidaturu daného kandidáta. Srov. usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp.zn. Vol 10/2012 a dále nález Ústavního soudu 7. 1. 2013 

sp. zn Pl.ÚS 27/12 Oba shodně stanovují, že: „Především skutečnost, že zákon o volbě prezidenta republiky 

danou otázku neupravuje, neznamená, že osoby nakládající s údaji na peticích nejsou vázány povinnostmi dle 

obecného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který se uplatní v případě, neexistuje-li právní 

úprava speciální.“ 
180

 Ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
181

 Ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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podepsána alespoň 1000 oprávněnými voliči z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s 

uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a bydliště, když tyto poslední čtyři údaje někde 

chyběly. Stěžovatelka nemůže namítat, že neměla za rovných podmínek přístup k volené 

veřejné funkci ve smyslu čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která tvoří součást 

ústavního pořádku České republiky, když sama mohla zabránit tomu, aby výše uvedené údaje 

v petici nechyběly.“
182

 

Ve světle tohoto rozhodnutí podle názoru autora nelze tvrdit, že ZPVP ukládá 

nesplnitelnou povinnost, když vyžaduje ke každému podpisu uvedení všech požadovaných 

údajů. Nic na uvedeném nemění ani skutečnost, že kandidát na prezidenta nemůže nijak ověřit 

pravost údajů uváděných pod peticí a autenticitu podpisu. Jedná se však o velmi nešťastné 

řešení, čehož si je jistě vědom i zákonodárce. Za příklad je v této souvislosti často uváděno 

Rakousko, kde musí být všechny podpisy úředně ověřeny.
183

   

4.9 Rakousko naším vzorem? 

Přímá volba spolkového prezidenta je v Rakousku zakotvena v čl. 60 ústavy Rakouské 

spolkové republiky,
184

 která byla přijata již 1. října 1920, avšak v původním znění 

neobsahovala žádné ustanovení o přímé volbě prezidenta. To bylo do ústavy zakotveno až 

novelou z roku 1929. V roce 1934 byla však platnost dosavadní ústavy suspendována 

rozhodnutím spolkové vlády v čele s E. Dollfusem. První přímá volba spolkového prezidenta 

tak vlivem politických turbulencí a válečných událostí fakticky proběhla až v roce 1951.  

Prováděcím zákonem k ústavnímu zakotvení přímé volby spolkového prezidenta je zákon 

o volbě spolkového prezidenta (Bundespräsidentenwahlgesetz) z roku 1971, ve znění 

pozdějších předpisů.
185
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 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 15. října 1996, sp. zn. I. ÚS 271/96, ze kterého lze dovodit 

přičitatelnost vad a nedostatků v petici kandidátovi na veřejnou funkci. 
183

 Viz blíže: Vnitro: Kandidátovi na prezidenta by stačilo 8000 podpisů, politici nesouhlasí. Česká televize 

[online]. 16.5.2013 [cit. 21.1.2014]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/227565-vnitro-

kandidatovi-na-prezidenta-by-stacilo-8000-podpisu-politici-nesouhlasi/ 
184

 Aktuální znění ústavy Rakouské spolkové republiky je dostupné např. na internetových stránkách Ústavního 

soudu Rakouské spolkové republiky. Viz blíže: Rechtsgrundlagen. Verfassungsgerichtshof. [online]. 

[cit. 21.1.2014].  Dostupné z: http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site2/english/index.html 
185

 Viz blíže: KOLÁŘ, Petr, PECHÁČEK, Štěpán, SYLLOVÁ, Jindřiška. Přímé volby, pravomoci a 

odpovědnost prezidenta v ústavních systémech některých evropských států. Informační studie č. 1.150. 

Parlamentní institut. Praha: 2003, s. 52-53.  
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Obdobně jako v České republice je oprávněn navrhnout kandidáta na post spolkového 

prezidenta každý občan, který dosáhl věku 18 let 
186

 a je způsobilý k právním úkonům. Návrh 

musí být podán nejpozději do 17.00 hodin 37. dne přede dnem konání prvního kola voleb. 

Návrh se podává na Spolkový volební úřad, který sídlí v budově Spolkového ministerstva 

vnitra.  

Na rozdíl od České republiky je však rakouský model založen spíše na kvalitě než 

kvantitě, když podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o volbě spolkového prezidenta vyžaduje, 

aby minimální počet podpisů pod návrhem činil 6000 úředně ověřených podpisů.
187

 

K ověřování podpisů přitom dochází již předem. Spolkový volební úřad ve vztahu 

k podpisům již nekontroluje jejich pravost. 

Prohlášení o podpoře
188

 se stvrzuje notářsky nebo soudně ověřeným podpisem.
189

 

Ovšem ani to nestačí a podporovatel k tomu, aby jeho prohlášení o podpoře bylo platné, 

se musí osobně dostavit před obecní úřad obce, která vede seznam voličů, na kterém je daný 

podporovatel (volič) zapsán. Platné je prohlášení o podpoře až poté, co obecní úřad ověří 

v seznamu voličů, že podporovatel je v rozhodný den oprávněn volit. Při podpisu prohlášení 

o podpoře a při kontaktu s orgány obce se podporovatelé (voliči) prokazují průkazem 

totožnosti s fotografií (např. cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz), aby prokázali 

svoji totožnost. Potvrzení se vydává pro každou osobu pouze jednou. 

Formuláře na podporu kandidáta jsou před volbami vyvěšeny na obecních vývěskách. 

Není však vyloučeno, aby prohlášení bylo i na jiném tiskopise, avšak ten musí obsahovat 

stejné údaje jako vzorový formulář. 

Rakouští občané žijící v zahraničí mají také právo podpořit některého z kandidátů. 

Na žádost obdrží od své domovské obce (obce, ve které jsou zapsáni do seznamu voličů) 
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 A to přestože aktivní volební právo ve volbách do Parlamentu se nabývá dosažením 16 let věku. V případě 

prezidentské volby však hranice zůstává zachována na věku 18 let. Viz blíže: STEHLÍKOVÁ, Džamila. Mají jít 

k volbám mladí od 16 let?.Blog.aktuálně.cz [online] 24.5.2011 [cit. 25.1.2014]. Dostupné z: 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dzamila-stehlikova.php?itemid=13230 
187

 Oficiální znění zákona o přímé volbě prezidenta z roku 1971 ve znění pozdějších předpisu. 

Viz blíže:,Bundesrechts. Bundeskanzleramt – Rechtsinformationsystem [online].[30.1.2014]. Dostupné z: 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000494&ShowPr

intPreview=True  
188

 Autor této práce má za to, že pojem „petice“ není v rakouském právním prostředí ve spojení s prezidentskými 

volbami používán, proto považuje za vhodnější pojem „prohlášení o podpoře“.  
189

 Podle poznatků autora lze za ekvivalent k notářsky či soudně ověřenému podpisu považovat podpis ověřený 

na poště. Jedná se o obdobu českého systému kontaktních míst veřejné správy „CZECH POINT“. 
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tzv. prohlášení o zahraniční volbě. Prohlášení o podpoře pak musí být podepsáno před 

zastupitelským úřadem Rakouské spolkové republiky.
190

 

Prezidentské volby v Rakousku jsou dvoukolové, přičemž druhé kolo se koná pouze 

v případě, že v prvním kole žádný z kandidátů nezíská absolutní většinu hlasů. Do druhého 

kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti. Výsledky voleb oficiálně vyhlašuje spolkový 

kancléř.
191

  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rozdíl oproti české právní úpravě je dán, krom 

množství podpisů pod peticí, zejména způsobem ověřování podpisů a způsobilosti volit, když 

tyto údaje jsou ověřovány předem. Tomu odpovídá i kratší lhůtou pro přezkum všech 

náležitostí návrhu (37 dní oproti 66 dnům v České republice). Podle názoru autora se jedná 

o velmi inspirativní příklad, který svoji transparentností nevzbuzuje dodatečné pochyby 

o pravosti podpisů uvedených na petici. Je tím také zamezeno tomu, aby v rámci 

předvolebního boje docházelo k neférovým praktikám, jako např. úmyslnému sdělení 

nepravdivých údajů pod petici kandidáta. 

Za nereálné autor považuje, aby v případě zavedení povinnosti doložení ověřených 

podpisů zůstala zachována současná hranice 50 000 podpisů.
192

 Je velmi pravděpodobné, že 

čím bude vyjádření podpory danému kandidátovi formálnější, resp. složitější, tím bude těžší 

shánět podporovatele. Podle názoru autora je dobrým nástinem hranice minimálního počtu 

úředně ověřených podpisů počet 8000 podpisů.
193

 

Podle názoru autora by ověření podpisu mělo být pro podporovatele co možná 

nejsnazší. Místem k ověření podpisu by mohla být kontaktní místa veřejné správy (tzv. 

„CZECH POINTy“), tj. pošty a obecní úřady. Podporovatel by se legitimoval občanským 

průkazem či pasem a před zrakem příslušného pracovníka by se podepsal. Úředník by 

na takovéto prohlášení o podpoře razítkem vyznačil, datum a místo ověření a připojil i svůj 
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 Údaje čerpány z oficiálních internetových stránek Ministerstva vnitra Rakouské republiky. Viz blíže: 

Bundespräsidentenwahlen – Kandidatur. Bundesministerium fűr Inneres [online].[30.1.2014]. Dostupné z:  

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/bundespraes/Kanditatur.aspx 
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 Viz čl. 60 odst. 4 ústavy Rakouské spolkové republiky  
192

 Obdobně uvádí i Jan Kysela, podle něhož by bylo „jen velmi obtížné získat 50000 podpisů v případě, že by 

musely být ověřené u notáře nebo na úřadě“ Viz blíže: Soud rozhodl o prezidentské volbě správně, souhlasí 

právníci. Týden.cz. [online] 13.12.2012 [cit. 26.1.2014]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-

rozhodl-o-prezidentske-volbe-spravne-souhlasi-pravnici_255299.html#.Ut_bgRBNzGg 
193

 Hranici 8000 podpisů navrhuje i Ministerstvo vnitra. Viz blíž: Vnitro navrhuje 8000 ověřených podpisů pro 

prezidentské uchazeče. Parlamentní listy. [online] 5.6.2013 [cit. 26.1.2014]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vnitro-navrhuje-8000-overenych-podpisu-pro-prezidentske-

uchazece-272269 
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podpis. Formuláře by měly být jednotné s možností volného stažení na internetových 

stránkách Ministerstva vnitra či na stránkách jednotlivých kandidátů, přičemž by daný vzor 

prohlášení o podpoře (pojem petice navrhuje autor změnit) byl koncipován tak, aby bylo 

možné přehnout místo, kde je uveden podporovaný kandidát, příp. by jméno podporovaného 

kandidáta mohlo být doplněno až po ověření podpisu („bianko šek“). Tímto by bylo 

zachováno soukromí podporovatele i při ověření podpisu.  

Ověření podpisu by mělo být zdarma a náklady by pravděpodobně šly na vrub státu. 

Příslušná aplikace by měla umět prověřit, zda danému podporovateli svědčí volební právo. 

K tomuto prověření by došlo před podpisem na poště či na obecním úřadě, když by úředník 

zadal jméno občana, který se mu legitimoval za účelem ověření podpisu.  

Vyplněné prohlášení o podpoře s ověřeným podpisem by pak bylo v obálce vhozeno do 

kterékoliv poštovní schránky a odesláno na adresu, kterou by za tímto účelem určil kandidát 

či na adresu Volební komise při Ministerstvu vnitra. Eventuálně lze zvážit možnost netrvat 

na odeslání, ale pouhém předání obálky např. v sídle volebnímu výboru daného kandidáta 

či pouze na předvolebním kontaktním místě (např. stánek na náměstí). V případě odeslání 

by náklady na poštovní známku hradil odesílatel, přičemž není vyloučeno, aby si kandidát 

dohodl s provozovatelem poštovních služeb, že dopisy hradí příjemce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

5. VOLEBNÍ KAMPAŇ 

Zavedení přímé volby prezidenta znamenalo výraznou změnu stylu volební kampaně. 

Zatímco v případě nepřímé volby prezidenta byla volební kampaň zaměřená na poslance 

a senátory a její průběh se převážně omezoval na politické dohody mezi jednotlivými 

parlamentními stranami a živelný lobbing mezi nezařazenými či váhajícími zákonodárci, 

v případě přímé volby prezidenta je nutné oslovit mnohem širší voličský elaborát.
194

 

Propagace kandidátů a přesvědčení potencionálních voličů proto probíhá na dálku zejména 

skrze sdělovací prostředky. Volební kampaň před přímou volbou prezidenta se tak svým 

pojetím podle názoru autora dostala někde mezi volební kampaň před volbami do Poslanecké 

sněmovny a kampaň před volbami do Senátu. Těm prvním se blíží svým celorepublikovým 

pojetím, naproti tomu podobu s volební kampaní do Senátu lze nalézt především v tom, že se 

konají (fakultativně) dvě kola volby a z voleb vzejde jako vítěz jen jeden kandidát.  

Jak uvádí Michal Kubát, pojem volební kampaň lze v nejširším slova smyslu chápat 

jako fázi volebního procesu, která je zahájená oficiálním vyhlášením voleb a ukončená přesně 

stanoveným termínem, který předchází samotnému hlasování.
195

 Z pohledu prezidentského 

kandidáta je průběh volební kampaně především snahou o maximalizaci svého volebního 

zisku. K tomu kandidát používá různé formy komunikace mezi ním a voličem. Snahou 

kandidáta je to, aby tyto formy byly co možná politicky nejefektivnější a vyzdvižené na co 

možná nejširší masovou úroveň. Volební kampaň před prezidentskými volbami se tak 

neomezovala pouze na prezentaci kandidátů na obecních vývěskách, billboardech a ve 

sdělovacích prostředcích, ale také byla přenesena na internet a to zejména do oblasti 

tzv. sociálních sítí.
196
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 Počet oprávněných voličů v prvním kole prezidentské volby byl 8 435 522 a v druhém kole prezidentské 

volby 8 434 941 voličů. Viz blíže: Volby.cz. Český statistický úřad [online]. [cit. 25.5.2013]. Dostupné z: 

http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ 
195

 CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 314. Nutno k tomuto uvést, že autoři výše uvedené publikace nahlížení na 

volební kampaň spíše z pohledu politologického, protože jak bude dále uvedeno, za volební kampaň může být 

podle ZPVP považováno za určitých okolností i jednání před samotným vyhlášením data volby prezidenta ve 

Sbírce zákonů, srov. ustanovení § 35 odst. 1 ZPVP. 
196

 Michal Kubát v tomto směru uvádí pojem tzv. postmoderní volební kampaně. Postmoderní volební kampaň 

se objevuje od druhé poloviny 90. let a jedná se o zcela odlišný způsob vedení volební kampaně než v minulosti, 

který je důsledkem technického rozvoje zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dochází 

ke stále větší profesionalizaci kampaně, kde klíčovou úlohu mají profesionální političtí a volební poradci, kteří 

jsou součástí strany (stranický aparát ustupuje do pozadí i u stranických kandidátů), dochází ke stále větší 

permanenci volební kampaně a volební kampaň se stává více decentralizovanou a méně standardizovanou, 

ovšem nikoliv na úkor koordinace, která díky moderním technologiím probíhá horizontální i vertikální 

strukturou kampaně. Viz blíže: CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. 

rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 315.  



58 
 

Pavel Molek a Vojtěch Šimíček, definují volební kampaň obdobně, když ji popisují jako 

„snahu aktérů politického boje, podílejících se na volbách, o získání co největší přízně voličů 

pro své kandidáty a volební programy. Jejími základními funkcemi jsou proto informovanost, 

identifikace a mobilizace“.
197

 

Ovlivněním preferencí voličů se zabývá zejména volební marketing, jehož cílem je 

precizní vymezení a programování konkrétní volební nabídky v podmínkách konkurence. 

Cílem volebního marketinku je jednak utvrzování voličů v jejich pozitivním názoru 

na kandidáta, získávání nových voličů a negativní ovlivňovaní ostatních voličů tak, aby 

odvrátili svoji přízeň od protikandáta. Hlavní metodou politického marketingu je pak volební 

reklama. V případě prezidentské volby se do popředí dostávala spíše personální volební 

reklama před institucionální, která se primárně zaměřuje na podporu politických stran.  

Volební kampaň můžeme dále dělit na pozitivní, která se projevuje činností směřující 

ke zvětšení šancí vlastního kandidáta a negativní, jejímž cílem je pouhé snížení volebního 

zisku protikandidáta. Výjimečně agresivní styl kampaně (někdy také nazýván jako štvavá 

kampaň) však může mít kontraproduktivní efekt a taková kampaň se pak může obrátit proti 

samotnému iniciátorovi a snížit jeho volební zisk.
198

  

Protože volební kampaň bývá nejčastěji realizovaná skrz média, nemůže být pochyb 

o tom, že média jsou respektovaným a vlastně i logickým partnerem jednotlivých kandidátů. 

Dalo by se dokonce říci, že současný stav nejvíce vystihuje označení medializace, protože 

politické instituce jsou stále více závislé na masových médiích a formované ve svých 

projevech masovými médii, přestože si nadále zachovávají vládu nad probíhajícími 

politickými procesy a funkcemi.
199

  

Tato skutečnost je zohledněna nejen příslušnými ustanoveními ZPVP, které stanoví 

obecné mantinely volební kampaně, ale zejména zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění podle něhož 

dohled na médii připadá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která monitoruje 

dodržování právních předpisů v oblasti televizního a rozhlasového vysílání a v případě 

porušení příslušných ustanovení výše uvedeného zákona zahájí s delikventem správní 
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 MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. s. 154. 
198

 CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 315-316.  
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 Viz blíže: ŠTĚTKA, Václav. Jirák, Jan.; Říchová, Blanka. (ed.). Politická komunikace a média. Karolinum, 

Praha 2000. Recenze. Host, Brno: Nakladatelství Host, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 17. 
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řízení.
200

 Volební kampaň dále přesahuje i do oblasti právních vztahů, které jsou upravené 

občanským zákoníkem
201

, trestním zákoníkem
202

 a zákonem o přestupcích.
203

 

5.1 Legální definice a vymezení obsahu volební kampaně 

Legální definice volební kampaně je obsažena v ustanovení § 35 odst. 1 ZPVP tak, že 

„volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky 

a volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo 

sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle 

poskytuje úplata, pokud k takové propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den 

vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže taková 

propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů. Za volební 

kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.“ 

Podle nálezu Ústavního soudu je obsahem volební kampaně v pluralitní demokracii 

„především předkládání argumentů, často velmi emocionální a vyostřenou formou, které mají 

za cíl ovlivnit rozhodnutí voličů, koho mají volit.“
204

 V průběhu volební kampaně mají být 

posouzeny i ty nejkontroverznější otázky programu politických stran a kandidátů obecně, 

jejich osobní vlastnosti a způsobilost zastávat volenou veřejnou funkci. Jen v takovém případě 

budou moci voliči rozhodovat se znalostí věci a jen tak může být naplněna ústavní zásada, 

podle které je lid zdrojem veškeré státní moci. Jak dále uvádí Ústavní soud, negativní projevy 

ve volební kampani lze regulovat, nelze je však zákonem vyloučit.
 205

 

Jak bylo výše citováno, ZPVP za volební kampaň považuje mj. jakoukoliv propagaci 

kandidáta a volební agitaci. Pojem propagace je veřejně znám a jistě není důvod ho blíže 

objasňovat. Jinak tomu však může být u pojmu volební agitace, který může být brán jako 

synonymum pojmu volební kampaň.  Podle nálezu Ústavního soudu je však „volební agitace 

pouhou formou volební kampaně a jejím prostřednictvím je možno do volební kampaně 

zasáhnout“.
206

 Ústavní soud volební agitaci považuje tedy za pouhý „poddruh“ volební 

kampaně, příp. za její součást. Jan Filip pak popisuje volební agitaci jako „vše, co může voliče 
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 Srov. část sedmou zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, v platném znění a dále zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
201

 Jedná se zejména o práva spojená s ochranou osobnosti. Viz blíže zejména ustanovení § 81 a násl. nového 

občanského zákoníku. 
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 Např. trestný čin pomluvy. Viz ustanovení § 184 trestního zákoníku. 
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 Viz ustanovení § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Viz blíže nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005,  sp. zn. Pl.ÚS 73/04. 
205

 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl.ÚS 73/04. 
206

 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 526/98 
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přimět k účasti nebo neúčasti na volbách a k hlasování pro určitou stranu, nebo naopak, aby 

pro určitou stranu nehlasoval“.
207

  

Konečně důvodová zpráva vztah pojmu volební kampaň a agitace charakterizuje tak, že 

navrhuje „rozlišovat obecnější pojem volební kampaně, která probíhá časově neohraničeně, 

užší pojem volební agitace (účelově a cíleně zaměřené ke zvolení konkrétní volební strany 

nebo kandidáta), zakázané ve dny voleb a v bezprostřední blízkosti volebních místností, 

a volební průzkumy.“
208

 Podle názoru autora je tedy možné interpretovat výše uvedené tak, že 

volební kampaň je v podstatě permanentní záležitost, která je bytostně spjatá s politickým 

„životem“ daného kandidáta a pojem volební agitace souvisí jen s jejím vyvrcholením, které 

má za cíl voliče na poslední chvíli přesvědčit k výběru jednoho konkrétního favorita či jeho 

sympatie ještě narychlo změnit.
209

 Právě v průběhu volební agitace pak nejčastěji dochází 

k předvolebním „faulům“, které spočívají zejména v očerňování vybraných kandidátů.  

5.2 Časové vymezení volební kampaně a úkonů s ní spjatých 

ZPVP v ustanovení § 35 poměrně široce uplatňuje svoji časovou působnost, když 

stanoví, že podle něho se posuzuje propagace kandidáta nebo volební agitace, pokud k ní 

„došlo nejdříve v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, 

jestliže taková propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce 

zákonů.“ Tímto je zabráněno tomu, aby volební kampaň byla před vyhlášením volby 

prezidenta ve Sbírce zákonů ponechána bez regulace ze strany ZPVP. Je přitom zřejmé, že 

vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů je z pohledů kandidátů spíše formalitou, protože rámcový 

termín voleb je již znám předem.    

Podle § 35 odst. 4 může starosta obce
210

 vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů 

a to šestnáct dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti 

kandidátů na prezidentskou funkci. O respektování rovnosti přístupu kandidátů k využívání 
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 FILIP, Jan. Základní otázky volebního práva v ČSFR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. s. 200. 

ISBN 80-210-0406-1 
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 Viz blíže: Důvodová zpráva k ustanovení § 33  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě rezidenta republiky, 

komentář k ustanovení § 21. Důvodová zpráva je dostupná z oficiálních internetových stránek Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky [online]. [cit. 25.5.2013]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=613&ct1=0 
209

 Autor v této souvislosti polemizuje s názorem Ústavního soudu, podle kterého „ Volební kampaň lze logicky a 

racionálně vzato vést z normativního pohledu jen tehdy, jsou-li vyhlášeny volby (z hlediska předmětu), popř. jsou 

již zaregistrovány kandidátky nebo kandidáti (z hlediska subjektu).“  Srov. nález Ústavního soudu ze dne 

26. 1. 2005, sp. zn. Pl.ÚS 73/04. 
210

 Analogicky i starosta městyse, města, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně 

členěném statutárním městě starosta městské části nebo městského obvodu, v hlavním městě Praze starosta 

městské části, a přednosta vojenského újezdu. Srov. ustanovení § 6 odst. 1, písm. h ZPVP.  
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obecních ploch pro svoji prezentaci svědčí i ustanovení čl. 5 Ústavy a čl. 22 Listiny 

vyjadřující zásadu volné soutěže politických stran (jednotlivých kandidátů na funkci 

prezidenta). Rovnost přístupu ovšem spočívá pouze v rovné příležitosti tyto plochy využívat, 

nikoliv ve skutečnosti, jak či jestli vůbec byly kandidáty využity.  

Proto z pouhé skutečnosti, že někteří kandidáti vylepili na určené plochy méně plakátů 

než jiní nebo že dokonce někteří nevylepili plakáty žádné, nelze bez dalšího dovozovat, 

že nebyly zachovány rovné možnosti jejich využívání. NSS extenzivním výkladem dovodil, 

že jde pouze o „demonstrativní nástin obecně platného přístupu ke komunikačním možnostem, 

s nimiž disponuje obec“.
211

 Extenzivním výkladem lze navíc dovodit, že princip rovnosti 

kandidujících subjektů musí být respektován při využití všech komunikačních prostředků v 

držení obce (např. obecní periodika, místní rozhlas či webové stránky obce).  

S tímto se však neztotožnil Ústavní soud, který ač potvrdil platnost ustanovení čl. 5 

Ústavy a čl. 22 Listiny i ve vztahu k obecním periodikům, tj. zásada rovného přístupu 

ke kandidujícím subjektům a zásada neutrality, jasně se vyjádřil, že odmítá extenzivní výklad 

Nejvyššího správního soudu.
212

 Jak k uvedenému dodává Aleš Gerloch, Jan Tryzna 

a Jan Wintr: „Extenzivní výklad lze odmítnout i z hlediska argumentu deductio ad absurdum. 

Účelem periodik městských částí je šířit informace a názory, týkající se městské části. 

Povinnost dávat v nich prostor všem kandidujícím subjektům často nebude slučitelná 

s kapacitními možnostmi periodika a to by, minimálně po dobu volební kampaně, pozbylo 

reálné možnosti naplňovat svůj vlastní účel, tedy informovat o dění v městské části.“
213

 Podle 

názoru autora lze tento názor vztáhnout i na jiné komunikační prostředky ve vlastnictví obce 

jako např. webové stránky obce či obecní rozhlas. Autor se kloní k názoru, že by bylo vhodné, 

aby ve výše uvedených komunikačních prostředcích ve vlastnictví obce nebyl vůbec udělen 

prostor k předvolební propagaci ve věci volby prezidenta, což je ovšem těžko dosažitelné 

a nabízí se otázka, kdo by prováděl kontrolu obsahu těchto prostředků.  

Dále podle § 35 odst. 5 ZPVP platí, že v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před 

zahájením volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky
214

 nárok na 5 hodin 

bezplatného vysílacího času v České televizi a v Českém rozhlase. V době začínající 4 dny 

a končící 48 hodin před zahájením hlasování ve druhém kole volby prezidenta mají kandidáti 
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na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, nárok na 

1 hodinu bezplatného vysílacího času v České televizi a Českém rozhlase. Vyhrazený vysílací 

čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize 

a Český rozhlas losem. Odpovědnost za obsah odvysílaných sdělení mají kandidáti. Jestliže 

kandidátovi po zahájení volební kampaně zanikne kandidatura podle ustanovení § 27 ZPVP, 

ztrácí i nárok na vysílací čas. 

Jakákoliv volební agitace je naopak zakázána v objektu, v němž je umístěna volební 

místnost a v jeho bezprostředním okolí ve dnech, ve kterých v tomto objektu probíhá 

hlasování. ZPVP k tomuto doslova uvádí, že: „Úpravu zákazu volební agitace pro kandidáty 

na prezidenta republiky ve dnech volby prezidenta ve volebních místnostech a jejich 

bezprostředním okolí, lze blíže vymezit místem, kudy musí projít každý volič při příchodu do 

volební místnosti; za pořádek odpovídá předseda okrskové volební komise a zvláštní okrskové 

komise, který tak může v případě porušení uvedeného zákazu zajistit nápravu“ 

Aby nedocházelo k ovlivnění hlasování voličů bezprostředně před volbami, 

je v ustanovení § 35 odst. 6 ZPVP stanoven zákaz zveřejňování výsledků předvolebních 

a volebních průzkumů v době začínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící 

okamžikem ukončením hlasování. Tím má být docíleno toho, aby se voliči rozhodli podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí a nebyli ovlivňováni předvolebními průzkumy. Jak uvádí 

např. Michal Kubát, všeobecně je známa situace, kdy část voličstva má tendenci nevolit 

kandidáty, u kterých je nepravděpodobné, že postoupí do druhého kola a spíše podpoří jim 

„sympatičtějšího“ kandidáta z vedoucí dvojice kandidátů, kteří mají největší šance probojovat 

se do druhého kola.
215

 

5.2.1 Exces časové působnosti v prvních přímých volbách prezidenta 

Výjimečná situace nastala před nabytím účinnosti ZPVP, když ten vstoupil v účinnost 

dne 1. října 2012, nicméně volební kampaň (byť ve své počáteční fázi zaměřující se zejména 

na představení kandidátů veřejnosti) započala již od února 2012, kdy byl přijat Senátem 

a následně podepsán prezidentem ústavní zákon o zavedení přímé volby prezidenta. Není 

proto zřejmé, jestli by se na výše uvedené období (tedy období od února do října 2012) 

vztahovala pravidla obsažená v ZPVP, když ten ještě nebyl účinný a jednalo by se tak zcela 

zjevně o retroaktivitu. 
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Podle judikatury Ústavního soudu
216

 platí, že přestože Ústava neobsahuje explicitní 

zákaz retroaktivity právních norem pro všechny oblasti práva, ten však vyplývá ze zásady 

právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy, k jehož znakům patří i princip právní jistoty 

a ochrany důvěry občanů v právo. Tato zásada ovšem neplatí bezvýhradně a je třeba dále 

rozlišovat, zda se jedná o retroaktivitu nepravou či pravou. Nepravá retroaktivita může být 

definována jako aplikace právního předpisu na následky vyplývající ze situací vzniklých 

po dobu účinnosti předchozí právní úpravy.
217

 Pravá retroaktivita pak zahrnuje v podstatě dvě 

odlišné situace, a to za prvé stav, kdy nová právní úprava dávala vznik novým právním 

vztahům před její účinností za podmínek, které teprve dodatečně stanovila, a za druhé je to 

stav, kdy novela může měnit právní vztahy vzniklé podle staré právní úpravy, a to ještě před 

účinností nového zákona.
218

 Stručněji, ale obsahově podobně vymezil pravou a nepravou 

retroaktivitu např. Emanuel Tilsche, když uvádí, že: "Pravé zpětné působení nového zákona 

jest tu jen tehdy, když působí i pro dobu minulou... Nepravé zpětné působení ...tu jest, když 

nový zákon nařizuje, že ho má být užito i na staré právní poměry již založené, ale teprve od 

doby, kdy počíná působnost nového zákona anebo od doby ještě pozdější."
219

 

Ústavní soud v této souvislosti konstatoval, že „pro pravou retroaktivitu platí, že lex 

posterior ruší (neuznává) právní účinky v době účinnosti legis prioris, popřípadě vyvolává 

nebo spojuje práva a povinnosti subjektů s takovými skutečnostmi, jež v době účinnosti legis 

prioris neměly povahu právních skutečností."
220

 

Lze tedy shrnout, že u retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které 

existují striktně omezené výjimky přípustnosti, zatímco u retroaktivity nepravé platí naopak 

zásada obecné přípustnosti,
221

 ze které existují výjimky její nepřípustnosti. Ústavní soud 

připustit výjimku ze zákazu pravé retroaktivity tehdy, jestliže právní subjekt musí, resp. musel 

s retroaktivní regulací počítat (nejedná se o oprávněnou důvěru v právo).
222

 Za takovou situaci 

Ústavní soud označil působení právní normy stojící v příkrém rozporu se zásadními, obecně 

uznanými principy humanity a morálky a dále odkázal ale i na právní názor, že "zpětnou 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 4.2.1997,  sp. zn. 21/96 či nález Ústavního soudu ze dne 9.4.2011, sp. zn.  

Pl.ÚS 53/10. 
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 PETRLÍK, Dušan. Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu s přihlédnutím k právu  

českému, německému a francouzskému. Praha: Linde, 2005, s. 11. 
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 TICHÝ, Ladislav: K časové působnosti novely občanského zákoníku, Právník, č. 12, 1984, s. 1104. 
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 TILSCH, Emanuel. Občanské právo. Obecná část, Praha: Všehrd, 1925, s. 75 -78.  
220

 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009,  sp. zn. Pl.ÚS 27/09. 
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 Na úrovni ústavního pořádku se toto východisko odráží i ve znění čl. 40 odst. 6 Listiny, jenž pravou 

retroaktivitu ve prospěch jednotlivce dokonce výslovně připouští. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 4.2.1997,  sp. zn. 21/96. 
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působnost zákona na občanskoprávní poměry by bylo možno odůvodnit též veřejným 

pořádkem (ordre public), především jestliže by byly dotčeny předpisy absolutně kogentní, jež 

byly vydány v důsledku určité mezní situace přerodu hodnot ve společnosti".
223

 

Pokud bychom účinnost ustanovení ZPVP týkající se volební kampaně vztahovaly 

i k datu před vstupem ZPVP v účinnost, jednalo by se podle názoru autora o pravou 

retroaktivitu, která je nepřípustná. Došlo by ke spojení povinností subjektů s takovými 

skutečnostmi, jež v době před účinností zákona neměly povahu protiprávního jednání. Na 

druhou stranu lze samozřejmě namítnout, že kandidáti prokazatelně mohli od 1. srpna 2012
224

 

očekávat, že od 1. října vstoupí ZPVP v platnost a podle toho kampaň vést, ale podle názoru 

autora toto není převažující argument.  

Podle názoru autora je tedy smysluplnější výklad, že volební kampaň a její případnou 

nezákonnost lze postihovat až od data nabytí účinnosti ZPVP, tj. od 1. října 2012.
225

 Je třeba 

ovšem zdůraznit, že se jednalo pouze o jednorázový exces.  

5.3 Čestná a poctivá volební kampaň 

Proces vyjádření vůle lidu se odehrává především ve volbách, proto je čestný a poctivý 

průběh voleb hodnotou, na kterou nelze rezignovat, stejně tak jako na určité principy obecné 

slušnosti, podle kterých by se volební kampaň měla řídit.  Toho si byli tvůrci ZPVP jistě 

vědomi, a proto podle ustanovení § 35 odst. 2 ZPVP „volební kampaň musí probíhat čestně 

a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.“  

ZPVP z pochopitelných důvodů
226

 neobsahuje výklad pojmu „čestně a poctivě“, a proto 

je třeba tyto pojmy vykládat tak, jak jsou chápany v běžném životě, ale současně se musí 

přihlížet k charakteru volební kampaně, která má svá specifika vyplývající z vyostřeného 
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 Ve stejném rozhodnutí Ústavní soud dále uvedl, že za další příklad přípustnosti pravé retroaktivity by mohlo 

být označeno neaplikování právního předpisu na skutečnosti, jež nastaly v době jeho účinnosti, pokud Ústavní 

soud konstatoval rozpor takovéhoto právního předpisu s ústavním pořádkem a aplikace tohoto právního předpisu 

ve vertikálním právním vztahu, tedy právním vztahu mezi státem a jednotlivcem, příp. výjimečně ve vztazích 

horizontálních, by vedla k porušení základního práva jednotlivce. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 

18. prosince 2007, sp. zn. IV. ÚS 1777/07 či nález téhož soudu ze dne 8. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09. 
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 ZPVP by podepsán prezidentem republiky dne 1. srpna 2013. Viz blíže: OCHVAT, Radim. Prezident 

podepsal tři zákony, Kancelář prezidenta republiky [online]. 1.8.2012 [cit. 1.1.2014]. Dostupné z: 

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/archiv/7371.shtml 
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 Samozřejmě s ohledem na ustanovení § 89 ZPVP, podle něhož určitá ustanovení zákona nabývají účinnosti 

až od 8. března 2013.  
226

 Podle názoru autora je správné, že ZPVP si v tomto směru neklade ambici vykládat takto široký pojem, neboť 

výsledkem by zřejmě bylo jen to, že zákon by stejně neobsáhnul všechny podoby čestného a poctivého chování 

a pak by se stávalo, že i to, co je obecně považováno za nečesné a nepoctivé, by mohlo být pro účely ZPVP 

vykládáno jako plně v souladu se zákonem. 
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střetu mezi jednotlivými kandidáty, kteří se snaží získat podporu pro svůj volení program 

ruku v ruce s úmyslem podlomit důvěru voličů vůči protikandidátovi. Právě tento aspekt 

„specifičnosti“ volební kampaně podle současné rozhodovací praxe Ústavního soudu převáží 

před obecnými pravidly morálky.
227

  

Volební střet má svoji pozitivní stránku (vyzvednutí kladů daného kandidáta) 

a negativní stránku (poukazování na zápory daného kandidáta). Proto pojmy „čestně 

a poctivě“ nelze ztotožňovat s dobrými mravy např. tak, jak je chápe občanský zákoník
228

 a 

ani je nelze ztotožňovat s pravidly obecné morálky a už vůbec ne s pravidly slušnosti, jak by 

je chápal např. Guth-Jarkovský. Pokud zákon o přímé volbě prezidenta stanovuje požadavek 

čestného a poctivého vedení volební kampaně, má tím nepravděpodobněji na mysli to, co se 

dříve označovalo jako čistota voleb.
229

 Nedostatek etiky ve volební kampani nečiní sice ještě 

takové jednání protizákonným.
230

 Je třeba brát v potaz, že každá volební kampaň 

v demokratickém státě je svou povahou tvrdá, protože nejde o nic jiného, než zburcovat 

a vybudit voliče, aby odevzdali hlas právě danému kandidátovi.  
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 Podle názoru autora by s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 26.1.2005,  sp. zn.  Pl.ÚS 73/04 (kauza 

senátora Nádvorníka) byl zřejmě upřednostněn výklad, který klade důraz na specifika volební kampaně jako 
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že cílem předvolebního střetu je porazit protikandidáta, a to i za použití prostředků, které by nedostály pravidlům 

obecné morálky. 
228

 Na dobré mravy se odvolává i nový občanský zákoník.  Ani ten však dobré mravy nedefinuje. Jejich obsah 

spočívá v obecně platných hodnotách či normách morálky, u kterých je dán obecný zájem na jejich respektování. 

Posouzení konkrétního obsahu pojmu dobré mravy náleží vždy soudci s přihlédnutím ke konkrétnímu právnímu 

vztahu. O tom, že dobré mravy ze soukromého práva nelze ztotožňovat s dobrými mravy ve volební kampani, 

nemůže být pochyb zejména s přihlédnutím k nálezu  Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl.ÚS 73/04 

podle kterého platí, že: „Nelze tyto pojmy vykládat z hlediska soukromého práva a obecné morálky, neboť jde o 
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ovšem všichni přítomní soudci Ústavního soudu nesouhlasili. Např. soudce Duchoň ve svém odlišném 

stanovisku dal najevo, že rozlišování čestnosti a poctivosti v oblasti soukromoprávní a veřejnoprávní s poukazem 

na skutečnost, že v každé oblasti mají tyto hodnoty jiný význam, je rezignací na hodnoty čestnosti a poctivosti 

v oblasti boje o hlasy voličů. Soudce Duchoň doslova uvedl, že:„Neměla by platit jiná pravidla čestnosti 

a poctivosti pro vztah mezi jednotlivci a jiná pravidla pro volební proces, který je základem zastupitelské 

demokracie a z něhož vyrůstají orgány státní moci.“ Nový občanský zákoník pojem dobré mravy také zná 

a pracuje s ním v ustanoveních § 2, §6, § 580 a §846. Podle názoru autora nový občanský zákoník pojem dobré 

mravy na rozdíl od občanského zákoníku platného do 1.1.2014 spíše rozšiřuje a tento pojem by mohl být 

vykládán jako to, co je všeobecně uznáváno jako zvyklosti slušných lidí. Autor předpokládá, že časem se 

v souvislosti s přibývající judikaturou pojem ještě ustálí. Nicméně ani tak autor neočekává v oblasti volební 

kampaně žádnou změnu v souvislosti s platností nového občanského zákoníku (např. více žalob na ochranu 

osobnosti a apod.) Viz blíže např.: NOVÝ, Zdeněk. Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference 

jako inspirace pro výklad § 6 odst. 1 návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2012, č. 2, s. 46-54. 
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 Srov. § 56 odst. 1 zákona č. 75/1919 Sb., kterým se vydává řád volení v obcích republiky Československé. 

„Zjistí-li úřad o námitkách rozhodující takové vady řízení volebního, které mohou míti vliv na výsledek volby, 
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příslušnou část jeho a nařídí po případě volbu novou s určením dne této volby.“ Srov: Usnesení Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25.11.2008, sp. zn. Vol 8/2008. 
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 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29.6.2006,  sp. zn. Vol 45/2006. 
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Právě volič je v první řadě pánem každých voleb a ten také sám může kriticky zhodnotit 

volební kampaň jednotlivých kandidátů. Voliči vnímají nejen obsah volebních prohlášení, ale 

i prostředky ve volbách použité a účelové změny názorů jednotlivých kandidátů. Konečným 

arbitrem etiky tedy nemůže být soud, nýbrž výhradně volič.
231

 Navíc rozhodně neplatí přímá 

úměra, že čím více má kandidát agresivnější a lživou kampaň, tím více pak obdrží hlasů.
232

  

Zcela bez právní relevance je otázka „kdo si začal“ se stylem volební kampaně, která 

odporuje zásadám čestné a poctivé volební kampaně. Rozhodně tato skutečnost nikoho 

neumlouvá a nedává nikomu právo na reakci ve stejném duchu. Ústavní soud k tomuto 

dodává, že „pokud by byly zásady čestnosti a poctivosti volební kampaně skutečně porušeny 

všemi zúčastněnými subjekty, nenastal by nějaký hypotetický stav rovnováhy, nýbrž by účinky 

takových nezákonností byly mnohem intenzivnější a volební výsledek ještě více 

deformován.“
233

 Z toho tedy vyplývá, že účinky nezákonného vedení volební kampaně 

ze strany soutěžících volebních subjektů na deformaci výsledků voleb se nekrátí, nevyrušují, 

nýbrž sčítají. Nečestně a nepoctivě vedená volební kampaň může způsobit kromě chtěného 

přesunu volebních preferencí i podstatné ovlivnění voličské účasti, což je mimořádně důležitý 

faktor svobodných voleb mající vliv na jejich výsledek.  

V tomto směru je důležité zdůraznit, že volby jsou podstatou a základem demokracie, 

na základě výsledků voleb jsou vytvářeny orgány státní moci (viz čl. 2 odst. 1 Ústavy). Volby 

jsou vždy výběrem konkrétních lidí. Do jisté míry proto platí úměra – jaká volební kampaň, 

takové volby, jaké volby, takové orgány státní moci. Nelze také pominout otázku práva na 

informace a svobodu projevu. Ta se projevuje nejen v činnosti médií, ale zejména ve 

svobodné soutěži politických sil v demokratické společnosti, v prezentaci volebních programů 

a v samotném účelu volebního procesu (viz čl. 17 Listiny). 

Podle ustanovení § 35 odst. 3 ZPVP platí, že: „propagace nebo volební agitace šířené 

prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a 

zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci 

prezidenta republiky.“ Toto ustanovení je podle názoru autora zejména reakcí na „politické 

antireklamy“ objevující se pravidelně zejména před volbami do Parlamentu, kdy často není 
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 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp.zn. Vol 38/2013. 
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 Jak již bylo uvedeno, výjimečně agresivní styl kampaně může být kontraproduktivní a může se obrátit vůči 

samotnému iniciátorovi, protože je schopen odradit řadu voličů, kteří se s takovým stylem volební kampaně 
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Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, 
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 Usnesení pléna Ústavního soudu ze dne 26.1.2005, sp. zn. Pl.ÚS 73/04.  
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známo, kdo zadal výlep či tisk takovéto „antireklamy“. V tomto směru přelomové byly 

parlamentní volby v roce  2006, kdy se poprvé ve větší míře začaly objevovat billboardy, 

které upozorňovaly na nepopulární programové priority protikandidáta či ho přímo 

zesměšňovaly, aniž by byl znám jejich zadavatel.
234

 

Důležitou věcí je také to, kdy k takovému „faulu“ v kampani dojde. Čím dříve se tak 

stane před samotným hlasováním voličů, tím větší má takto dotčený kandidát možnost k 

vyjádření. Konečný volební výsledek tak nemusí být nijak ovlivněn.  Naopak pokud je o 

protikandidátovi zveřejněna informace těsně před konáním volby či dokonce přímo v den 

konání volby, je šance k obraně dotčeného kandidáta minimální a volební výsledek může být 

s větší mírou pravděpodobnosti ovlivněn, protože lze pokládat za pravděpodobné, že vždy 

existuje určitá skupina voličů, kteří nemusejí být ani v den konání volby rozhodnuti koho 

volit či je pro ně zveřejněná informace natolik zásadní, že volí jinak než by volili, kdyby se 

nepravdivou informaci nedozvěděli.
235
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téhož soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn. Vol 38/2013. 
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6. SOUDNÍ PŘEZKUM VOLEBNÍ KAMPANĚ 

Jak trefně uvádí Marian Kokeš, pokud bychom použili cyklistické terminologie: „řízení 

ve věcech neplatnosti voleb bychom mohli definovat jako etapu královskou s hromadným 

startem a obtížnými stoupáními až do cíle, kde většinou dochází k finálnímu určení celkového 

vítěze závodu, byť někdy musí být ještě po protestech dodatečně formálně potvrzeno 

mimořádným komisařem závodu.“
236

 Tímto je demonstrováno, že vyvrcholením této fáze 

volebního procesu dochází k tomu nejdůležitějšímu – vybrání vítěze voleb a stvrzení či 

naopak anulování výsledku voleb na základě soudního přezkumu. 

Jak bude níže uvedeno, díky velmi široké aktivní legitimaci k podání návrhu 

na neplatnost voleb se množství došlých stížností stalo do jisté míry i barometrem toho, 

jak společnost vnímala kampaň před prezidentskými volbami. Nejdříve však bude pojednáno 

o právním základu možnosti podání návrhu na přezkum voleb, o základních zásadách 

uplatněných v procesu přezkumu voleb a následně bude přiblížen výsledek projednání 

vybraných návrhů.  

6.1. Právní úprava přezkumu volby 

Jak uvádí Pavel Molek a Vojtěch Šimíček, volební zákony
237

 rozlišují řízení o návrhu 

na neplatnost hlasování, neplatnost voleb a neplatnost volby kandidáta.
238

 Přestože se tyto tři 

možnosti přezkumu tváří velmi autonomně, lze hlubší analýzou dovodit, že se prolínají, 

a že i když bude navržen např. jen přezkum platnosti volby jednotlivého kandidáta, není 

vyloučeno, aby nakonec byla konstatována neplatnost voleb jako celku.
239

  

ZPVP užívá v ustanovení § 66 pojem neplatnost voleb. Z uvedených pojmů se jedná 

o pojem nejkomplexnější, který představuje nejvýraznější zásah do volebního procesu a lze 
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 KOKEŠ, Marian. Judikatura NSS: Volba prezidenta republiky. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2013, 

roč. 2013, 7-8, s. 248 - 252. ISSN 1211-4405. 
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Marek. Problémy soudního přezkumu výsledků voleb. Právní rozhledy, 2007, č. 6, s. 203-209. 
239

 Ostatně jak uvádí komentář k Soudnímu řádu správnímu, dostatečně přesně tyto pojmy nevymezila ani 

judikatura či doktrína. Viz blíže: JEMELKA, Luboš, PODHRÁZSKÝ a kol. Soudní řád správní. 1 vydání. 

Praha: C.H. BECK, 2013, s. 759. ISBN 978-80-7400-498-8 
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tedy dovodit, že v sobě zahrnuje i ostatní pojmy jako neplatnost hlasování a neplatnost volby 

kandidáta. Jak k tomu uvádí Marek Antoš, při výkladu institutu neplatnosti voleb je vhodné 

použít negativní definici, tj. jedná se o prostředek ultima raticio a měl by být používán pouze 

v případech, kdy k odstranění závad nestačí prohlásit za neplatné hlasování či volbu 

kandidáta. „Typicky se může jednat o závažné vady ve volební kampani či podstatné omezení 

volné soutěže politických sil.“
240

  

Konečně k pojmu neplatnosti voleb se vyjádřil trefně i Krajský soud v Praze, když 

konstatoval, že: „Návrhem na neplatnost voleb je návrh poukazující na takovou nezákonnost, 

jejíž odstranění by vyžadovalo opakování volebního procesu jako celku včetně volební 

kampaně, popř. dalších činností předcházejících hlasování, aby volič měl možnost si učinit 

nový názor a svobodně zformulovat svou vůli.“
241

 

Aktivní legitimace k podání návrhu je velmi široce stanovena, když podle ustanovení 

§ 66 odst. 1 ZPVP se ochrany ve věci volby prezidenta může domáhat „každý občan zapsaný 

do stálého seznamu, zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, navrhující 

poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba 

podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební 

komisí.“ ZPVP v této souvislosti dále stanoví, že této ochrany se navrhovatel může domáhat 

podle jiného právního předpisu.  

Tímto je soudní řád správní, který v ustanovení § 90 odst. 5 stanoví, že: „Za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem (ZPVP, pozn. autora) se může občan, nejméně dvacet 

poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta 

republiky, anebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, domáhat 

rozhodnutí soudu o neplatnosti volby.“ Důvodem pro podání návrhu na neplatnost voleb 

prezidenta musí být podle ustanovení § 66 odst. 2 ZPVP navrhovatelovo přesvědčení, že 

„byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta.“ 

Proces přezkumu voleb musí respektovat ústavní princip ochrany rozhodnutí voličů, 

které vzešlo z vůle většiny vyjádřené svobodným rozhodováním a respektujícím práva 
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 ANTOŠ, Marek. Problémy soudního přezkumu výsledků voleb. Právní rozhledy, 2007, č. 6, 203-209 s. 
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 Viz usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, sp. zn.. 50 A 22/2012. Soud ve svém rozhodnut mj. 
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menšiny podle ustanovení čl. 6 Ústavy.
242

 Ověřování voleb je přitom založeno 

na předpokladu objektivní příčinné souvislosti mezi volební vadou a zvolením konkrétního 

kandidáta nebo alespoň možné příčinné souvislosti (tzv. princip potenciální kauzality). Tuto 

možnou příčinnou souvislost nepřímo zakotvuje výše zmíněné ustanovení § 66 odst. 2 ZPVP. 

Účastníky takového řízení jsou navrhovatel, příslušný volební orgán, nejméně 

dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří podali kandidátní listinu, na které byl 

uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo občan, na jehož kandidátní listině byl 

uveden kandidát, jehož volba byla napadena, a ten, jehož volba byla napadena. Nejvyšší 

správní soud přitom musí o návrhu rozhodnout usnesením do patnácti dnů poté, kdy návrh 

došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.  

Podle ustanovení § 90 odst. 5 platí, že pokud Nejvyšší správní soud návrh neodmítne 

či nezamítne, rozhodne o neplatnosti volby prezidenta republiky a v usnesení určí, od kterého 

úkonu se volba prezidenta republiky bude opakovat. Pokud NSS shledá chybu 

ve výpočtu volebního orgánu při zjišťování výsledku hlasování, uloží povinnost 

příslušnému volebnímu orgánu  zápis o výsledku volby prezidenta opravit a tento opravený 

zápis vyhlásit.  

6.2 Správný čas pro podání návrhu 

Autor by se ještě na tomto místě rád vrátil k výše uvedené sedmidenní lhůtě určené 

pro podání návrhu na neplatnost voleb, protože právě ta činila v praxi navrhovatelům značné 

obtíže. Překvapivě se nejedná o lhůtu procesněprávní, ale svou povahou odpovídá spíše lhůtě 

hmotněprávní.
243

 Mohlo by se zdát, že po tom, co v předchozí kapitole pojednávající 

o kvalifikaci kandidátů, kde byla lhůta k podání stížnosti pouze dvoudenní (i když je fakticky 

pětidenní),
244

 je sedmidenní lhůta v pořádku a nebude činit velké obtíže, jenže tomu tak není. 

Rozdíl je zejména v tom, že ve věcech týkajících se kvalifikace kandidátů se na soud obraceli 

„profesionálové“, tj. nejčastěji kandidáti samotní, kteří měli k dispozici právní pomoc.
245

 

Naopak v případě návrhu na neplatnost voleb díky široké legitimaci podávali návrhy ve velké 

míře zejména občané bez právní podpory, kteří cítili potřebu se občansky angažovat. 
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 Tato zásada je vyjádřena např. v nálezu Ústavní soudu ze dne 2.10.2002, sp. zn. Pl. ÚS 5/02.  
243

 Autor tak usuzuje podle ustanovení § 73 odst. 3, podle něhož platí, že: „Lhůta určená podle dnů je 
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 Viz blíže usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. Pl.ÚS 27/12. 
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a Samková se kvůli vyřazení z prezidentské volby obrátili na soud. Novinky.cz [online]. 27.12.2012  
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prezidentske-volby-obratili-na-soud.html. 
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Potíže nezpůsobovalo ani to, že navrhovatelé promeškali lhůtu k podání návrhu tím, 

že by návrh nestačili podat včas, ale zejména to, že v souvislosti s výsledky voleb došlo 

k jistému „vzedmutí“ části voličského spektra a za podpory různých občanských iniciativ byly 

jednotlivými občany podávány návrhy na neplatnost volby, které byly obsahově téměř 

identické. Tyto návrhy však velmi často obsahovaly také identické chyby v důsledku čehož, 

byly v podstatě sebedestruktivní.
246

  NSS v těch případech, kdy návrh byl podán na samém 

počátku běhu lhůty, nicméně obsahoval vady, pro které nebyl projednatelný, navrhovatele 

v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 SŘS vyzval k jejich odstranění tak, aby byla dodržena 

zákonná lhůta k podání návrhu.
247

 K tomu však ve většině případů nedošlo.   

Jak uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová, „Nejvyšší správní soud obdržel celkem 109 

návrhů týkajících se volby prezidenta, z nich 64 odmítl pro opožděnost nebo z jiného důvodu, 

24 se zabýval meritorně a zamítl je.“
248

 NSS se tedy zabýval pouhými  

41, 3 % procent návrhy, přičemž je nutno předestřít, že stejně nakonec žádnému návrhu 

nevyhověl, a to přestože v některých případech uznal, že došlo k porušení zákona. Podle 

Vojtěcha Šimíčka ale ani skutečnost, že se některé z namítaných porušení pravidel čestné 

a poctivé volební kampaně mohlo promítnout do konečných výsledků voleb, ke zrušení voleb 

nestačilo.
249

   

V souvislosti s uvedením vhodného času pro podání návrhu ve věci neplatnosti voleb 

je také třeba zmínit, že návrh na neplatnost voleb a hlasování nelze podat předčasně, tj. ještě 

před zveřejněním výsledků voleb.
250

 Pavel Molek a Vojtěch Šimíček tento fakt odůvodňují 

tím, že nelze zcela předjímat výsledky voleb před jejich oficiálním zveřejněním. Nastala by 

nejasnost o tom, kdo je pasivně legitimován, případně by (při podání návrhu již při samotném 

porušení zákona) mohlo dojít k situaci, kdy by o věci mohl rozhodovat soud, přičemž nápravu 

by mohl sjednat ještě správní orgán.
251

  

Celkový výsledek volby prezidenta byl vyhlášen uveřejněním zápisu Státní volební 

komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů (viz § 57 odst. 1 ZPVP). 
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Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky 

bylo publikováno též ve Sbírce zákonů (částka 11, ročník 2013) pod č. 25/2013 Sb. Tato 

částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 29. 1. 2013 a tímto dnem byl vyhlášen celkový 

výsledek volby prezidenta. Lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti volby 

prezidenta v první přímé volbě prezidenta tedy uplynula dne 5. 2. 2013 v 16:00. Nejpozději v 

tento okamžik bylo třeba návrh na neplatnost voleb doručit soudu. Nestačilo tedy pouze 

předat návrh k poštovní přepravě.
252

  

Podle názoru autora není však na místě lhůtu prodlužovat či dávat delší dodatečnou 

lhůtu určenou k doplnění či opravě neúplných či chybných návrhů. Prodloužení lhůty by jistě 

nevykompenzovalo potíže spojené s nejistotou nad výsledkem a zákonností průběhu voleb. 

Ostatně obdobě se již vyjádřil i Ústavní soud.
253

 

6.3 Obecné zásady přezkumu volby 

Protože právní základ pro přezkum volby prezidenta je vymezen poměrně stroze, 

zásadní podíl na aplikaci příslušných právních předpisů mají Nejvyšším správním soudem a 

Ústavním soudem judikované obecné zásady, které se týkají podmínek pro vyjádření 

neplatnosti voleb. Důvody, které již v minulosti vedly oba soudy k rozhodnutí o neplatnosti 

voleb, mohou spočívat v neúmyslném pochybení např. při zaznamenávání volebních 

výsledků, které kandidáti nemohou ovlivnit,
254

 ale mohou se týkat i činností, na kterých 

kandidáti aktivně participovali, jako např. nečestné či nepoctivé vedení volební kampaně.
255

  

Ve vztahu k rozhodnutí o neplatnosti voleb je podstatný především tzv. algoritmus 

soudního přezkumu voleb, který se skládá z posouzení následujících skutečností:256  

i. protizákonnosti,  

ii.  vztahu mezi touto protizákonností a zvolením kandidáta, jehož volba je napadena 

(výsledek voleb), 

iii. zásadní intenzita protizákonnosti. 

 
                                                           
252

 Viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.2.2013, sp. zn Vol 53/2013 či usnesení Ústavního 

soudu ze dne 31. 5. 2002, sp. zn. II. ÚS 330/02. 
253

 V této souvislosti lze poukázat např. na právní závěry vyslovené v kontextu voleb do Senátu v nálezu ze dne 

29. října 1996, sp. zn. III. ÚS 275/96. Stejně se již předtím vyjádřil i Nejvyšší správní soud, viz např. usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn Vol. 11/2012. 
254

 Srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 52 Ca 71/2006 
255

 Srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne  3.12.2004, sp. zn. Vol 10/2004 a nález Ústavního 

soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/2004. 
256

 Srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4.7.2006, sp. zn. Vol 36/2006. 



73 
 

Jak blíže konstatoval Nejvyšší správní soud, „Třístupňový algoritmus postupu: v prvém 

kroku zjišťuje, zda došlo k porušení zákona, ve druhém kroku analyzuje, zda toto porušení 

mělo vztah k celkovým výsledkům voleb v napadeném obvodu a konečně v závěrečném kroku 

posuzuje, zda je dána zásadní intenzita této zjištěné nezákonnosti, která musí v konkrétním 

případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by 

k takovému jednání nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen. Tyto tři popsané kroky 

musí být splněny kumulativně.“257 

Jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 35 odst. 2 ZPVP platí, že: „Volební 

kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány 

nepravdivé údaje“. Jak se vyjádřil Ústavní soud, při posuzování tohoto ustanovení258 jako 

důvodu pro prohlášení voleb za neplatné, je třeba ho vykládat restriktivně a to zejména 

s ohledem na ustanovení čl. 17 odst. 2 Listiny zakotvující právo na informace a právo rovného 

přístupu k voleným funkcím, které vyplývá z ustanovení čl. 21 Listiny.259 Z uvedeného se dá 

dovodit, že nikoliv zveřejnění jakéhokoliv nepravdivého údaje je narušením volební kampaně 

podle ustanovení § 35 odst. 2 ZPVP, nýbrž jen takové, které je hrubým narušením férovosti 

volební kampaně.260  

Ohledně vztahu mezi protizákonností a zvolením kandidáta se autor přiklání k názoru 

Ústavního soudu261 a naopak nepovažuje za správný názor NSS.262 Nelze souhlasit s názorem, 

že pouhá možnost, že výsledky voleb mohly být na základě konkrétního porušení zákona 

ovlivněny, je důvodem pro vyslovení neplatnosti voleb. Jednalo by se o popření zásady 

proporcionality. Soudní přezkum napadených voleb by se pak omezil jen na zjištění 

protizákonnosti a na čistě formální konstatování vlivu porušení zákona na volební výsledek.  

Právě takový přístup Nejvyššího správního soudu Ústavní soud kritizuje.263 Jak správně 

uvádí Aleš Gerloch, Jan Tryzna a Jan Wintr, ovlivnění voleb nelze brát jako pouhou 

potencialitu bez ohledu na to, zda skutečně nastala či nikoliv. „Jinak řečeno, nelze prohlásit 
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volby za neplatné např. za situace, kdy se sice prokáže porušení volebního zákona, ale 

zároveň se nepochybně prokáže, že toto porušení nemohlo mít na výsledek voleb vliv (např. je 

jedinému voliči odepřeno volit, ačkoliv podmínky pro výkon volebního práva splňuje).“264 Lze 

tedy shrnout, že vlivem porušení zákona na volební výsledek je třeba se zabývat a prokázat 

jej, nikoliv ho jen presumovat.  

Přičemž i nadále platí, že zásadní intenzita protizákonnosti musí v konkrétním případě 

dosahovat takového stupně, aby bylo možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému 

jednání nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen.265 K nutnosti požadavku na dosažení 

určité míry protizákonnosti Ústavní soud mj. uvedl, že: „S ohledem na význam voleb 

v demokratické společnosti a z něho vyplývající presumpci jejich ústavnosti a zákonnosti je 

třeba zdůraznit, že neplatnost voleb může způsobit jen takové závažné porušení volebního 

zákona, které zpochybňuje výsledky voleb a které odůvodněně vyvolává pochybnost o tom, zda 

volby a jejich výsledky jsou projevem skutečné vůle voličů. V právním státě musí mít každé 

konkrétní jednání předvídatelné právní důsledky.“266  

Ústavní soud dále konstatoval, že za porušení pravidel by měl být v prvé řadě postižen 

ten, kdo jej způsobil.
267

 Z tohoto úhlu pohledu je pak stěžejní, že zrušení výsledku voleb jako 

možného důsledku protizákonnosti volební kampaně by mohlo být v rozporu s ústavním 

principem přiměřenosti zásahu veřejné moci.
268

 

Rozhodnutí voliče jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných 

případech a to po splnění tří podmínek: „1. protizákonnost, tzn. porušení některých ustanovení 

volebního zákona, 2. vztah mezi touto protizákonností a zvolením kandidáta, jehož volba je 

napadena volební stížností a 3. zásadní intenzitu této protizákonnosti, která ve svých 

důsledcích musí přinejmenším výrazně zpochybňovat volbu předmětného kandidáta.“
269
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 Viz blíže: GERLOCH, Aleš, TRYZNA, Jan, WINTR Jan. Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební 

kampaně, Právní rozhledy, 24/2005, s. 889. 
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 Nejvyšší správní soud dokonce v této souvislosti používá pojem zatemnění. Viz např. Rozsudek NSS 

ze dne 13. 11. 2013 sp. zn. Ars 3/2013.  
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 Nález Ústavního soudu ze dne 4.5.2011, sp. zn. Pl. ÚS 59/10. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 26.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04. 
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 Nález ústavního soudu ze dne 26.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04. 
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 Viz tamtéž.  
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Podle názoru autora, je zřejmé a správné, že tuto argumentaci Ústavní soudu převzal 

Nejvyšší správní soud bezezbytku celou.
270

 Tento přístup je podle názoru autora jediným 

možným a nelze k němu nic vytknout.  

Mimo výše uvedené je dále třeba zdůrazni, že NSS při rozhodování o neplatnosti voleb 

používá koncept tzv. relevantní protiprávnosti. Podle tohoto konceptu nelze přezkum voleb 

posuzovat izolovaně jen podle příslušných ustanovení daného volebního zákona, ale soud má 

povinnost zohlednit i porušení právních předpisů jiných, k němuž by došlo v konečném 

důsledku třeba i ve výrazně větší míře, což by zcela negovalo smysl soudního přezkumu.271  

Soud je oprávněn v rámci své kompetence hodnotit též tvrzené porušení jiných právních 

předpisů než výhradně ZPVP a to v těch případech, kdy se z obsahového hlediska jedná 

o právní předpisy vážící se na volební proces, pokud tyto případy z hlediska závažnosti 

dosahují ústavní intenzity, popř. se jedná o případy přímé aplikace ústavních norem bez jejich 

konkretizace v předpisech jednoduchého práva (tzv. relevantní protiprávnost).272 Jak k tomuto 

uvádí komentář, pokud pak soud zjistí porušení volebního zákona (či jiného souvisejícího 

zákona), měl by (v rámci řízení podle ustanovení § 90 s.ř.s.) při právním posouzení věci vždy 

postupovat od posouzení varianty prohlášení neplatnosti voleb jako celku k ostatním 

ve volebním zákoně uvedeným „dílčím“ variantám.273 Přičemž platí, že v případě návrhu 

na neplatnost voleb podle ZPVP soud tento výběr nemá, když může rozhodnout pouze 

o neplatnosti či platnosti volby.  

Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení platí vyvratitelná 

domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je 

povinností toho, kdo volební pochybení namítá.
274

 Volební soudnictví nezná absolutní vady 

volebního řízení, tj. takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo 

za následek automatické zrušení voleb. Proto je nutné všechny možné vady a pochybení v 

                                                           
270

 Viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2006, sp. zn. Vol 36/2006 či usnesení Nejvyššího 

správního soudu ze dne 20. 11.2013, sp. zn. Vol 131/2013 Sb. 
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 Viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2006, sp. zn. Vol 36/2006.  
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 V projednávaném případě proto soud vzal v potaz i důvodnost tvrzeného porušení zákona č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích, neboť se nesporně jedná o zákon, mající přímý vztah k 

volebnímu procesu. Zároveň otázka přímého státního financování svojí podstatou a závažností dosahuje ústavní 
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politických stran a politických sil (srov. čl. 5 Ústavy ČR, čl. 22 Listiny základních práv a svobod). 
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 JEMELKA, Luboš, PODHRÁZSKÝ a kol. Soudní řád správní - komentář. 1 vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013, 761 s. ISBN 978-80-7400-498-8. 
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  Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. ÚS 787/06. 
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tomto smyslu považovat za relativní a jejich význam je třeba poměřovat optikou jejich dopadu 

na výsledek voleb a to podle principu proporcionality.  

6.4 Projednávání vybraných návrhů 

Jak již bylo uvedeno, Nejvyšší správní soud obdržel celkem 109 návrhů ve věci určení 

neplatnosti volby prezidenta. Se stížnostmi se na NSS neúspěšně obracela řada známých 

osobností či nevládních organizací, které tím chtěly demonstrovat svůj nesouhlas zejména 

s vedením volební kampaně. Takovýto návrh podala např. Věra Čáslavská, Olga Sommerová, 

aktivista Tomáš Pecina či antikomunista Jan Šinágl.
275

 Tím, podle názoru autora, 

nejkomplexnějším návrhem, který zahrnoval zřejmě všechna nejzávažnější porušení pravidel 

poctivého a čestného vedení volební kampaně, byl návrh nevládní protikorupční organizace 

Růžový panter.
276

  

Těmi zřejmě nejzávažnějšími porušeními zásad vedení čestné a poctivé volební 

kampaně, kterým se autor bude věnovat, byl anonymní inzerát očerňující Karla 

Schwarzenberga a některá vyjádření ze strany volebního týmu Miloše Zemana. Pro účely této 

práce rozdělil autor porušení zásad vedení čestné a poctivé volební kampaně na dvě skupiny. 

První skupinou jsou ta porušení, kde byl ZPVP (a nejen ten) hrubě porušen. Takový případ 

byl podle názoru autora jeden - anonymní inzerát v deníku Blesk. Druhá skupina zahrnuje 

mírnější porušení ZPVP, která spočívají většinou „jen“ v tom, že kandidát na prezidenta 

či členové jeho volebního týmu neříkal pravdu či jinak zkreslovali informace. Jednalo se sice 

o chování, které nebylo zcela jistě čestné ani poctivé, ale v zásadě nijak nezpochybňovalo 

celkovou férovost volební kampaně. Společným znakem mírnějších porušení je také to, 

že byly spáchány v době, kdy na ně nařčený kandidát měl možnost ještě reagovat před 

konáním voleb.  
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 Zeman a jeho lidé v kampani nepostupovali fér, přesto volby platí, řekl soud. Ihned. [online]. 19.2.2013 
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14-6.2013. 
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 Viz blíže: Viz blíže: Volba prezidenta byla ovlivněna lživou kampaní. Růžový panter o.s.-  nevládní 

organizace [online]. [cit. 18. 6.2013]. Dostupné z: http://www.ruzovypanter.cz/prezident2013 
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6.4.1 Hrubá porušení pravidel volební kampaně 

Dne 25.1.2013, tj. v první den druhého kola prezidentské volby,  byl v deníku Blesk
277

 

zveřejněn inzerát, který obsahoval přinejmenším jedno nepravdivé tvrzení. Tím bylo 

poděkování kandidáta Karla Schwarzenberga Berndu Possetlovi
278

 za jeho podporu.
279

   

Je zřejmé, že se jednalo o úmyslné zveřejnění nepravdivých informací, navíc inzerát 

vyšel v době, kdy kandidát, v jehož neprospěch inzerát směřoval, neměl dostatek času 

na adekvátní odpověď. Tímto byl porušen zákaz uvádět o kandidátech nepravdivé údaje 

dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona ZPVP a současně, protože zadavatel tohoto sdělení nebyl 

znám, byla porušena také povinnost vyplývající z ustanovení § 35 odst. 3 ZPVP, podle níž 

„propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v 

neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky.“  

Porušení výše uvedených ustanovení ZPVP potvrdil ve svém rozhodnutí i NSS.
280

 NSS 

připustil, že zveřejnění nepravdivé skutečnosti, jakož i některá další prokazatelně nepravdivá 

tvrzení,
281

 bezesporu měly racionální vztah na zvolení kandidáta, jehož zvolení je napadeno 

a došlo tímto k neoprávněnému zvýhodnění druhého kandidáta.  

Je tedy zřejmé, že byly splněny dvě základní podmínky pro vyslovení neplatnosti volby 

prezidenta a to existence nezákonnosti a výsledek voleb ve prospěch kandidáta, v jehož 

prospěch byla tato nezákonnost spáchána. Ovšem podle NSS chyběla třetí podmínka, kterou 

je existence zásadní intenzity.
282

 Nebylo vzato za prokázané, že by nezákonnost dosáhla 

takového stupně, aby bylo možno se důvodně domnívat, že pokud by k ní vůbec nedošlo, 

nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen. 

Deník Blesk je sice nejčtenějším českým deníkem, jehož náklad se pohybuje kolem 

300 000 kusů denně a každý den tak svým obsahem zasahuje výrazně více než jeden milión 
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 Srov. Deník Blesk, „NEVOLTE Karla Schwarzenberga.“ Inzerce. 25. 1. 2013, s. 9.  
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 Karel Posselt je značnou částí české veřejnosti vnímán negativně, zejména díky své pozici mluvčího (dříve i 
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 Viz blíže usnesení např. Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn Vol. 38/2013. 
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 Např. nařčení Karla Schawarzenberga, že má na zámku vystavené předměty s nacistickými motivy. Viz blíže 

dále. 
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 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2.7.2004,  sp. zn. Vol 6/2004. 
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čtenářů.
283

 Na druhou stranu lze mít za to, že ne všichni čtenáři ho také berou „vážně“ 

zejména s odkazem na fakt, že deník Blesk má povahu spíše bulvárního periodika.
284

 Dále je 

třeba zohlednit, že výsledek voleb ve prospěch kandidáta Miloše Zemana je tak výrazný, 

vyhrál rozdílem bezmála 500 000 hlasů,
285

 že lze mít důvodně za to, že i přes vysokou 

intenzitu nezákonnosti nebyl inzerát s to změnit výsledek voleb. 

Jak později vyšlo najevo, zadavatelem inzerátu byl Jaroslav Zavadil.
286

 Spojení 

zadavatele inzerátu s týmem Miloše Zemana však nebylo prokázáno. Tím bylo prohlášení 

voleb za neplatné ještě ztíženo, protože NSS se přiklonil k názoru Ústavního soudu, podle 

něhož za porušení pravidel volebního procesu musí být v prvé řadě sankcionován ten, kdo jej 

způsobil.
287

 Hrozba zrušení výsledku voleb jako jediného možného důsledku je v takovém 

případě v rozporu s ústavním principem přiměřenosti zásahu veřejné moci.
288

 Když tedy 

spojitost mezi zadavatelem inzerátu a volebním týmem Miloše Zemana nebyla prokázána, je 

o to složitější obhájit vyřčení neplatnosti voleb, které by bylo jistě citelnou sankcí pro 

vítězného kandidáta. 

Ač autor jinak sdílí názor NSS, přijde mu na škodu, že se NSS nedostatečně vypořádal 

se zdůvodněním, proč nebylo více zohledněno časové hledisko podání inzerátu. 

NSS v podstatě jen konstatoval, že inzerát byl podán v době, kdy poškozený kandidát 

již neměl potřebný čas, aby na takovýto „útok“ mohl adekvátně reagovat. Přitom v obdobném 

usnesení, které směřovalo také vůči praktikám volebního týmu Miloše Zemana, NSS 

konstatoval, že „v případech, kdy je namítána nekorektnost volební kampaně některým 

z kandidátů, musí soud hodnotit nejen jednotlivé skutky z hlediska jejich závažnosti 
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 Prodané náklady a čtenost deníků. Mediaguru. [online]. 15.2.2013 [cit. 30.5.2013]. Dostupné z: 
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VÁLKOVÁ, Hana, SYROVÁTKO, Tomáš, VACA, Jan. Lživý inzerát proti Schwarzenbergovi zaplatil 
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a intenzity, nýbrž také jejich načasování. Lze si tak  - v obecné rovině – představit případy, 

kdy i protiprávní útoky menší intenzity mohou nabýt na významu při hodnocení korektnosti 

kampaně jako celku, pokud jsou učiněny v době, která protikandidátovi fakticky znemožňuje 

na ně fakticky reagovat.“
289

 V této souvislosti vidí autor jasný rozpor v postojích NSS, které 

by autor považoval za žádoucí sjednotit. 

Další lživou informací, která však nebyla šířena anonymně, ale byla cíleně šířená 

volebním týmem Miloše Zemana, bylo sdělený, podle kterého jsou na zámku Karla 

Schwarzenberga umístěny nacistické symboly. Tímto byl porušen zákaz uvádět o kandidátech 

nepravdivé údaje dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona ZPVP. Tato lživá informace, však 

nedosáhla však takové intenzity a nebyla veřejností tak výrazně vnímána. Navíc protikandidát 

měl dost času na toto sdělení reagovat, což také učinil, když tuto lež důsledně dementoval. Na 

to konto se mu dostalo od Miloše Zemana omluvy.
 290

   

6.4.2 Méně závažná porušení 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o porušení ustanovení § 35 odst. 2 zejména tím, 

že některá prohlášení kandidátů či členů jejich volebních týmů jsou na hraně obecně vnímané 

slušnosti a lze často pochybovat i o pravdivosti takových výroku. Jak však velmi trefně 

za pomoci slov Lona Fullera uvádí ve své judikatuře NSS: „většina nespravedlností tohoto 

světa není páchána pěstmi, ale lokty“,
291

 což přeneseně na volební soudnictví neznamená nic 

jiného, než že k prohlášení voleb za neplatné nemusí docházet jen v případě jedné intenzivní 

protizákonnosti, nýbrž postačí také větší množství protizákonností slabších. Z tohoto pohledu 

se pak hlubší rozebrání i méně závažných porušeních pravidel vedení čestné a poctivé 

kampaně stává relevantním. Autor proto níže některá tato porušení přiblíží.  

NSS se zabýval spojením podnikatele a lobbisty Miroslava Šloufa a prezidentského 

kandidáta Miloše Zemana zejména v souvislosti s tím, že v předvolební kampani Miloš 

Zeman systematicky svými výroky vyvolával dojem, že nemá s osobou Miroslava Šloufa nic 

společného a dokonce několikrát veřejně uvedl, že už s Miroslavem Šloufem nespolupracuje 
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a odstřihl se od něj.
292

 Miroslav Šlouf má přitom pověst člověka, který byl „šedou eminencí“ 

Miloše Zemana za jeho působení na pozici předsedy vlády v letech 1998 až 2002.
293

 

Znepokojující jsou pak zejména jeho možné kontakty na členy podsvětí.
294

 Takovéto spojení 

by mohlo řadu potencionálních voličů od volby Miloše Zemana odradit. Sám Miroslav Šlouf 

danou situaci přitom okomentoval tak, že v povolebním rozhovoru prohlásil, že koncept 

odstřižení se od Miloše Zemana jako fintu vymyslel on sám a kampani Miloše Zemana podle 

svých slov pomáhal nejen radami, ale i organizačně. "Nechtěl jsem, aby se předmětem 

kampaně stalo moje jméno," uvedl Miroslav Šlouf doslova.
295

  

Dalším namítaným porušením pravidel vedení čestné a poctivé kampaně byly letáky 

podporující kandidaturu Miloše Zemana, které obsahovaly text „Kdo nevolí Zemana, není 

Čech.“ 
296

 Tyto letáky distribuovala Strana práv občanů - Zemanovci např. i v domovech 

seniorů, přičemž účelem mohlo být vyvodit atmosféru obav před zvolením Karla 

Schwarzenberga v souvislosti s jeho vazbami na německé prostředí. Taktéž byla u NSS 

projednávána údajná podpora neúspěšného kandidáta z prvního kola Vladimíra Franze, kterou 

Miloš Zeman tvrdil, že obdržel.
297

 Stejně tak se soud zabýval i vazbami Miloše Zemana 

na Ruskou federaci prostřednictvím společnosti Lukoil.
298

  

NSS všechna výše uvedená porušení ZPVP shrnul, když konstatoval, že: „řada tvrzení 

Miloše Zemana se mohla lidem jevit jako nekorektní, demagogická a některá dokonce 

lživá.“
299

 Miloš Zeman a jeho tým využívali zcela jistě různé způsoby, jak si naklonit na svoji 
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 Srov. např. usnesení Nejvyššího správní soudu ze dne 18. 2. 2013, sp. zn. Vol 15/2013 nebo usnesení téhož 

soudu ze dne 18.12.2013, sp. zn. Vol 39/2013. 
293

 Viz např.: Na Zemanovu oslavu přišel i Šlouf, jeho šedá eminence. E15.cz [online]. 26.1.2013 

[cit. 21.6.2013]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/na-zemanovu-oslavu-prisel-i-slouf-jeho-seda-

eminence-951493 
294

 Např. kontakt s již předčasně zesnulým Zdeňkem Mrázkem. Viz blíže: Zeman byl při debatě v úzkých. 

Poslechl si, jak Mrázek volá Šloufa. IDNES [online]. 22.1.2013 [cit. 21.6.2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/zeman-byl-pri-debate-v-uzkych-poslechl-si-jak-mrazek-vola-sloufa-psx-

/domaci.aspx?c=A130122_214615_domaci_js 
295

 MACHOVÁ, Martina, KUDLÁČKOVÁ, Lucie. Šlouf se nečekaně přiznal: Dělal jsem na kampani Zemana. 

Aktuálně.cz [online]. 27.1.2013 [cit. 21.6.2013]. http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-

volby/clanek.phtml?id=769690 
296

 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn. Vol  44/2013. 
297

 Viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn 38/2013. Srov. vyjádření V. Franze: 

„Jen jsem řekl, když chcete vědět, koho budu volit, tak jsem řekl pana Zemana. Leckdo si to samozřejmě může 

vykládat nějak, ale není to tak, že bych pořádal kampaň nebo něco podobného. Maximálně je to forma nepřímé 

podpory.“ Viz blíže: KLANG, Mikuláš, Franz: Zemanovi jsem kampaň nedělal, řekl jsem jen svůj soukromý 

názor. IDNES [online]. 25. 1.2013 [cit. 26.2.2014]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/franz-na-zemanove-

inzeratu-ddq-/domaci.aspx?c=A130125_160259_domaci_klm 
298

 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn 38/2013 či Nejvyššího správního soudu ze 

dne 18.2.2013, sp. zn. Vol  44/2013. 
299

 Usnesení  Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn 38/2013 či usnesení Nejvyššího správního 

soudu ze dne 18.2.2013, sp. zn. Vol  44/2013. 
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stranu veřejné mínění a naopak co nejvíce poškodit svého protikandidáta. NSS však 

konstatoval, že nemá ambici analyzovat, zda se jednalo o spontánní tvrzení či dopředu 

připravená prohlášení a dokonce netvrdí, že by takovéto „praktiky“ nemohly být používaný 

vůbec. Samozřejmě s výhradou toho, že se nebude jednat přímo o lež. Nejvyšší správní soud 

dále konstatoval, že se často jedná spíše o pouhé spekulace než fakta (viz např. vazby Miloše 

Zemana na Ruskou federaci). 
300

 S tímto názorem se autor ztotožňuje, protože nezákonnost 

volby jen na základě skutečností a faktů, které nejsou zcela podloženy. 

K tomu je třeba připočíst i nález Ústavního soudu, který se vyjádřil v tom smyslu, 

že v případě veřejně činných osob jako jsou politici, se obecně akceptuje vyšší míra kritiky 

než u běžných občanů.
301

 Nejvyšší správní soud se dále opřel o názor Ústavního soudu, když 

konstatoval, že konečným arbitrem slušnosti a etiky ve volbách je volič.
302

 Voliči jsou ti, kteří 

mají možnost kandidáta za pronesené lži či zvlášť agresivní kampaň nejefektivněji „potrestat“ 

tím, že ho nebudou volit. Navíc z dřívější judikatury Ústavního soudu jasně vyplývá, 

že i vyjadřování čistě subjektivních názorů, byť se týkají osoby konkurenta v politickém boji, 

nelze považovat za porušení čestnosti a poctivosti volební kampaně.
303

  

Na druhou stranu je pravda, že volič se nemůže bránit proti lži, pokud pravda vyjde 

najevo až v době po konání voleb či v jejich těsné blízkosti. K této skutečnosti se podle 

názoru autora NSS nevyjádřil a to i přesto, že byla v návrhu na neplatnost voleb zdůrazněna. 

Přitom právě tato situace je typickým příkladem, kdy by měl voličům poskytnout ochranu 

zákon. 

Jak již bylo uvedeno, rozhodnutí voličů jako suveréna voleb může soudní moc změnit 

jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly 

prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát. Přitom je 

však nezbytné mít na paměti, že i samotný zvolený kandidát má podle ustanovení 

čl. 21 odst. 4 Listiny právo na nerušený výkon funkce po stanovené časové období.
304

 Podle 

názoru autora nebyly dány důvody ke shledání první přímé volby jako neplatné. Avšak jak 

bylo uvedeno výše, Nejvyšší správní soud se nevypořádal s přednesenými argumenty příliš 

přesvědčivě. 
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 Viz tamtéž. 
301

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 15.3.2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. 
302

 Viz nález Ústavního soudu ze dne 26.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04.  
303

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 25.11.2008, sp. zn.  I. ÚS 367/03. 
304

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 30/95.  
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Tím nejpalčivějším problémem je však podle názoru autora skutečnost, že podle ZPVP 

je důsledkem porušení pravidel vedení čestné a poctivé volební kampaně buď vyslovení 

neplatnosti volby, nebo „nic“(krom možných poltických důsledků). Autor si v této souvislosti 

dokáže představit prohlášení voleb za neplatné např. z důvodu financování volební kampaně 

z peněz pocházejících z trestné činnosti, vedení prokazatelně lživé volební kampaně (zde by 

byla rozhodující zejména síla případných důkazů, které by tyto lži prokazovaly) či 

manipulování s volebními výsledky např. svozem voličů, „kupování“ hlasů atd.  Tím se však 

dostáváme k tomu, že všechna další jednání, která nedosáhnou hranice takto vysoké intenzity 

porušení ZPVP, nebudou ZPVP nijak postihována, což jistě není ideální stav.  

Nedodržení pravidel financování volební kampaně se autor bude věnovat v následující 

kapitole, proto nyní bude pojednáno pouze o problematice postihu protizákonného jednání 

v oblasti volební kampaně. Podle názoru autora by bylo vhodné zavést např. finanční sankce 

za prokazatelně nepravdivé tvrzení. Na finanční sankce přitom ZPVP nezapomíná, když 

v ustanovení § 62 a § 63 stanoví skutkové podstaty přestupku v případě fyzické osoby 

či správního deliktu v případě právnické nebo fyzické osoby podnikající. Pachatel se dopustí 

přestupku či správního deliktu tím, že zveřejní v rozporu s § 35 odst. 6 ZPVP předvolební 

nebo volební průzkumy.  

Stálo by za úvahu rozšířit skutkovou podstatu přestupků i o šíření lživých informací 

o některém z kandidátů. Jednalo by se pak o zvláštní deliktní jednání k obecnému přestupku 

pomluvy. Přestupku by se dopustil ten, kdo takovéto informace šířil. Přičemž podle názoru 

autora není zcela nezbytné, aby analogicky k tomuto přestupku existoval ještě správní delikt, 

v případech, kdyby nepravdivé informace byly šířeny právnickou osobou (i když i takové 

situace si lze představit). 

Odlišujícím znakem od obecného přestupku, by také byla místní příslušnost (krajské 

úřady v prvním stupni) a lhůta k vyřízení, která by podle názoru autora měla být do 5 

pracovních dnů, resp. v případě složitějších případů do 10 pracovních dnů. Správní řízení by 

bylo možné začít ex offo či na návrh.  
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7. FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ 

Zavedení přímé volby prezidenta znamenalo nejen změnu stylu volební kampaně, 

o čemž bylo pojednáno v předchozí kapitole, ale také nové požadavky na její financování. 

Otázka financování volební kampaně nesmí být brána jako druhotná zejména ve vztahu 

k jiným částem volebního procesu, protože právě dodržování pravidel, týkajících 

se financování volební kampaně, je podle názoru autora nezbytným atributem legitimních 

voleb a důležitým signálem majícím velkou vypovídací hodnotu o důvěryhodnosti daného 

kandidáta. 

Zajímavé přitom je, že vládní návrh ZPVP se financováním volební kampaně příliš 

obšírně nezabýval a limit výdajů dokonce nestanovil vůbec. Až teprve Poslanecká sněmovna 

k předloženému vládnímu návrhu zákona
305

 přijala obsáhlý pozměňovací návrh, který stanovil 

vznik a činnost volebního výboru, pravidla financování volební kampaně a řízení ve věcech 

jejich porušení.  

Cílem těchto opatření je zajistit transparentnost financování volební kampaně zejména 

tím, že bude zřetelně veřejně známo, kdo je donátorem daného kandidáta.  Záleží pak jen 

na veřejnosti, aby sama posoudila, do jaké míry je osoba donátora pro ni důvěryhodnou.
306

 

7.1 Vymezení zákonné úpravy financování volební kampaně  

Financování volební kampaně je upraveno zejména v ustanoveních § 36 a násl. ZPVP, 

nicméně s požadavky, které vymezují zákonně konformní financování volební kampaně se lze 

setkat na více místech ZPVP a to zejména v souvislosti se změnami zákonů účinných v době 

nabytí účinnosti ZPVP.
307

 ZPVP  v ustanovení § 36 odst. 1 obsahuje legální definici pojmu 

financování volební kampaně, když pod tento pojem zahrnuje „veškeré příjmy a výdaje na 
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 Srov. Sněmovní tisk č. 613. Viz blíže: Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 4.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=613 
306

 Přijetí daru od osoby, která je veřejností vnímána negativně, by samozřejmě mohlo být pro obdarovaného 

kandidáta diskreditují, proto se objevily i případy, kdy kandidáti dary vraceli (přestože s touto eventualitu ZPVP 

nepočítá) Např. Kandidát Miloš Zeman vrátil dar Voka Wipperna., kterému byl soudem spolu s dalšími uložil 

podmíněný trest za vydírání. Viz blíže: SYROVÁTKA, Tomáš. Zeman vrátil dar od Mrázkova přítele. Souzený 

podnikatel mu dal pět tisíc. IDNES [online]. 14.1.2013 [cit. 4.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zeman-

vrati-dar-mrazkova-pritele-d4o-/domaci.aspx?c=A130114_214122_domaci_ert. Kandidát Přemysl Sobotka také 

vrátil dar z „neznámého“ účtu. Viz blíže: WIRNITZER, Jan, Sobotku zaskočil „divný dar“, může si za něj však 

sám. chyboval  i Zeman. IDNES [online]. 3.1.2013 [cit. 4.9.2013].  Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/sobotka-

vratil-dar-1-5-milionu-dio-/domaci.aspx?c=A130103_143642_domaci_jw).  
307

 Např. ustanovení § 24 ZPVP stanovící povinnost kandidáta zřídit a vést volební účet či ustanovení § 77 ZPVP 

upravující bezúplatná nabytí majetku určeného na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta 

republiky, který je změnou zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 
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volební kampaň.“ O financování volební kampaně pak ZPVP nařizuje vést účetnictví
308

, které 

vede pověřený člen volebního výboru.
309

 Za účetní jednotku se považuje celý volební výbor. 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 a násl. ZPVP se údaje o finančních prostředcích 

na volebním účtu evidují s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení 

jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky 

poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla 

a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Stejně tak i jiné údaje o jiných plněních 

ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně 

uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění 

poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a 

identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. 

ZPVP tak nezapomíná ani na jiná plnění, která sice nejsou peněžního charakteru, ale 

mohou být peněz ocenitelná (může se jednat např. o zdarma pronajaté reklamní plochy, 

kanceláře pro volební výbor či zdarma poskytnuté reklamní předměty atd.). Údaje o těchto 

plněních se evidují stejně jako údaje o peněžních plněních.  

Legální definice výdajů na volební kampaň je obsažena v ustanovení § 37 odst. 1 

ZPVP, které stanoví, že „výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech finančních 

prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta 

republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to včetně nákladů vynaložených 

přede dnem podání kandidátní listiny.“ 

7.2 Důvody pro zavedení limitu výdajů na volební kampaň 

Před tím, než bude pojednáno o samotných limitech výdajů na volební kampaň, by bylo 

vhodné pokusit se vymezit důvody, které k jejich zavedení vůbec vedly. Autor této práce 

se nejvíce ztotožňuje s následujícími důvody: 

1) Neustálý růst výdajů na volební kampaně, které extrémně zatížily stranické pokladny 

a neúměrný tlak na shánění sponzorů v případě nestranických kandidátů. Výdajové limity jsou 

nástrojem, který může takovéto eskalaci výdajů zamezit. 
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 ZPVP v tomto odkazuje na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
309

 Dle ustanovení § 36 odst. 2 ZPVP „Členové volebního výboru písemně pověří vedením účetnictví jednoho ze 

členů.“ 
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2) Voliči v době hospodářské krize a úspor ve státním rozpočtu nelibě nesou výdaje 

na mnohdy nesmyslné kampaně. 

3) Politická reprezentace si uvědomila, že výdaje na volební kampaně jsou v České republice 

enormně vysoké i ve srovnání se zahraničím. Např. ve Velké Británii podle vyjádření Tonyho 

Stafforda (vedoucího britského Úřadu pro financování stran, pozn. autora) ani jedna politická 

strana ve Velké Británii na parlamentní volby nevydá 19,5 milionu liber (zhruba 609 milionů 

korun).
310

 Pro srovnání v „supervolebním“
311

 roce 2010 podle oficiálních statistik činily 

výdaje ODS 541 milionů a ČSSD 270 milionů korun (podle odhadů však sociální demokraté 

za kampaň utratili mnohem více a objevují se úvahy i o více než 600 milionech utracených za 

volební kampaně).
312

 Pokud by politickým stranám přibily k těmto výdajům na předvolební 

kampaně ještě další výdaje spojené s kampaní před přímou volbou prezidenta, nebylo by to 

pro finanční stabilitu politických stran již akceptovatelné.
313

  

Stanovení limitu výdajů na kampaň také může být považováno za opatření potlačující 

proces tzv. privatizace veřejné moci, kdy kampaně „bohatých“ kandidátů svým masivním 

pojetím můžou snadno zastínit kampaně ostatních kandidátů, kteří se stanou pro řadu voličů 

v podstatě „neviditelní“. Stanovení limitu mělo také značnou podporu veřejnosti. 

Např. podle průzkumu agentury STEM si zavedení limitu přálo devět lidí z deseti, přičemž 

62 % dotázaných se vyjádřila, že stejně o výsledku volby hlavy státu rozhodnou spíše 

program a názory kandidátů, nežli peníze vložené do kampaně.
314
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 Viz blíže: SHABU, Martin. Limity výdajů jsou populární, jenže zatím žádné nebudou. Česká pozice [online] 

12.1.2012, [cit. 30.12.2013] Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/limity-vydaju-na-volebni-

kampane-jsou-popularni-jenze-zatim-zadne-nebudou?page=0,1 
311

 V roce 2010 proběhly volby třetiny senátorů, volby do Poslanecké sněmovny a komunální volby. Viz blíže: 

např. Česko čeká supervolební rok 2010, Česká televize [online] 2.1.2010. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/76819-cesko-ceka-supervolebni-rok-2010/ 
312

Viz blíže: Strany zveřejnily hospodaření, ODS chybí 222 milionů, Česká televize [online]. 1.4.2011. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/119839-strany-zverejnily-hospodareni-ods-chybi-222-milionu/ 
313

 Viz blíže: SHABU, Martin. Limity výdajů jsou populární, jenže zatím žádné nebudou. Česká pozice [online] 

12.1.2012, [cit. 30.12.2013] Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/limity-vydaju-na-volebni-

kampane-jsou-popularni-jenze-zatim-zadne-nebudou?page=0,1 
314

 Průzkum byl prováděn v únoru 2012, tedy v době kdy se ještě nebylo jisté, zda připravovaný prováděcí zákon 

k přímé volbě prezidenta bude limity obsahovat. Viz blíže: VELVARSKÁ, Nikola. 90 procent lidí chce omezit 

výdaje na prezidentskou kampaň. Zprávy.tiscali.cz. [online]. 23.3.2012 [cit. 1.10.2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.tiscali.cz/90-procent-lidi-chce-omezit-vydaje-na-prezidentskou-kampan-128540. 
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7.3 Limitace výdajů na volební kampaň  

Po dalekosáhlých debatách a počáteční absenci stanovení limitu výdajů na volební 

kampaň ve vládním návrhu zákona
315

 zákonodárci dospěli k přesvědčení, že bude vhodné 

stanovit strop pro maximální výdaje, které může kandidát použít na financování volební 

kampaně. Po prvotních úvahách, kdy byl navrhován limit výdajů dosahující částky 

až 100.000.000 Kč
316

, byl limit výdajů na volení kampaň nakonec stanoven na částku 

40.000.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola 

volby, nebo na částku 50.000.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát 

prvního i druhého kola volby.
317

 Do této částky se započítávají částky, které kandidát na 

funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se 

zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby. Pokud bylo plnění, které je součástí volební 

kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky 

jeho obvyklá cena. 

Jak k tomu uvádí Vojtěch Šimíček, výdaje na volební kampaň lze limitovat v zásadě 

dvěma způsoby a to prostřednictvím tzv. měkké a tvrdé limitace.
318

  Za měkkou limitaci by se 

dala považovat pouze samotná povinnost zveřejnění volebních výdajů bez jejího výslovného 

omezení. Tvrdou limitací je pak zavedení maximálních výdajových stropů, ke kterému 

přistoupili naši zákonodárci. Příklady ze zahraničí ukazují, že možná jsou obě tato řešení 

a pro každé z nich bychom našli oporu v některém demokratickém státě.
319

 Ostatně, existuje 

k nim i zajímavá judikatura – např. rozsudky Nejvyššího soudu USA ve věci Buckley vs. 

Valeo z roku 1976 anebo Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bowman proti 

Spojenému království z roku 1998.
320

 

                                                           
315

 Srov. Sněmovní tisk č. 613, 6. období, 2010-2013 nebo např. KOPECKÝ, Josef, Prezidentská kampaň může 

dostat finanční limit. John to navrhl koalici. IDNES [online]. 9.2.2012 [cit. 5.9.2013 ]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/prezidentska-kampan-muze-dostat-financni-limit-john-to-navrhl-koalici-1ex-

/domaci.aspx?c=A120209_164853_domaci_kop 
316

ČSSD chce zavést limit výdajů na předvolební kampaně. Parlamentní listy [online]. 3.6.2010 [cit. 

30.12.2013].  Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/CSSD-chce-zavest-

limit-vydaju-na-predvolebni-kampane-167186 
317

 Viz blíže ustanovení § 37 odst. 2 ZPVP. 
318

  ŠIMÍČEK, Vojtěch. Limity výdajů na volební kampaň. Jiné právo [online]. 21. 12. 2010, [cit. 5.9.2013]. 

Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/12/limity-vydaju-na-volebni-kampan.html 
319

 Tzv. měkká limitace je uplatněna např. ve Finsku. Naopak příkladem státu praktikujícím tzv. tvrdou limitaci 

je Irsko. Viz blíže: Databáze právních předpisů Finska„Finlex“ [online]. [vid. 30.12.2013 ].  

http://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2009/en200090273.pdf  či Irish Statute Book, Electoral Act, 1997 [online]. 

[vid. 30.12.2013 ].  Dostupné z:  http://irishstatutebook.ie/1997/en/act/pub/0025/index.html. 
320

Viz blíže: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Limity výdajů na volební kampaň. Jiné právo [online]. 21. 12. 2010, [cit. 

5.9.2013]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/12/limity-vydaju-na-volebni-kampan.html 
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Příkladem státu, který limitaci výdajů na prezidentskou kampaň nemá zavedenou vůbec, 

může být např. Finsko.
321

 Naopak států, kde existuje limitace výdajů na kampaň, je v prostoru 

Evropské unie většina.  Řadí se mezi ně např. Francie, Irsko, Slovinsko či Slovensko, přičemž 

i mezi těmito státy existují rozdíly zejména v tom, podle jakého klíče je limit stanoven.  

Velmi rigidní úprava limitu výdajů na volební kampaň je stanovena na Slovensku, kde 

výše limitu činí v současné době 132.775,- EUR
322

. Naopak např. v Irsku konkrétní sumu 

ad hoc stanovuje příslušný ministr vyhláškou, přičemž při stanovování musí brát zřetel 

na ustanovení čl. 32 volebního zákona (kde jsou fixně stanoveny limity pro kampaň) a dále 

musí přihlédnout k míře inflace.
323

 Orientačně lze stanovit, že limit se v současné době 

pohybuje okolo částky 1.300.000,- EUR.  

Ve Slovinsku je zvolen model, kdy se náklady na kampaň odvíjejí od počtu 

registrovaných voličů. Náklady na volební kampaň nesmí přesáhnout limit 0,25,- EUR na 

registrovaného voliče a v případě konání druhého kola se tento limit zvyšuje o částku 0,15,- 

EUR na registrovaného voliče.
324

 Ve Francii je situace upravena podobně jako v Česku, kdy 

každý kandidát má zřízen svůj zvláštní účet, který podléhá kontrole pro tento účel zvlášť 

zřízené nezávislé komise, přičemž limit výdajů v posledních prezidentských volbách činil 

17.000.000,- EUR pro první kolo a 22.500.000,- EUR pro kolo druhé.
325

  

Pro lepší porovnání limitů na volební kampaň ve vybraných evropských zemích je níže 

uvedena tabulka, která má především za cíl poukázat na spojitost mezi počtem obyvatel 

daného státu, resp. počtem voličů a limitem na volební kampaň.
326

 

 

                                                           
321

 Finská právní úprava nijak neupravuje maximální objem výdajů na volební kampaň, stanoveny jsou pouze 

limity pro dary, avšak ani ty se uplatní do parlamentních voleb a nikoliv u voleb prezidentských. Viz blíže: 

Databáze právních předpisů Finska„Finlex“ [online]. [vid. 30.12.2013 ].  Dostupné z: 

http://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2009/en200090273.pdf 
322

 Viz ustanovení § 16 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 

hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.  
323

 Viz ustanovení čl. 15 a 32 volebního zákona. Viz blíže: Irish Statute Book, Electoral Act, 1997 [online]. [vid. 

30.12.2013 ].  Dostupné z:  http://irishstatutebook.ie/1997/en/act/pub/0025/index.html. 
324

 Prezidentské volby a volební kampaň ve Slovinsku upravují zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách a 

referendu. Viz blíže: Republic of Slovenia – Ministry of  Public Administration  [online]. [vid. 31.12.2013 ].   

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/doc/ZVRK_eng.doc 
325

 Viz blíže francouzský volební zákoník. Oficiální znění dostupné z: Databáze právních předpisů Francouzské 

republiky [online]. [vid. 31.12.2013 ]. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239 
326

 Při sestavování tabulky vycházel autor ze svých poznatků a poznatků studie Parlamentního institutu. Viz 

blíže: NĚMEC, Jan, KABICKÁ, Klára, TICHÁ, Pavla. Financování přímé volby prezidenta ve vybraných 

zemích, Studie č. 1.218, Parlamentní institut, květen 2011. 
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Stát Počet obyvatel 
Limit výdajů  

na volební kampaň 
Přepočet 

na Kč 

Přepočet  
na jednoho 

voliče327 

Česká republika 10,531 mil. 
40, 000 mil/ 

50, 000 mil. Kč328 
________ 4,74 Kč 

5,92 Kč 

Bulharsko 7,364 mil. 2, 000 mil. BGN 28,048 mil. 4,76 Kč 

Francie 65,039 mil. 17,000 mil. EUR 466,480 mil.  8,96 Kč 

Chorvatsko 4,285 mil. 8,000 mil. HRK 28,744 mil. 8,39 Kč 

Irsko 4,588 mil. 1,300 mil. EUR 35.672 mil. 9,72 Kč 

Island 0,322 mil. 300 ISK329 ________ 5,16 Kč 

Litva 3,043 mil. 

1 LTL vynásobený 
počtem voličů 

zapsaných do vol. 
seznamů330 

20,540 mil. 8,43 Kč 

Polsko 38,464 mil. 15,552 mil. PLN331 102,798 mil. 3,34 Kč 

Portugalsko 10,562 mil. 10000 násobek IAS332 
115,248 mil./ 

143,598 mil.333 
13,63 Kč  
16,99 Kč 

Rumunsko 21,390 mil. 
25 000 násobek 

průměrné mzdy334 
122,794 mil. 7,18 Kč 

Slovensko 5,410 mil. 0,133 mil. EUR 3,650 mil.335 0,84 Kč 

Slovinsko 2,055 mil.336 0,25 EUR337 
________ 

6,86 Kč 

 

                                                           
327

 Pro účely této tabulky autor vychází z předpokladu, že aktivní volební právo má 80% obyvatelstva dané 

země. Pouze v případě České republiky bylo vycházeno z přesného čísla, tj. 8.434.491 voličů (údaj platný ke 

druhému kolu prezidentských voleb). Viz blíže: Ve 2. kole volby prezidenta volilo o něco méně lidí. Český 

statistický úřad [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupné z:    

http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/ve_2_kole_volby_prezidenta_volilo_o_neco_mene_lidi  
328

 Druhý údaj platí v případě, že se kandidát účastní druhého kola voleb. 
329

 Limit vážící se k jednomu registrovanému voliči. 
330

 V posledních prezidentských volbách bylo zapsáno zhruba 2,6 mil. voličů. Viz blíže: NĚMEC, Jan, 

KABICKÁ, Klára, TICHÁ, Pavla. Financování přímé volby prezidenta ve vybraných zemích, Studie č. 1.218, 

Parlamentní institut, květen 2011. 
331

 Údaj platný k posledním prezidentským volbám. Poslední prezidentská kampaň v Polsku.  Viz blíže např.:  

"Przepis" na prezydenta Polski. 18 mln zł. Wiadomości w Onet [online]. 13.5.2010 [cit. 28.12.2013]. Dostupné z: 

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przepis-na-prezydenta-polski-18-mln-zl-i/htjjw  
332

 IAS je dávka sociální pomoci, její výše činí zhruba 420 Euro, v případě postupu do druhého kola se tato 

částka ještě navýšena o 2500 násobek Zdroj: NĚMEC, Jan, KABICKÁ, Klára, TICHÁ, Pavla. Financování 

přímé volby prezidenta ve vybraných zemích, Studie č. 1.218, Parlamentní institut, květen 2011. 
333

 Druhý údaj platí v případě, že se kandidát účastní druhého kola voleb.  
334

 K červenci roku 2013 činila minimální mzda v Rumunsku 179 EUR. Viz blíže:  Minimum wages. Eurostat. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/d/d2/MW_map_EUR_July_2013.png 
335

 Kurzy jsou počítány podle kurzu ČNB ke dni 28.12.2013. Zdroj: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp 
336

 Počty obyvatel uvedených zemí čerpány z internetových stránek Ministerstva zahraničí České republiky. 

Viz blíže: Státy světa – informace - Evropa.  Ministerstva zahraničí České republiky [online]. [cit. 28.12.2013]. 

Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/index.html 
337

 Limit vážící se k jednomu registrovanému voliči. 



89 
 

Při porovnávání limitů výdajů na volební kampaň je důležité krom počtu obyvatel, 

resp. voličů daného státu zohlednit, že část nákladů na volební kampaň má fixní povahu 

a není tedy tak podstatné, zda kandidát kandiduje na Islandu či ve Francii. Takovým 

nákladem může být najmutí poradenské agentury, která kandidátovi pomůže s přípravou 

a průběhem volební kampaně. Nejvíce finančních prostředků si jistě vyžádá vymyšlení takové 

kampaně, která je danému kandidátovi „ušita“ na míru. Pak již není po finanční stránce 

natolik zásadní, na jak velkém území se kampaň koná a kolik potencionálních voličů má 

oslovit. Při zohledňování nákladu na kampaň a jejich limitů je také nutné zohlednit paritu 

kupní síly v každém státě.
338

  

Po tomto zohlednění z výše uvedené tabulky jednoznačně vyplývá, že v porovnání 

s vybranými evropskými státy lze limit výdajů na volební kampaň v České republice po 

přepočtu na jednoho voliče pokládat za mírně podprůměrný. Nižší limit výdajů na volební 

kampaň má pouze Slovensko, Polsko a Island. Obdobný limit jako Česká republika má pak 

Irsko, Francie, Slovinsko a Bulharsko. Do skupiny zemí s vyšším limitem výdajů pak patří 

Chorvatsko, Litva, Rumunsko a Portugalsko.  

Z údajů uvedených v tabulce dále vyplývá, že nelze dát do přímé úměry postavení 

prezidenta v ústavním systému dané země a limit výdajů na volení kampaň. Neplatí tedy, že 

čím vyšší pravomoci prezidenta, tím vyšší limit výdajů. Příkladem tohoto je Francie (podle 

názoru autora i Polsko), jejíž ústavní systém bývá označován jako neoprezidentský.
339

 Přesto 

je limit výdajů zejména s přihlédnutím k paritě kupní síly, obdobný či dokonce mírně nižší 

než v řadě zemí s parlamentním ústavním systémem.
340

  

Při porovnávání limitů výdajů na volební kampaň je podle názoru autora nejzajímavější 

srovnání České republiky se Slovenskem, kde limit výdajů dosahuje částky pouze 3,650 mil. 

Kč, což je více než 13,5 krát méně než v České republice. Pokud by měl být limit výdajů na 

Slovensku obdobný jako u nás, musel by dosahovat výše okolo 30 milionů. Je evidentní, že na 

Slovensku bylo zvoleno střídmé pojetí volební kampaně a zřejmě se podle názoru autora 

počítá s tím, že kandovat na post prezidenta budou osoby, které jsou veřejnosti již natolik 

známé, že nebudou potřebovat takovou míru publicity. Na druhou stranu je tento přístup 

                                                           
338

 Parita kupní síly v zemích Evropské unie je dostupná např. v rámci projektu „Evropský srovnávací program“. 

Český statistický úřad [online]. [cit. 31.12.2013]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/evropsky_srovnavaci_program.. 
339

 Srov. BLAHOŠ, Pavel, BALAŠ, Vladimír, KLÍMA, Karel. Srovnávací ústavní právo. 2. vyd. Praha: Aspi 

Publishing, 2003. 
340

 Vzhledem k paritě kupní síly je limit ve Francii obdobný tomu v České republice. Vyšší limit má pak např. 

Chorvatsko, Portugalsko či Irsko. 
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omezující pro málo veřejně známé kandidáty, kteří by pro prezentaci své osoby a svých 

politických postojů potřebovali mnohem více financí.  

Protipólem je pak Portugalsko, které má limit výdajů na kampaň nastaveno velmi 

velkoryse na částku 115,248 mil. Kč, resp. 143,598 mil. Kč, přičemž první údaj platí pro 

všechny kandidáty a druhý pro ty kandidáty, kteří se dostali do druhého kola volby. 

Za vhodné řešení autor této práce považuje, že jak Česká republika, tak Portugalsko 

zohledňují situace, kdy se kandidát dostane do druhého kola voleb a má logickou potřebu 

dalších výdajů. 

7.3.1 Úvaha nad ústavní konformitou limitu výdajů na volební kampaň 

Na druhou stranu lze samozřejmě najít řadu důvodů, proč se zavedení limitu výdajů 

na volební kampaň bránit a považovat je za chybný krok. Jak upozorňuje Vojtěch Šimíček, 

zákonná limitace výdajů na kampaň, může představovat velmi výrazný ústavněprávní 

problém.
341

  Volební kampaň je z pohledu ústavního práva především realizací základních 

(především politických) práv plynoucích z Listiny a jejich omezení nemůže být libovolné, 

nýbrž je limitováno samotnou Listinou.  

Podle názoru autora by limitace výdajů na volební kampaň mohla být v kolizi 

s ustanovením čl. 17 Listiny, které zakotvuje svobodu projevu a právo na informace, když 

v odst. 1 stanoví, že „svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“  Dále podle 

ustanovení odst. 2 téhož článku platí, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, 

písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Jistě lze dovodit, že pod pojem 

„vyjadřovat své názory“ je zahrnuto i právo na přijímání a rozšiřování idejí a informací 

v rámci volební kampaně. Jak uvádí Michal Bartoň, svoboda projevu, ač je řazena v rubrice 

„politická práva“, svým pojetím spíše odpovídá kategorii „politických svobod“, neboť jí lze 

podřadit pod sféru osobní autonomie, do které stát nemůže zasahovat.
342

 Jedná se tedy  

o pozitivní aspekt vymezení svobody projevu, z něhož vyplývá právo každého šířit v zásadě 

neomezeně
343

 své ideje a názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem bez 

ohledu na to, kolik za tímto účelem vydá finančních prostředků.  

                                                           
341

 Viz blíže: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Limity výdajů na volební kampaň. Jiné právo [online]. 21. 12. 2010 

[cit. 4.9.2013]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/12/limity-vydaju-na-volebni-kampan.html 
342

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu v právu ČR a její meze. Praha: Linde, 2002, s. 19.  
343

 Lze uplatnit jen omezení v obsažené v ustanovení  čl. 17 odst. 4 Listiny. 
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Omezení práva svobody projevu je přípustné pouze podle čl. 17 odst. 4 Listiny, podle 

něhož platí, že: „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, 

jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ 

Pokud by byla limitace výdajů na volební kampaň napadena stížností u Ústavního 

soudu, musel by Ústavní soud primárně rozhodnout, zda lze limitaci výdajů podřadit 

pod opatření podle výše uvedeného ustanovení čl. 17 odst. 4, tj. opatření, které je nezbytné 

k ochraně práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo ochraně 

veřejného zdraví a mravnosti. Zřejmě tím nejvhodnějším argumentem pro ponechání platnosti 

limitů by bylo podřazení pod skupinu opatření, která jsou nezbytná k ochraně práv a svobod 

druhých. Jedná se zejména o právo svobodné volby občanů zvolit si své zástupce a právo 

rovného přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím podle ustanovení čl. 21 Listiny. 

To ovšem samotné nestačí, protože, jak uvádí Marek Antoš, k naplnění požadavků, které 

na volby klade liberální demokracie, jsou mimo jiné důležité záruky svobodné soutěže 

politických sil.
344

  

Právě stanovení limitů výdajů by mohlo být považováno za prvek, který 

do předvolebního boje přináší větší rovnováhu a zabraňuje tomu, aby po finanční stránce silný 

kandidát ostatní kandidáty neúměrně zastínil svojí propagací. V takovém případě, byť by 

fakticky svoboda volby, resp. rovný přístup k voleným funkcím, zůstaly jistě zachovány, 

mohlo by dojít k výraznému ovlivnění voleb, když by byly mezi kandidáty vytvořeny 

nepřiměřené rozdíly v jejich prezentaci. Autor této práce se v tomto směru plně ztotožňuje 

s názorem E. Wagnerové, která uvádí, že:  „Nemohu chápat jako skutečné volby (genuine 

elections) pouze proces, který bude podléhat zkoumání pouze v rozsahu volebního aktu 

samotného, tedy bude zkoumáno pouze to, zda orgány kompetentní ověřit volby, popř. 

kompetentní rozhodnout o jejich platnosti, postupovaly v mezích a podle pravidel, které jim 

výslovně stanoví příslušná ústavní a zákonná ustanovení (což je způsob, který si osvojilo 

většinové stanovisko). Naopak dle mého názoru je třeba byť i nedokonalou právní úpravu 

vykládat z pozic shora uvedených, z nichž vyplývají další v Ústavě imanentně přítomné, byť 

explicitně nevyslovené principy.“
345

 Takováto atmosféra dominance, např. ve formě 
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 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008. 19 s. ISBN 978-80-7201-734-8. 
345

 Odlišné stanovisko E. Wagnerové ve věci  nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 73/04 ze dne 26. 1. 2005. 

Nález je známý také pod označením „Kauza senátora Nádvorníka“. Přestože se Ústavní soud se v tomto případě 

primárně zabýval způsobem vedení volební kampaně a vlivem na výsledek voleb, lze podle názoru autora 

citované stanovisko E. Wagnerové chápat šířeji a to právě i ve věci stanovení limitů výdajů na volební kampaň.  
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nepřiměřené mediální prezentace jednoho kandidáta
346

, by byla podle názoru autora v rozporu 

s principy voleb liberálního demokratického státu.
347

 Proto je žádoucí nastavit rovné 

podmínky pro limitaci prostředků určených k prezentaci kandidátů. 

Jak uvádí Marek Antoš, princip svobodných (skutečných) voleb liberálního 

demokratického státu kromě základních principů voleb, tj. 1) všeobecnost volebního práva, 2) 

rovnost volebního práva, 3) přímost volebního práva, 4) tajné hlasování, 5) zásady poměrného 

zastoupení a většinového systému, 6) svobodné volby, musí obsahovat ještě určitý 

„nadstandard“, kterým je princip ochrany politických práv.
348

 M. Antoš dále uvádí, že princip 

ochrany politických práv je dokonce do určité míry nadřazen ostatním principům voleb, má 

obecnější charakter a je předpokladem pro jejich uplatnění.
349

 A contrario volby, které budou 

všeobecné, rovné, přímé a tajné, ale vzhledem k zásahům do svobodné soutěže politických 

stran v nejrůznější podobě, nebudou svobodné.  Přičemž omezení limitu výdajů na kampaň, 

byť je jistě zásahem do svobodné soutěže politických stan, je zásahem pozitivním, protože 

vytváří rovné podmínky pro soutěž politických stran, resp. jednotlivých kandidátů. 

Negativním a nežádoucím zásahem by pak bylo stanovení limitu jen pro některé kandidáty.  

Dále je také třeba se zaměřit na pojem „zákon“. Z tohoto pojmu vyplývá, že omezení 

limitu výdajů na volební kampaň nemůže být provedeno předpisem nižší právní síly ani 

např. judikaturou, jak je tomu v zemích anglosaského právního prostředí. Omezení výdajů 

na volební kampaň je proto správně upraveno ZPVP a je také upraveno dosti striktně, když 

stanoví přesné limity, což je podle názoru autora dalším argumentem pro soulad limitů 

s Listinou, protože se jedná o opatření předvídatelné a jasné. Pokud by ZPVP stanovil 

obecnou formulaci typu „nepřiměřené prostředky“ či jinak vágní pojem, byl by to jistě důvod 

pro zrušení takového zákona nebo jeho ustanovení. Samotná výše limitu je v porovnání 

s ostatními evropskými státy průměrná a není podle názoru autora ani nijak diskriminační. 

Z výše uvedeného autor této práce usuzuje, že stanovení limitu výdajů na volební kampaň je i 

přes určité výhrady ústavně konformní.  
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 Vyloučená není ani silná dominance dvou či více kandidátů.  
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 Není pochyb o tom, že Česká republika se přihlásila k demokracii s přívlastkem liberální, přesněji k ústavní 

liberální demokracii. Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Sbírka rozhodnutí, svazek 1, nález  

č. 1; vyhlášen pod č. 14/1994 Sb. 
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 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008. s. 21.  
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 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008. s. 21. Shodně uvádí i Jan Filip. 

Viz blíže: FILIP, Jan. Základní otázky volebního práva v ČSFR. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 103. 

In: ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008.. 
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Problém by podle názoru autora nastal pouze v případě, kdy byly do tohoto limitu 

započítávány i výdaje, které byly vynaloženy před nabytím účinnosti ZPVP, tj. před 1. říjnem 

2012. Podle názoru autora této práce, ač není zcela jednoznačné, zda by se jednalo 

o retroaktivitu pravou či nepravou, se autor kloní spíše k názoru, že se jedná o retroaktivitu 

pravou. Přestože otázka retroaktivity byla již nastíněna v předešlé kapitole, považuje autor 

za účelné, se k ní ještě jednou vrátit, a to zejména s akcentem na specifika otázky financování 

volební kampaně. 

Podle judikatury Ústavního soudu v otázce retroaktivity platí zásada, že v případě 

retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které existují striktně omezené 

výjimky přípustnosti, zatímco u retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné 

přípustnosti
350

, ze které existují výjimky její nepřípustnosti. Ústavní soud připustí výjimku ze 

zákazu pravé retroaktivity tehdy, jestliže právní subjekt musí, resp. musel s retroaktivní 

regulací počítat (nebyla zde dána oprávněná důvěru v právo).
351

  

Jak uvádí Petr Toman, jestliže platí, že se do výše uvedeného zákonného limitu 

započítávají veškeré výdaje na volební kampaň
352

 a zároveň platí, že zákon volební kampaň 

nijak časově neomezuje, naopak výslovně uvádí, že se za volební kampaň považuje jakákoliv 

propagace kandidáta a volební agitace v jeho prospěch, která trvala ke dni vyhlášení volby 

prezidenta ve Sbírce zákonů, tedy ke dni 1. října 2012, pak z tohoto plyne, že do limitu musí 

být započítány i výdaje na propagaci kandidáta realizované již dne 1. října 2012 či později, 

bez ohledu na to, zda a kdy byla zaplacena.
353

 Jedná se například o výdaje na billboardy, které 

sice byly objednány a zaplaceny již v srpnu či dříve, ale které visely u cest či silnic dne  

1. října 2012, nebo výdaje za inzeráty či bannery na internetu, které tento den propagovaly 

kandidáta.
354

  

Podle názoru autora by do limitu výdajů nemohly být započítány výdaje na volební 

kampaň, které byly vynaložené před nabytím účinnosti ZPVZ, protože by se jednalo o případ 
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 Na úrovni ústavního pořádku lze toto východisko zároveň znázornit i na znění čl. 40 odst. 6 Listiny, jenž 

pravou retroaktivitu ve prospěch jednotlivce dokonce výslovně připouští. 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. 21/96 ze dne 4.2.1997.  
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 Viz ustanovení § 37 odst. 1 ZPVP 
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 TOMAN, Petr. Finance v prezidentské kampani: minové pole. Česká pozice [online]. 19.12.2012  

[cit. 2.1.2014]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/finance-v-prezidentske-

kampani-minove-pole?page=0,1) 
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 Na úkony provedené před účinností ZPVP odkazuje i ustanovení § 75, které uvádí, že: „Nezbytné úkony 

spojené s volbou prezidenta učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za úkony učiněné 

podle tohoto zákona.“ Důvodová zpráva k danému ustanovení uvádí, že má význam například pro zadání veřejné 

zakázky Ministerstvem vnitra, kterou se zajistí výběr subjektu obstarávajícího tisk volebních lístků. Proto má 

autor této práce za to, že se vztahuje na úkony spojené zejména s organizací voleb jako takových. 
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tzv. pravé retroaktivity. Autor zastává tento názor i přesto, že kandidáti prokazatelně mohli 

od 1. srpna 2012
355

 očekávat, že od 1. října 2012 vstoupí ZPVP v platnost limitace výdajů 

na volební kampaň. Výjimky z principu zákazu pravé retroaktivity se podle názoru autora 

vztahují na situace mnohem citelnějšího porušení veřejného pořádku.
356

 V případech, kdy 

smlouva byla uzavřena před nabytím účinnosti ZPVP, ale plnění probíhá i v době po nabytí 

účinnosti ZPVP, by měla být do limitu započítaná poměrná část. Tak např. u smlouvy 

na pronájem billboardů, která byla uzavřena v srpnu na dobu čtyř měsíců, by bylo do limitu 

započítáno jen 50% hodnoty výdajů (za předpokladu, že poskytnuté služby byly po všechny 

měsíce stejného rozsahu). 

Závěrem této kapitoly by autor této práce rád zmínil velice zajímavou myšlenku týkající 

se tzv. deliberativní svobody projevu. Jedná se o normativní směr demokracie, který se snaží 

o zapojení osob do procesu politického rozhodování, a proto je pro něj typickým znakem 

důraz na veřejnou debatu navzájem si rovných občanů.
357

 Je přitom zdůrazňována snaha 

o nepodlehnutí jak minimalistickému pojetí svobody slova, kde je klíčovou skutečností, 

jakým špatnostem se ochranou předchází před tím, jaké klady svoboda slova přináší. Zároveň 

však je patrná snaha o nepodlehnutí maximalistické teorii svobody slova, která přeceňuje 

důraz na autonomní svobodu slova každého jednotlivce.
358

 Právě regulace výdajů na kampaň 

je podle názoru autora touto „zlatou střední cestou“, která umožňuje rovnější prosazování 

různých názorových směrů a rovnější debatu kandidátů mezi sebou navzájem. 

7.3.2 Efektivnost stanovení limitu výdajů na volební kampaň 

Tím, co je však podle názoru autora mnohem větším problémem než samotné stanovení 

limitu výdajů na volební kampaň, je otázka, jestli je stanovení limitů vůbec efektivní, tj. jestli 

vůbec takový limit k něčemu je. V praxi totiž může být limit na kampaň stejně jen prázdným 

pojmem, který nebude reálně příliš vypovídat o výdajích toho kterého kandidáta, protože 

stejně nezabrání překračování těchto výdajů, pokud na tom bude mít někdo zájem. Z praxe 

států, které k takovému řešení přistoupily, vyplývá, že je velmi jednoduché tato omezení 
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 1. srpna 2012 byl ZPVP podepsán prezidentem republiky. Viz blíže: OCHVAT, Radim. Prezident podepsal 

tři zákony, Kancelář prezidenta republiky [online]. 1.8.2012 [cit. 1.1.2014]. Dostupné z: 

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/archiv/7371.shtml 
356
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obecně uznanými principy humanity a morálky. Viz Nález Ústavního soudu ze dne 4.2.1997, sp. zn. 21/96. 
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 Viz blíže: BOHMAN, James. The Coming Age of Deliberative Democracy. The Journal of Political 

Philosophy. 1998, Vol. 6, No.4. In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan (eds.): Volby, demokracie a politické svobody. 

Praha: Leges, 2010, s. 188.  
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 Viz blíže: BROZ, Petr. Liberální teorie svobody projevu. In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan (eds.): Volby, 

demokracie a politické svobody. Praha: Leges, 2010, s. 189.  
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obejít, zejména tzv. přefakturací
359

 anebo nepřiznáváním některých výdajů buď vůbec anebo 

jejich skutečné výše.
360

  

Základem úspěšného aplikování limitu výdajů na volební kampaň je jasné stanovení, co 

se do zákonného limitu započítává a zda cena jednotlivých položek odpovídá realitě. Nejdříve 

je nutné rozebrat, co se myslí pod pojmem výdaje na volební kampaň započitatelné do 

zákonného limitu. Jak již bylo uvedeno, výdaje jsou definovány v ustanovení § 37 odst. 1 jako 

„součet všech finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které 

kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to 

včetně nákladů vynaložených přede dnem podání kandidátní listiny.“ 

Není totiž zcela zřejmé, zda jsou to pouze výdaje na propagaci kandidáta a agitaci v 

jeho prospěch, jak definuje ustanovení § 35 odst. 1 ZPVP
361

, nebo obecně veškeré výdaje, 

které kandidát a jeho volební štáb vynaloží, např. za pronájem kanceláře, za zakoupení 

telefonů, osobního automobilu, počítačů a podobně. Souhrnně se jedná tedy o předměty, které 

kandidáta nijak nepropagují, ale jsou nezbytné k zabezpečení průběhu kampaně. 

Z transparentních účtů jednotlivých kandidátů vyplývá rozdílný přístup k tomu, jak 

zevrubně by měly být popsány jednotlivé výdaje. Někteří kandidáti uvádějí pouze souhrnné 

výdaje na samotnou propagaci, jiní v podstatě veškeré platby, které realizují. Příkladem prvně 

jmenovaného přístupu je např. Miloš Zeman
362

, který údaje o výdajích na volební kampaň 

vymezuje jen velmi hrubě např. pojmem „inzerce“, „autorská práva“ či pouze pojmem 

reklama.  

Závěrečná zpráva Mandátového a imunitního výboru k přezkoumání pravidel 

financování volební kampaně kandidátů na funkci prezidenta v části pojednávající 
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 Přefakturace spočívá v přeprodeji či překupu zboží, výrobků či služeb mezi více subjekty. Přefakturace je 

prováděna zpravidla s jistým cílem. Předfakturace může být realizována s vyšší obchodní přirážkou nebo pouze 

sloužit k účelovému převedení obchodního závazku z jednoho subjektu na druhý. Viz blíže: Využitím 

„přefakturace“ lze snížit konečnou cenu poskytnuté služby. Firemní finance.cz [online]. 31. 1. 2012 

[cit. 1.1.2014]. Dostupné z: http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/341119-vyuzitim-prefakturace-lze-snizit-

konecnou-cenu-poskytnute-sluzby/ 
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 Srov. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Limity výdajů na volební kampaň. Jiné právo [online]. 21. 12. 2010 [cit. 4.9.2013]. 

Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/12/limity-vydaju-na-volebni-kampan.html, shlédnuto dne 

10.6.2013. 
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 „Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky a volební agitace v 

jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli 

doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata, pokud k takové propagaci nebo volební 

agitaci došlo nejdříve v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže 

taková propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů. Za volební kampaň se 

považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.“ 
362

 Viz blíže: Transparentní účet Miloše Zemana [online]. [cit. 2.11.2013].  Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/transparentni-ucet-23902000730800-d00018326 
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o financování volební kampaně kandidáta Miloše Zemana v bodě Ad D2 k tomuto dodává, že 

ani z textu faktur předložených ke kontrole nebylo zřejmé, zda se vztahují k volební kampani 

či nikoliv.
363

 Není proto zřejmé, jaké konkrétní zboží či služby byly do limitu výdajů 

na volební kampaň skutečně započítány.  

Naopak mnohem podrobněji náklady na volební kampaň specifikoval 

např. Jan Fischer
364

, který výslovně uvádí, že do limitu výdajů na volební kampaň započítává 

např. náklady na nákup mobilních telefonů, náklady na parkovné, servis vozového parku atd. 

Stejně tak i Zuzana Roithová podrobně specifikuje všechny výdaje, které započítává 

do zákonného limitu.
365

  

Podle názoru autora sice ze znění ZPVP zřetelně vyplývá povinnost zahrnout veškeré 

výdaje na volební kampaň do příslušného limitu, avšak ZPVP dále již nestanoví, jak zevrubně 

mají být jednotlivé výdaje specifikovány. Z hlediska transparentnosti by samozřejmě byla 

žádoucí co možná nejvyšší míra specifikace výdajů tak, aby bylo zřejmé, co všechno kandidát 

do limitu výdajů započítal. Na druhou stranu je také nutné zohlednit administrativní zátěž 

s tímto spojenou. Přesto však autor považuje za správný přístup Jana Fischera a Zuzany 

Roithové, kteří rozepisovali každý výdaj samostatně namísto toho, aby ho započetli do 

většího celku typu „autorská práva“ apod. Přesnému vymezení výdajů by měla odpovídat 

i jednoznačnost faktur, jak k tomu ve shodě s názorem autora uvádí zpráva Mandátového 

a imunitního výboru Senátu: „Nejednoznačnost faktur je třeba považovat za pochybení, 

protože není zřejmé, co všechno bylo do zákonného limitu započítáno.“
366

  

Za další problematickou oblast současné právní úpravy je podle názoru autora třeba 

považovat posouzení dodržení zákonného limitu výdajů ve vazbě na objektivitu výdajů za 

plnění, které kandidát získal buď bezplatně, nebo se slevou, nebo které za něj zaplatily třetí 

osoby. ZPVP v ustanovení § 37 odst. 2 stanoví, že do zákonného limitu musí kandidát 

započítat nikoliv cenu, za kterou plnění pořídil, ale obvyklou cenu tohoto plnění.
367

 Pojem 

                                                           
363

 Závěrečné zprávě Mandátového a imunitního výboru k přezkoumání dodržení pravidel financování volební 

kampaně kandidátů na funkci prezidenta. Viz blíže: Dokumenty a legislativa. Senát Parlamentu České republiky 

[online]. [cit. 2.10.2013]. Dostupné z: 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/9/struktura/vybory/miv/informace 
364

 Viz blíže: Jan Fischer [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupné z:http://www.jan-fischer.cz/kancelar/financovani 
365

 Viz blíže: Jana Roithová [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupné z: http://www.roithova.cz/vypis_z_uctu/ 
366

 Závěrečná zpráva Mandátového a imunitního výboru k přezkoumání dodržení pravidel financování volební 

kampaně kandidátů na funkci prezidenta Dokumenty a legislativa. Senát Parlamentu České republiky [online]. 

[cit. 2.10.2013]. Dostupné z: 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/9/struktura/vybory/miv/informace 
367

  „Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, 

započítá se do této částky jeho obvyklá cena.“ 



97 
 

„cena obvyklá“ je ovšem dosti neurčitý a od toho se odvíjí i skutečnost, že nebude snadné ji 

určit. ZPVP sám přitom žádnou definici pojmu „cena obvyklá“ neobsahuje a ani na žádný jiný 

zákon výslovně neodkazuje.  

Podle názoru autora bude tedy nezbytné vycházet z dikce zákona o oceňování 

majetku
368

, který definuje obvyklou cenu jako cenu: „která by byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, 

které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 

okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 

rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí 

zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“  

Z této definice vyplývá, že zjistit cenu obvyklou bude velmi obtížné. Dalším úskalím 

je skutečnost, že cenu obvyklou lze zjistit pouze zpětně
369

, což je špatná zpráva zejména 

pro volební výbor, kterému se tímto komplikuje výpočet celkové částky utracené za volební 

kampaň, když kandidát získá služby za výhodnějších podmínek než je běžné.
370

  

Tím, kdo bude určovat, jaká je cena obvyklá, by podle názoru autora měl být primárně 

volební výbor, jehož členové odpovídají za financování volební kampaně. Právě volební 

výbor má mít největší zájem na tom, aby financování volení kampaně proběhlo v souladu 

se ZPVP, a proto by jeho povinností měla být předběžná kontrola toho, jestli se ceny 

za poskytnutá plnění pohybují v obvyklé výši, aby nebylo možno v budoucnu namítat jejich 

nereálnost a napadat tak věrohodnost financování kampaně daného kandidáta. Není přitom 

jakkoliv vyloučeno, aby si v případě pochybností volební výbor dal vyhotovit znalecké 

                                                           
368

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pojem „cena obvyklá“ je obsažen i 

v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, podle kterého platí, že: „Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí 

cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi 

prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na 

daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí 

se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem 

ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.“ Podle názoru autora by však bylo vhodnější vycházet 

z dikce zákona o cenách. 
369

 Cílem je zpětně nasimulovat identické podmínky v konkrétním čase a ověřovat, do jaké míry byla vyjednaná 

cena ta „správná“.  
370

 Viz blíže: TOMAN, Petr. Finance v prezidentské kampani: minové pole. Česká pozice [online]. 19.12.2012 

[cit. 5.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/finance-v-prezidentske-

kampani-minove-pole?page=0,1) 
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posudky za tímto účelem. Druhotná kontrola ceny obvyklé by měla být uskutečněna v rámci 

senátní kontroly účetnictví, kterou ovšem fakticky z pověření Senátu vykonává vybraná 

soukromá auditorská společnost. Terciární kontrola ceny obvyklé by pak byla fakultativní 

a určoval by ji soudní znalec v rámci řízení ve věci porušení pravidel financování volební 

kampaně. 

Jaké potíže přináší určení ceny obvyklé v praxi, může být demonstrováno na příkladě 

kandidáta Jana Fischera, který čelil kritice za „nereálné“ ceny, za které si pronajal inzertní 

plochy. Zřejmě „nejznámějším“ příkladem bylo vydavatelství Mafra, které poskytlo Janu 

Fischerovi masivní slevu na jeho prezentaci, když nafakturovalo místo ceníkových 

4,121 milionů Kč jen 297,7 tisíc Kč.
371

 Výše slevy tedy dosahuje 92,8 % z původní ceny. 

Která částka se tedy má počítat do limitu výdajů na kampaň? 

Na první pohled by se jednalo o vcelku jasnou situaci, kdy se vezme ceníková cena jako 

cena obvyklá a započítá se do limitu výdajů na kampaň. Ovšem cena obvyklá se rozhodně 

nerovná té ceníkové. Nedá se vyloučit, že sleva byla poskytnuta třeba proto, že se 

vydavatelství obávalo toho, že kdyby neposkytlo tak masivní slevu, reklamní prostor by zůstal 

nevyužit a v  konečném důsledku by vydavatelství nemělo žádný zisk. Motivů, proč se 

vydavatelství vyplatí dát slevu, může být ostatně celá řada a vše závisí na čase, vyjednávacích 

schopnostech zájemce o reklamní služby, převisu nabídky a poptávky atd. Mediální agentury 

a vydavatelství běžně poskytují množstevní a další slevy, které jsou v reklamní branži 

naprosto „obvyklé“. Lze se tedy plně ztotožnit s názorem Davida Ondračky, který k tomuto 

dodává, že důležité je posoudit aspekt obvyklosti podle toho, zda konkrétní slevu dostane 

každý, kdo je ve stejné pozici jako kterýkoli jiný inzerent.
372

 Doslova musí platit, že: „Kdyby 

osoba A přišla s přáním inzerovat s periodicitou X v rozsahu Y, měla by být cena identická 

i pro stejné přání osoby B.“
373

  

Další problém vyvstane napovrch, když porovnáme ZPVP se zákonem o politických 

stranách,
374

 který limituje politické strany ohledně osob jejich sponzorů (nesmí přijímat dary 

např. od státu, příspěvkových organizací, obcí, právnických osob s účastí státu přesahující 
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 Jan Fischer [online]. [cit. 9.9.2013]. Dostupné z: http://www.jan-fischer.cz/media/informace/slevy-na-inzerci 
372

 Viz blíže: HOUDA, Přemysl. Vejde se Jan Fischer do finančního limitu na kampaň?. Česká pozice [online]. 

15.12.2012 [cit. 9.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/vejde-se-jan-fiser-do-

financniho-limitu-na-kampan 
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 Viz blíže: HOUDA, Přemysl. Vejde se Jan Fischer do finančního limitu na kampaň?. Česká pozice [online]. 

15.12.2012 [cit. 9.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/vejde-se-jan-fiser-do-

financniho-limitu-na-kampan 
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 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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10%, zahraničních právnických osob anebo cizinců, kteří nemají trvalý pobyt v ČR apod.).
375

 

Naopak ZPVP nestanoví omezení žádná, pouze vyžaduje příslušnou publicitu. Tím vzniká 

značná nelogičnost spočívající v tom, že výše zmíněné subjekty sice nesmějí sponzorovat 

politické strany, nic jim však nebrání sponzorovat prezidentské kandidáty, byť se bude třeba 

rovněž jednat o kandidáty navržené politickými stranami. Přitom si lze jen stěží představit 

důsledky toho, kdyby např. městská samospráva finančně podpořila vybraného kandidáta 

z veřejných zdrojů či mu třeba zdarma poskytla městský mobiliář jako místo 

pro jeho prezentaci.   

Jednalo by se o zcela zřejmé porušení ustanovení čl. 5 Ústavy, které zakotvuje princip, 

podle něhož je politický systém založen na volné soutěži politických stran, podle které by měl 

stát, resp. všechny veřejné instituce vystupovat tak, aby nezvýhodňovaly žádnou politickou 

stranu.
376

 Proto někteří kandidáti na svých internetových stránkách předem deklarovali, 

že peníze od firem se státní účastí nepřijímají.
377

 Podle názoru autora se jedná o zjevnou 

mezeru v ZPVP.  

Další nejasností současné právní úpravy je, jak postupovat v případech, kdy kandidát 

byl podpořen jinou osobou. V předvolební kampani je běžné, že známé osobnosti vyjadřují 

své sympatie k některému z kandidátů, účastní se jeho setkání s občany a účinkují 

na koncertech na jeho podporu.
378

 Takováto podpora je brána jako kolorit každé politické 

kampaně a je ukázkovou realizací práva na svobodu projevu podle ustanovení čl. 17 Listiny 

a je pozitivní zprávou vypovídající o stavu občanské společnosti. Jestliže v této oblasti podle 

názoru autora panuje všeobecná shoda nad neškodností takovéto podpory, jiná situace může 

nastat tehdy, když se některý z podporovatelů rozhodne svého oblíbeného kandidáta podpořit 

tím, že mu místo zaslání finančního daru na volební účet zaplatí billboardy vyzývající 

k podpoře daného kandidáta či bude vyvíjet jinou činnost v jeho zájmu. Jinými slovy 

podporovatel tedy vlastně vede kampaň za svého kandidáta.  

                                                           
375

 Úplný seznam je obsažen v ustanovení §19 zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů., ve znění pozdějších předpisů. 
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 Viz blíže např. BAHÝLOVÁ, Lenka, FILIP, Jan, MOLEK, Pavel, PODHRÁZKÝ, Milan, SUCHÁNEK, 

Radovan, ŠIMÍČEK, Vojtěch, VYHNÁLEK, Ladislav. Ústava České republiky – komentář, Praha: Linde, 2010. 

ISBN 978-80-7201-814-7 nebo dále nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 73/04 ze dne 26. 1. 2005. 
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 Příkladem je např. Vladimír Franz. Viz blíže: Vladimír Fanz (oficiální stránka prezidentského kandidáta 

V. Franze) [online]. [cit. 2.1.2013].  Dostupné z: http://vladimirfranz.cz/jak-prispet/ 
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 JIŘIČKA, Jan, KOPECKÝ, Josef. Schwarzenbergův koncert přivábil tisíce lidí, Zemanovi zahrál Hůlka. 

IDNES [online]. 9.1.2013 [cit. 2.1.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/prezidentska-kampan-finisuje-

koncerty-d9c-/domaci.aspx?c=A130109_170022_domaci_jj 
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Tyto situace je podle názoru autora již nutno odlišovat od prostého projevení sympatií 

a podpory např. ve formě již zmíněného uměleckého vystoupení. Podporovatel totiž 

nedemonstruje podporu daného kandidáta prostřednictvím své osoby, ale prostřednictvím jím 

objednaných služeb ve prospěch kandidáta, tj. prostřednictvím svých finančních prostředků, 

aniž by se tyto prostředky dostaly do dispozice kandidáta samotného. Dostává se zde 

do kolize právo na svobodu projevu se zájmem na zamezení obcházení příslušných 

ustanovení ZPVP, které stanoví povinnost financovat volební kampaň skrze volební účet a 

které dále stanoví limit výdajů na volební kampaň.  

Inspirativně je tato problematika řešena ve Spojených státech amerických, kde jsou tyto 

výdaje známy pod pojmem „nezávislé výdaje“ (Independent Expenditures).
379

 Nezávislé 

výdaje jsou výdaji na sdělování skutečností, které se výslovně zasazují o zvolení či porážku 

daného kandidáta a jsou nezávislé na kandidátově politické kampani. Výdaje jsou považovány 

za nezávislé pouze tehdy, není-li sdělování skutečností provedeno v jakékoliv formě 

spolupráce s kterýmkoliv kandidátem nebo jeho přidruženým výborem, politickou stranou 

či jejími zástupci. Není přitom stanoveno žádné omezení výše nezávislých výdajů, pouze 

povinnost přiznávat tyto výdaje
380

 a zveřejnit zdroje finančních prostředků.
381

  

Není bez zajímavosti, že limitace celkové výše výdajů byla zrušena rozhodnutím 

Nejvyššího soudu Spojených států amerických teprve nedávno
382

 a to s poukazem, že právo 

podporovat svého oblíbeného kandidáta zaručuje ústava stejně tak jako svobodu projevu. 

Podle názoru autora však není vhodné činit z tohoto závěry při posuzování ústavnosti 

či neústavnosti limitace výdajů na kampaň v České republice, protože jak uvádí např. Michal 

Bartoň, svoboda projevu je ve Spojených státech amerických pojímána mnohem liberálněji.
383

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve Spojených státech amerických se nezávislé výdaje 

do limitu výdajů na volební kampaň nezapočítávají. Další možností je pak buď nezávislé 

výdaje do limitu výdajů kandidáta započíst, nebo úplně zakázat takovouto formu podpory.  

                                                           
379

 Autor tento pojem bude používat i ve vztahu k českému právnímu prostředí. 
380

 Přiznání se podává k Federálnímu volebnímu úřadu. 
381

 Viz blíže: SAFARIK, Joanna, Financování volebních kampaní v USA. Studie č. 1.186. Praha: Parlamentní 

institut, 2007. s. 12.   
382

 Rozhodntí soudu je uváděno pod označením: Citizens United v. Federal Election Commission, No. 08-205 

(U.S. Jan. 21, 2010), Rozhodnutí soudu je dostupné z: http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-205.pdf 
383

 Liberálnější pojetí je dáno zejména formulací I. dodatku Ústavy USA a zejména výkladem tohoto dodatku 

Nejvyšším soudem USA v konkrétních precedentech.  Viz blíže: BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu v právu 

ČR a její meze. Praha: Linde, 2002. s. 17.  
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Pokud bychom nezávislé výdaje započítávali do limitu výdajů na kampaň, bylo by toto 

krajně nespravedlivé vůči kandidátům samotným, protože by ani při nejlepší vůli nemohli 

těmto výdajům zabránit. Kandidáti by byli tímto zkráceni na svých právech a v tomto smyslu 

by se podle názoru autora mohlo jednat o porušení čl. 3 odst. Listiny, který stanoví, že: 

„Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv 

a svobod.“ Uplatňovaným právem a svobodou by v tomto případě byl výkon politických 

svobod podle čl. 17 Listiny. Střet s ustanovením čl. 17 by byl pak ještě markantnější v případě 

úplného zákazu nezávislých výdajů.  

ZPVP tuto problematiku okrajově upravuje v ustanovení § 37 odst. 2, když mimo jiné 

stanoví, že „do této částky (myšleno limit, pozn. autora) se započítávají částky, které kandidát 

na funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se 

zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby“. Podle názoru autora se nejedná o úpravu 

nezávislých výdajů a ani zde proto není dána protiústavnost takového ustanovení, ale zmíněné 

ustanovení upravuje pouze ty případy, kdy si kandidát objedná svým jménem, popř. jeho 

volební výbor nějakou službu a pak ji za něho zaplatí někdo jiný, tj. třetí osoba. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nezávislé výdaje jsou v České republice umožněny 

v neomezené výši. Když je tedy současná právní úprava tak liberální v této otázce (což je 

podle názoru autora správně), stálo by však za úvahu stanovit pro dárce povinnost zveřejnit 

původ takto poskytnutých finančních zdrojů způsobem, který umožňuje vzdálený přístup 

(zejména na webových stránkách zřízených za tímto účelem či na stránkách Ministerstva 

vnitra). Příslušným k prověřením těchto zdrojů by mohl být místně příslušný finanční úřad. 

Autor této práce je však skeptický k tomu, jestli v praxi bude možné dokázat, zda (ne)existuje 

určitá forma spolupráce mezi osobou podporovatele s kterýmkoliv kandidátem nebo 

politickou stranou.  

7.4 Dary došlé až po vyhlášení celkového výsledků voleb 

Největší rozpaky však budí skutečnost, že někteří kandidáti obdrželi dary i po vyhlášení 

celkového výsledků voleb, tedy v době, kdy již bylo dárcům známo, zda obdarovávají vítěze 

či poraženého. Z pohledu dárců se tak mohlo jednat o účelové jednání. David Ondráčka 

k tomu prohlásil: „Dovedu si představit, že po volbách přijdou faktury. Ale že by po volbách 

začaly přicházet významné dary, to je nevídané. Pokud se sponzory dozvíte až po volbě, je to k 
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ničemu. Považuji to za výsměch veřejnosti a veřejné kontrole.“
384

 Tímto je zejména 

zdůrazněna skutečnost, že téměř polovina finančních prostředků na prezidentskou kampaň 

dorazila na účet Miloše Zemana až po jeho vítězství.
385

 Podobně je na tom i neúspěšný 

prezidentský kandidát Jan Fischer, který také sháněl peníze i v době po vyhlášení celkového 

výsledku voleb.
386

  

ZPVP explicitně nestanoví zákaz přijímání finančních prostředků na účet kandidáta 

v době po vyhlášení celkových výsledků voleb, avšak podle názoru autora je nutné 

přihlédnout k ustanovením § 24 odst. 5, které stanoví, že: „S finančními prostředky 

na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede 

řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 120 dnů 

ode dne vyhlášení celkového výsledku volby.“ Zároveň podle ustanovení téhož paragrafu 

odst. 3 platí, že kampaň nelze financovat jinak než prostřednictvím volebního účtu.  

Autor je tedy toho názoru, že ZPVP sice umožňuje přijímat dary i po volbách, 

ale neumožňuje s nimi jakkoliv nakládat po uvedenou dobu a následně tyto prostředky musejí 

být využity v souladu s ustanovení § 24 odst. 7 ZPVP. Oba výše uvedení kandidáti zcela 

zřejmě porušili příslušná ustanovení zákona, když s prostředky hospodařili ještě v době 

po vyhlášení celkového výsledku voleb. ZPVP nepředpokládá, že v době po vyhlášení 

celkového výsledku voleb budou ještě probíhat pohyby na účtu, když počítá pouze se situací, 

kdy na účtu zůstane přebytek, který po uplynutí doby určené k prověření financování volební 

kampaně, příp. po proběhnutí řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně 

bude distribuován na dobročinné účely.
387

  

I když už dary byly poslány na volební účet včas, tak v některých případech chyběly 

údaje o dárci, podle nichž by šlo dárce blíže identifikovat. Podle ZPVP přitom musí být 

u fyzických osob uvedeno jméno, příjmení, datum narození a adresa, nebo, jde-li 

                                                           
384

 Ondráčka hodnotí financování prezidentské kampaně. Je to výsměch, tvrdí. Parlamentní listy.cz [online]. 

21.3.2013 [cit. 3.1.2014]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ondracka-hodnoti-

financovani-prezidentske-kampane-Je-to-vysmech-tvrdi-266487 
385

 Zemanův tým se hájil tím, že měl s mecenáši uzavřené sponzorské smlouvy už před volbami – peníze prý ale 

chodí se zpožděním. Viz blíže: Televizní pořad Události. Česká televize [online]. 28.3.2013 [cit. 12.9.2013]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/220419-prezidentska-kampan-prichazi-den-zuctovani/, 

dále také: KLANG. Mikuláš. Zájemci o Hrad odevzdali účty. Fischer dluží osm milionů, Zeman tři. IDNES 

[online] 29. 3 2013 [cit. 26.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/vyuctovani-prezidentske-kampane-dqj-

/domaci.aspx?c=A130329_142554_domaci_klm 
386

 Viz blíže: SYROVÁTKA, Tomáš a KLÍMOVÁ, Jana. Fischerovi zůstaly milionové dluhy. Sponzoři už se k 

němu nehlásí. IDNES [online]. 14.11.2013 [12.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/neuspesny-kandidat-

jan-fischer-shani-penize-na-dluhy-z-kampane-pbe-/domaci.aspx?c=A130213_203025_domaci_brd 
387

 Viz ustanovení § 24  ZPVP. 
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o právnickou osobu, musí být uvedena její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační 

číslo osoby, bylo-li přiděleno.
388

 Problém spočívá ovšem v tom, že tyto údaje je nutno 

zveřejnit až ve vyúčtování, nikoliv na transparentním účtu v průběhu kampaně. Většina 

kandidátů
389

 výše uvedeného údaje o dárcích uváděla průběžně, avšak např. volební výbor 

Miloše Zemana tak nečinil.  

Jako příklad může sloužit dar ve výši 300.000,- Kč z 8. 2. 2013, u kterého je uvedeno 

jen „stavební společnost“.
390

 Stejně tak u daru z října 2012 ve výši 670.000,- Kč je napsáno 

pouze „občanské sdružení“ (šlo o občanské sdružení „Přátelé Miloše Zemana“, 

tuto skutečnost v novinovém rozhovoru uvedl sám Zeman, pozn. autora).
391

 Tento stav 

kritizoval např. Jan Kysela, který k tomu doslova říká, že „Postup volebního štábu Miloše 

Zemana není úplně korektní. Je to zjevně v rozporu se smyslem zákona. Tím je, že detaily 

máme všichni vidět průběžně.“
392

  

Problém ovšem spočívá v tom, že smysl zákona nemusí být vždy právně závazný. 

Bohužel v tomto směru neexistuje ani relevantní judikatura, která by smysl zákona vykládala 

či dále rozvíjela. Podle názoru autora by povinnost zveřejnit detaily o dárcích měla být 

posunuta mnohem blíže k době získání daru, tj. např. do 48 hodin od převzetí daru či do 

druhého pracovního dne, přičemž rozhodným pro počátek lhůty by byl okamžik připsání 

finančního daru na volební účet či převzetí daru. 

7.4.1 Daňové souvislosti 

V souvislosti s finančními dary, které na transparentní účty dorazily až po volbách, 

se vynořila ještě jedna nejasnost, a to zda se na takto opožděně došlé finanční prostředky 

vztahuje či nevztahuje povinnost dárce hradit darovací daň.
393

 Situace může vypadat vcelku 
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 Viz ustanovení § 24 odst. 5 a § 36 odst. 3 a 4 ZPVP. 
389

 Viz např. volební účet Zuzany Roithové. Zuzana Roithová [online]. [cit. 12.9.2013] Dostupné z: 

http://prezident.roithova.cz/finance/ , či volební účet Karla Schwarzenberga Karel Schwarzenberg [online]. 

[cit. 12.9.2013] . Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=transacc&accNumber=000000-

2840392309&docid=internet/cs/transparentni_ucet_2840392309.xml  
390

 Viz blíže: Televizní pořad Události. Česká televize. [online]. [cit. 13.9.2013].  Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/220419-prezidentska-kampan-prichazi-den-zuctovani/ 
391

 Viz blíže: Televizní pořad Události. Česká televize. [online]. [cit. 13.9.2013].  Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/220419-prezidentska-kampan-prichazi-den-zuctovani/ 
392

 Ondráčka hodnotí financování prezidentské kampaně. Je to výsměch, tvrdí. Parlamentní listy.cz [online] 

21.3.2013 [cit. 3.1.2014]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ondracka-hodnoti-

financovani-prezidentske-kampane-Je-to-vysmech-tvrdi-266487 
393

 Předmětem daně darovací je za normálních okolností bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu 

nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací rozumí a) nemovitosti a movitý 
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jasně, protože v souvislosti se zavedením přímé volby došlo i k novelizaci zákona č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen zákon o dani 

darovací). Ten v § 6 odst. 4 písm. g jasně stanoví, že „předmětem daně darovací nejsou 

bezúplatná nabytí majetku určeného na financování volební kampaně kandidáta na funkci 

prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky.“ Nicméně 

zákonodárce zcela zřejmě nepočítal s případem, kdy je kampaň vedena na dluh a peníze, které 

dorazily na transparentní účet dávno po volbách, jsou určeny jen na splácení těchto dluhů. 

Generální finanční ředitelství si s tímto zpočátku nevědělo rady a nejdříve požádalo 

o stanovisko Ministerstvo vnitra, které sdělilo, že hlavním smyslem zákona je, aby volby byly 

transparentní a na samotnou otázku vyměření daně neodpovědělo.
394

 Generální finanční 

ředitelství pak vyhodnotilo povinnost platit daň tak, že daně z peněz přijatých po volbách se 

platit nemusejí, když konstatovalo ústy své mluvčí, že šlo o „bezúplatné nabytí majetku 

určeného na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta podle zákona 

upravujícího volbu prezidenta republiky, která nejsou předmětem daně darovací.“ 
395

 

Zajímavý byl i pozdější dovětek mluvčí, podle něhož je „podstatná transparentnost příjmů i 

výdajů na financování volební kampaně.“
396

  

Podle názoru autora se jedná ovšem o tvrzení dosti kontroverzní, uvážíme-li, že 

financování kampaně některými kandidáty mohlo vzbuzovat pochyby o dodržení pravidel 

transparentnosti. Je zřejmé, že Generální finanční ředitelství převzalo stanovisko Ministerstva 

vnitra, které ovšem na položenou otázku neposkytlo odpověď. Hlediskem pro povinnost 

platby daní jen stěží může být transparentnost. Jak již bylo uvedeno výše, podle názoru autora 

této práce by bylo vhodné, aby veškeré plnění přijaté po vyhlášení celkového výsledku voleb 

                                                                                                                                                                                     
majetek, b) jiný majetkový prospěch. Viz ustanovení § 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitostí. 
394

 Viz blíže: TÁBORSKÝ, Jiří. Daňový odpustek pro prezidentské kandidáty. Česká pozice [online]. 10.9.2013 

[cit. 21.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/danovy-odpustek-pro-prezidentske-

kandidaty 
395

 Viz vyjádření mluvčí Generálního finančního ředitelství Petry Homolové. Viz blíže: Zeman ani Fischer 

nemusí platit daň za zpožděné peníze na kampaň, ušetří statisíce. E15 [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-ani-fischer-nemusi-platit-dan-za-zpozdene-penize-na-kampan-usetri-

statisice-1019297   
396

 Viz vyjádření mluvčí Generálního finančního ředitelství Petry Homolové. Viz blíže: Zeman ani Fischer 

nemusí platit daň za zpožděné peníze na kampaň, ušetří statisíce. E15 [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-ani-fischer-nemusi-platit-dan-za-zpozdene-penize-na-kampan-usetri-

statisice-1019297   
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mohlo být použitou pouze na dobročinné účely
397

, přičemž takovéto plnění již podle názoru 

autora není vhodné danit.  

Pokud by ovšem zůstal zachován stejný faktický stav jako v případě  prvních přímých 

prezidentských voleb, tj. kandidáti by svévolně hospodařili s prostředky na účtu ještě 

po vyhlášení celkového výsledku volby
398

, pak by všechny dary přijaté po vyhlášení 

celkového výsledku volby měly podléhat darovací dani. Lze pouze uvažovat o „technické“ 

lhůtě, která by zohledňovala fakt, že připsání peněz na volební účet z jiného účtu nemusí 

proběhnout ve stejný den jako jejich zaslání.
399

 

7.5 Prostředky nevyužité na volební kampaň 

Protože jistě není snadné ani pro profesionální agentury či volební výbory odhadnout 

přesné náklady na volební kampaň, počítá ZPVP vcelku logicky ze situací, kdy kandidát 

shromáždí na volebním účtu více prostředků, než nakonec spotřebuje. Zákonodárce ovšem, 

možná veden romantickou ideou o dobrém hospodáři, počítal pouze s kladným zůstatkem a 

již se nijak legislativně nevypořádal se záporným zůstatkem volebního účtu, o čemž bude 

pojednáno dále.  

Jakmile dojde k vyhlášení celkového výsledku volby, začínají volebnímu výboru běžet 

v zásadě čtyři lhůty. Předně podle ustanovení § 24 odst. 5 ZPVP volební výbor nesmí 

nakládat s finančními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, 

po kterou se vede řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně 

však po dobu 120 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby. Důvodem je jednak 

60 denní lhůta k podání návrhu na zahájení řízení ve věci porušení pravidel financování 

volební kampaně a dále je účelem také poskytnout dostatečný čas na kontrolu účetnictví 

kandidátů. Dále je také možno tuto lhůtu prodloužit o dobu, po kterou se vede řízení ve věci 

porušení pravidel financování volební kampaně.  

Dále má volební výbor podle ustanovení § 38 odst. 1 ZPVP povinnost do 60 dnů ode dne 

vyhlášení celkového výsledku volby zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup 

                                                           
397

 Takto ostatně stanoví i zákon, viz ustanovení § 24 odst. 5 a 7 ZPVP. 
398

 Viz blíže: Televizní pořad Události. Česká televize [online]. [cit. 12.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/220419-prezidentska-kampan-prichazi-den-zuctovani/ 
399

 Pro úplnost je třeba dodat, že dle deníku E15, by se výše daně v případě Jana Fischera pohybovala okolo půl 

milionu korun a v případě Miloše Zemana okolo jednoho milionu korun. Viz blíže: Zeman ani Fischer nemusí 

platit daň za zpožděné peníze na kampaň, ušetří statisíce. E15 [online]. [cit. 16.9.2013] Dostupné z: 

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-ani-fischer-nemusi-platit-dan-za-zpozdene-penize-na-kampan-usetri-

statisice-1019297   



106 
 

na internetových stránkách kandidáta údaje o financování volební kampaně. Současně má 

také povinnost zaslat Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu veškeré účetnictví týkající 

se volební kampaně a to v listinné nebo elektronické podobě.  

Po uplynutí první lhůty (tedy oněch 120 dnů) volební výbor do 30 dnů převede finanční 

prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň na veřejně prospěšné účely podle 

ustanovení § 24 odst. 7 ZPVP.
400

 Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby darované prostředky 

byly použity ve veřejném zájmu a také zabránit, aby byly prezidentské volby zneužity k tomu, 

že se příjemce finančních a jiných penězi ocenitelných prostředků obohatí, aniž by zaplatil 

darovací daň.
401

 

A konečně čtvrtá lhůta obsažená v ustanovení § 38 odst. 2 ZPVP stanoví, že do 15 dnů 

ode dne, kdy byly finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň 

převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní volební výbor způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle Mandátovému a imunitnímu 

výboru Senátu informaci o tom, komu a v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel 

byly tyto finanční prostředky převedeny a to v listinné nebo elektronické podobě. Až teprve 

v tento okamžik může být volební účet kandidáta zrušen.  

Jiná situace ovšem nastává v případě, kdy je vedeno řízení ve věci porušení pravidel 

financování volební kampaně. V takovém případě podle ustanovení § 24 odst. 5 ZPVP nelze 

s prostředky na volebním účtu nakládat po dobu, po kterou se řízení vede. Po „rozmrazení“ 

účtu mají kandidáti 30 dní na převod zbytku peněz na již výše zmíněné veřejně prospěšné 

účely. V případě přikázání nuceného odvodu do státního rozpočtu, kdy bylo zjištěno porušení 

pravidel financování volební kampaně podle ustanovení § 90a odst. 1, má na zaplacení 

odvodu kandidát 60 dnů a až poté běží oněch 30 dní na převod zbytku peněz na dobročinné 

účely (za předpokladu kladného zůstatku). 

Jestliže zákon, jak již bylo napsáno, ukládá povinnost převést po skončení voleb veškeré 

finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň na veřejně prospěšné 

účely, neuvádí však již, co se stane s věcmi pořízenými kandidáty v době volební kampaně z 

peněz určených pro volební kampaň, jako jsou např. tiskárny, počítače, mobilní telefony atd. 
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 Zákon kromě pojmu „veřejně prospěšný účel“ ještě poskytuje demonstrativní výčet, když stanoví, že 

nevyužité prostředky budou převedeny na: „sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak 

veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky“ 
401

 Viz ustanovení § 77 ZPVP měnící ustanovení § 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitostí. 
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Autorovi této práce se na tu tuto otázku nepodařilo najít uspokojivou odpověď. Jedná se o 

věci, které si koupili buď kandidáti, nebo jejich volební výbory za peníze sponzorů a je tedy 

otázkou, zda i nadále tyto věci zůstanou ve vlastnictví kandidátů popř. členů volebního 

výboru, nebo budou rovněž darovány na veřejně prospěšné účely. Zřejmě tedy lze jen 

konstatovat, že v tomto případě závisí na rozhodnutí kandidátů popř. členů volebních výborů 

samotných, protože ZPVP tuto záležitost neřeší, přestože by podle názoru autora ze smyslu 

ZPVP měla být vyvoditelná povinnost (alespoň u těch hodnotnějších věcí) darovat i věci 

nakoupené z peněz sponzorů pro účely volební kampaně na dobročinné účely.  

Jednoznačné není ani to, kdo je vlastníkem těchto věcí, jak již bylo naznačeno, tyto věci 

mohly být pořízeny buď kandidátem samotným, nebo jeho volebním výborem. Pokud byly 

pořízeny kandidátem, byl jejich výlučným vlastníkem kandidát, pokud by byly pořízeny 

volebním výborem, byly by ve spoluvlastnictví členů volebního výboru. Druhou variantu 

považuje autor této práce za pravděpodobnější, protože právě volební výbor odpovídá za 

financování volební kampaně, viz ustanovení § 23 odst. 2 ZPVP, z čehož vyplývá, že i 

rozhoduje o nákupu věcí potřebných k zabezpečení řádného průběhu volební kampaně. 

Volební výbor je také dále považován za účetní jednotku a právě on, resp. jeho pověřený člen 

vede účetnictví.
402

 Je tedy zřejmé, že volební výbor má k financování volební kampaně 

nejblíže a když nemá právní subjektivitu, měli by podle názoru autora jeho členové nabývat 

věci do spoluvlastnictví.
403

  

Přesto všechno, jak bude uvedeno níže, se někteří členové volebních výborů odvolávají 

na to, že smlouvy podepisoval kandidát jako soukromá osoba, tudíž by zřejmě byly dotčené 

věci jen v jeho soukromém vlastnictví. V každém případě není možné, aby věci pořízené 

z prostředků volebního účtu zůstaly po skončení voleb ve vlastnictví členů volebního výboru 

ani kandidáta samotného, neboť by tím došlo k obejití povinnosti platit darovací daň.
404

 

Z výše uvedeného autor této práce usuzuje, že by bylo vhodné v ZPVP explicitně stanovit, 

kdo nabývá věci, pořízené z prostředků uložených na volebním účtu, do vlastnictví, přičemž 

by bylo nejvhodnější, kdyby tyto věci nabývali do spoluvlastnictví členové volebního výboru. 

 

                                                           
402

 Srov. ustanovení §36 odst. 2 ZPVP. 
403

 Lze zde najít jistou analogii ke sdružením bez právní subjektivity (viz ustanovení § 829 - 841 občanského 

zákoníku). 
404

 Viz ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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7.6 Dluhy za volební kampaní 

První přímá prezidentská volba ukázala, že i předvolebními průzkumy favorizovaný 

kandidát může výrazně zaostat za předpokládaným umístěním. To může být „čára přes 

rozpočet“ nejen pro jeho podporovatele a image agentur, které se zabývají průzkumem 

veřejného mínění, ale i pro finanční stabilitu kandidáta a jeho volebního výboru.  

Když se vrátíme k ustanovení § 23 odst. 2 ZPVP, které stanoví, že „členové volebního 

výboru odpovídají za financování volební kampaně a společně a nerozdílně odpovídají za 

závazky volebního výboru“, pak je zřejmé, že krom odpovědnosti za financování volební 

kampaně (jak byla popsána výše), mají členové volebního výboru také odpovědnost 

za závazky volebního výboru. Nicméně praxe ukázala, že co se může zdát jednoznačné 

v teorii, může být v reálu mnohem komplikovanější. Klíčová otázka, která se objevila 

v souvislosti s dluhy prezidentského kandidáta Jana Fischera, které již byly po splatnosti, je, 

zda lze za závazky volebního výboru považovat i dluhy, které za sebou zanechalo financování 

volební kampaně a zda vůbec může ZPVP jako veřejnoprávní předpis autoritativně stanovit 

odpovědnost někoho za cizí dluhy, když se jedná o civilněprávní vztahy.  

Podle Jana Kysely by za tyto dluhy měli podle zákona o volbě prezidenta odpovídat 

společně a nerozdílně členové volebního výboru, když říká, že: „Pakliže mluvíme o 

financování kampaně prostřednictvím transparentního účtu, pak by to šlo za nimi“ (volebním 

výborem, pozn. autora). "Společně a nerozdílně znamená, že ručí vším, co mají.“
405

 Naopak 

Vladimír Balaš tvrdí, že by tuto otázku neměl ZPVP vůbec řešit, když tvrdí, že: „Zákon 

(ZPVP, pozn. autora) netenduje k tomu, aby řešil tyto věci. Jsou to občanskoprávní nebo 

obchodněprávní vztahy a podle těch se to řeší. Odpovědný by byl zadavatel. Kdyby si to 

objednal výbor, byl by odpovědný výbor. Nelze ale podle mě směšovat veřejnoprávní a 

soukromoprávní zákony."
406

  Dále Vladimír Balaš hodnotí ustanovení zákona o volebním 

výboru jako nejasná a matoucí a připouští, že nakonec by soud mohl rozhodnout i tak, že by 

za závazky skutečně odpovídali členové volebního výboru. Za pravděpodobnější ovšem 

pokládá variantu, že by se věřitelé obraceli na samotného kandidáta. 

Jednotný názor na odpovědnost za závazky z volební kampaně nepanuje ani mezi 

různými členy různých volebních výborů.  Tak např. člen volebního výboru kandidáta Jana 

                                                           
405

Zaplaťte, pane Pirku. Zaklepou u šéfa Fischerova výboru exekutoři?  ParlamentníListy.cz [online] 14.2.2013 

[cit. 19.9.2013]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zaplatte-pane-Pirku-Zaklepou-u-sefa-

Fischerova-vyboru-exekutori-262901 
406

Viz tamtéž. 
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Fischera Jan Pirk v rozhovoru do médií uvedl, že členové volebního výboru nejsou odpovědni 

za získávání peněz, ale za kontrolování transparentního hospodaření.
407

 Dále se Jan Pirk 

od jakéhokoliv ručení distancoval s argumentem, že: „Smlouvy uzavíral Jan Fischer jako 

soukromá osoba" z čehož plyne, že dluh jde přímo za Janem Fischerem jako subjektem práva. 

Naopak odpovědnost za závazky si úplně jinak vykládá člen volebního výboru kandidáta 

Miloše Zemana Vratislav Mynář, který při příležitosti rozhovoru na téma splácení dluhů za 

kampaň doslova uvedl, že: „Můžu říct s čistým štítem, protože za to ručím svým vlastním 

osobním majetkem, že bylo vše vyrovnáno, vše uhrazeno do poslední koruny.“
408

 Autorovi této 

práce se nepodařilo věrohodně objasnit, zda smlouvy na plnění v souvislosti s volební 

kampaní kandidáta Miloše Zemana uzavíral přímo kandidát Miloš Zeman nebo volební výbor 

či jím pověřený člen, nicméně tato otázka není tou zásadní, jak bude objasněno níže. 

Bráno z  čistě civilněprávního pohledu, o nějž se opírá Jan Pirk, podle ustanovení § 488 

a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku je závazkový (obligační) vztah ten, 

v němž jsou jeho strany v opačném postavení – věřitel má právo na plnění a dlužník má 

povinnost mu plnění poskytnout. Za dluhy přitom odpovídá výlučně dlužník (příp. jeho 

dědici, pokud přijmou dědictví), pokud není sjednáno jinak. Obdobně chápe závazkový vztah 

zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který v ustanovení § 1721 stanoví, že „Ze 

závazku má věřitel vůči dlužníkovi právo na určité plnění jako pohledávku a dlužník má 

povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ 

Podle názoru autora je však vyloučeno se dívat na věc pouze pohledem občanského 

práva a zcela ignorovat již zmíněné ustanovení § 23 ZPVP, z jehož významu lze usuzovat 

úmysl zákonodárce zakotvit hmotnou zainteresovanost členů volebního týmu ve věcech 

financování volební kampaně. Mohlo by se také jednat o poškození práv věřitelů, kteří mohli 

být v dobré víře, že i když uzavírají smlouvu pouze s kandidátem samotným, ze zákona 

(ZPVP) za závazek odpovídají i členové volebního výboru. 

 Jak také uvádí komentář k občanskému zákoníku „ve vztahu k jiným zákonům, které též 

upravují závazkové právní vztahy, má občanský zákoník charakter obecné úpravy k úpravě 

                                                           
407

 KLANG, Mikuláš. Za Fischerovy milionové dluhy ručí i Pirk, tvrdí ústavní expert. IDNES [online]. 

14.2.2013 [cit. 19.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/dluh-jana-fischera-03e-

/domaci.aspx?c=A130214_163055_domaci_klm 
408

 ČTK. Zeman uhradil veškeré náklady na prezidentskou kampaň. České noviny [online]. 21.6.2013 [cit. 

21.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-uhradil-veskere-naklady-na-prezidentskou-

kampan/953984 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-uhradil-veskere-naklady-na-prezidentskou-kampan/953984
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-uhradil-veskere-naklady-na-prezidentskou-kampan/953984
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zvláštní.
409

 Přestože ZPVP jistě neupravuje závazkové právní vztahy tak jako např. obchodní 

zákoník, který je tímto zejména myšlen, podle názoru autora by však za určitých okolností 

také mohl být brán jako zákon zvláštní (i přes svoji veřejnoprávní povahu) ve vztahu k obecné 

úpravě odpovědnosti za závazky tak, jak ji upravuje občanský zákoník.  

Netřeba také dále podotknout, že jestliže je kandidát v problémech se splácením 

závazku a je věřiteli hnán k odpovědnosti za ně, jedná se spíše než o pochybení kandidáta 

o pochybení celého volebního výboru, který má financování volební kampaně na starost. 

Jestliže se podle ustanovení § 24 odst. 3 ZPVP veškeré finanční operace, jimiž se financuje 

volební kampaň, uskutečňují prostřednictvím volebního účtu a zároveň podle ustanovení  

§ 23 odst. 2 ZPVP členové volebního výboru krom závazků odpovídají za financování 

kampaně, pak se jedná o spojené nádoby. Nelze, aby členové volebního výboru na jedné 

straně posvětili výdaje na volební kampaň (které nemohou jít z jiného než volebního účtu) 

a zároveň nenesli odpovědnost za zajištění financování těchto výdajů. V opačném případě 

se podle názoru autora této práce postupovalo zcela zřejmě proti úmyslu zákonodárce. 

Je pouze potřeba striktně rozlišovat, zda kandidát uzavřel smlouvu jako běžný 

spotřebitel pro svoji osobní potřebu či jako kandidát na funkci prezidenta republiky za účelem 

financování volební kampaně.
410

 Právě tímto odlišujícím kritériem by mohl být účel smlouvy. 

Tak např. jestliže Jan Fischer odpovídá za dluhy v souvislosti s pronájmem reklamních ploch 

v předvolebním období, lze zcela jistě předpokládat, že dluh vznikl v souvislosti 

s prezidentskými volbami a tím pádem by za případné dluhy měli odpovídat i členové 

volebního výboru a to ze zákona a nikoliv ze smluvního vztahu. Je tedy právně irelevantní, 

zda je na smlouvě podepsán jen Jan Fischer a už ne členové volebního výboru jako ručitelé. 

I přes obsažené ustanovení § 23 odst. 2 ZPVP je však nesporné, že zákonodárce 

takovou situaci, kdy volební účet skončí v mínusu a za volební kampaní zůstanou dluhy, 

nepředpokládal, což dokládají i slova předsedy imunitního a mandátového výboru Senátu 

Jiřího Oberfalzera, který nastalou situaci glosoval s poukazem, že se jedná o „právní oříšek“ 

                                                           
409

 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Sv. 2. Praha: Linde Praha, 2008. s. 1492. 
410

 Jistou analogii by šlo nalézt i v ustanovení § 261 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, který stanoví, že 

„Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím 

ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti.“ Tím lze odlišovat jednání podnikatele jako 

fyzické osoby při obstarávání vlastních potřeb řídící se ustanoveními občanského zákoníku a jednání podnikatele 

podle obchodního zákoníku. Smysl daného ustanovení zůstal zachován i po rekodifikaci občanského práva. 

Srov. ustanovení § 9 nového občanského zákoníku.  
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a do budoucna bude zřejmě nutné „zohlednit tuto okolnost do nějaké novely“
411

, o čemž bude 

ještě pojednáno v kapitole „De lege ferenda“.  

Největší potíží totiž ani není fakt, zda za dluhy odpovídá volební výbor, protože to by se 

dalo podle názoru autora výše uvedeným postupem překonat a odpovědnost volebního výboru 

dovodit, ale fakt, že veškeré finanční operace týkající se volební kampaně se musí 

uskutečňovat přes volební účet. Podle ustanovení § 24 odst. 5 ZPVP nelze s finančními 

prostředky na volebním účtu nakládat ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb, a to po 

dobu 120 dní. Zbývající finanční prostředky se po této době dle ustanovení § 24 odst. 7 ZPVP 

převedou na veřejně prospěšné účely. Zákon tedy zcela jasně nepočítá s tím, že by po volbách 

probíhaly ještě nějaké transakce.  

Pokud by kandidát měl hradit své dluhy po volbách, pak by je musel hradit mimo 

volební účet, čímž by nesplnil ovšem podmínku výše zmiňovaného ustanovení. Dostáváme se 

tak do schizofrenní situace, kdy vlastně kandidát (volební výbor) nemůže uspokojit své 

věřitele, aniž by porušil zákon. K porušení výše uvedených ustanovení  ZPVP také nakonec 

opravdu došlo.
412

 Jak uvádí Jan Kysela „Mohli neporušit zákon za předpokladu, že by si 

počínali tak, jak předpokládali tvůrci zákona. To znamená, že budou mít výdaje na základě 

příjmů. Zatímco oni velmi často měli výdaje na základě předpokládaných příjmů, které pak 

nepřišly. Vydávali peníze, které ještě neměli“
413

  

Pokud si danou problematiku rozebereme na příkladu kandidáta Jana Fischera. Ač je 

sice legální (méně již legitimní), aby na volebním účtu byly pohyby i po první kole 

prezidentské volby, ve které vypadl, protože ZPVP používá pojem „celkového“ výsledku 

voleb, kterým je myšleno i případné druhé kolo prezidentské volby. Jedná se však o velký 

risk, protože celkový výsledek voleb může být znám i po kole prvním, pakliže některý 

z kandidátů získá více než 50% hlasů. Dalším rizikem, které se v případě Jana Fischera stalo 

skutečností, pak může být nechuť dárců dodržet svůj slib, zvláště když Jan Fischer měl 

převážnou část potřebné částky slíbené ústnou bez jakéhokoliv písemného ujednání (např. 

                                                           
411

 SPĚVÁČKOVÁ, Martina. Fischer stále dluží za prezidentskou kampaň pět milionů korun, zaplatí prý do 

konce dubna. Český rozhlas [online]. 29.3.2013 [cit. 26.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/fischer-stale-dluzi-za-prezidentskou-kampan-pet-milionu-korun-

zaplati-pry-do-konce-dubna--1193931 
412

 Pohyby na volebních účtech i po vyhlášení celkového výsledku voleb byly zaznamenány u kandidátů Jana 

Fischera a Miloše Zemana.  Viz blíže např. KLANG. Mikuláš. Zájemci o Hrad odevzdali účty. Fischer dluží osm 

milionů, Zeman tři. IDNES [online] 29. 3 2013 [cit. 26.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/vyuctovani-

prezidentske-kampane-dqj-/domaci.aspx?c=A130329_142554_domaci_klm 
413

 Zeman poslal vyúčtování své kampaně jako poslední. Dluží tři miliony korun. Český rozhlas [online] 29. 3 

2013 [cit. 3.1.2014]. Dostupné z: http://m.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1193830 
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darovací smlouvy). Lze pokládat za pravděpodobné, že kdyby se prezidentem přeci jen 

prezidentem stal, tak by zřejmě potřebné finance od původních dárců obdržel. Je zřejmé, že 

atraktivnost neúspěšného kandidáta pro dárce je mnohem nižší. S takovouto eventualitou však 

musel volební výbor i kandidát samotný dopředu počítat. Takový způsob financování volební 

kampaně, kdy není sponzorství doloženo písemnými smlouvami (či nejsou dary jinak 

vynutitelné) je netransparentní a případná rizika z něho jdou plně na vrub volebnímu výboru.  

Další situací, která pro kandidáta může být neřešitelnou, je možnost vrácení daru. Podle 

ZPVP nemá totiž kandidát možnost dar odmítnout či ho vrátit. Přitom v řadě případů ovšem 

takový dar napáchá více škody než užitku, zvlášť když je jeho dárce osoba s nepříznivým 

mediálním obrazem.
414

  Proto by měla být podle názoru autora dána kandidátům možnost dar 

do určitého časového okamžiku, např. 3 pracovních dnů dárci vrátit. Výjimkou by byly pouze 

dary poslané či předané po vyhlášení celkového výsledku voleb, které by vracet nešlo a daly 

se použít pouze na dobročinné účely v souladu s ustanovením 24 odst. 7 ZPVP.  

7.7 Přehled finančních nákladů na volební kampaně jednotlivých kandidátů 

Jak již uvedeno výše, účetnictví kandidátů dostali senátoři Mandátového a imunitnímu 

výboru k dispozici do šedesáti dnů od oficiálního vyhlášení celkového výsledku volby, které 

se konalo 29. ledna 2013. Protože lhůta počítaná podle dní počíná běžet podle ustanovení  

§ 73 odst. 1 ZPVP až dnem následujícím po dni, který je rozhodný pro začátek lhůty, 

povinnost tedy musela být splněna do 16:00 dne 30. března.
415

  Nutno dodat, že žádný 

z volebních výborů datum složení účtů za předvolební kampaň nepřekročil. 

Už před odevzdáním volebních účtů však senátoři dopředu avizovali (o čemž bude 

pojednáno dále v kapitole „Kontrola financování volební kampaně“), že sami nejsou schopni 

posoudit, zda bylo financování kampaní podle zákona. Mandátový a imunitní výbor se proto 

usnesl, že hospodaření prověří auditorská firma. 

                                                           
414

 Např. Kandidát Miloš Zeman vrátil dar Voka Wipperna., kterému byl soudem spolu s dalšími uložen 

podmíněný trest za vydírání. Viz blíže: SYROVÁTKA, Tomáš. Zeman vrátil dar od Mrázkova přítele. Souzený 

podnikatel mu dal pět tisíc. IDNES [online]. 14.1.2013 [cit. 4.9.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zeman-

vrati-dar-mrazkova-pritele-d4o-/domaci.aspx?c=A130114_214122_domaci_ert. Kandidát Přemysl Sobotka také 

vrátil dar z „neznámého“ účtu. Viz blíže: WIRNITZER, Jan, Sobotku zaskočil „divný dar“, může si za něj však 

sám. Chyboval  i Zeman. IDNES [online]. 3.1.2013 [cit. 4.9.2013].  Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/sobotka-

vratil-dar-1-5-milionu-dio-/domaci.aspx?c=A130103_143642_domaci_jw). O této problematice bude pojednání 

více dále. 
415

 Srov. § 73 odst. 3 ZPVP, „Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u 

příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.“ 
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Z dodaných údajů vyplynulo, že celkové náklady na volební kampaň dosahují částky  

124.606.177,- Kč.
416

 Zajímavé je, že z celkové částky ukouslo trio kandidátů Miloš Zeman, 

Karel Schwarzenberg a Jan Fischer zhruba 72 %, když dohromady utratili za kampaň 

91.300.000,- Kč.
417

 Většina kandidátů finanční hotovost na volebních účtech spotřebovala 

téměř celou a přebytky byly ve většině případů spíše symbolické. Největší přebytek měl Karel 

Schwarzenberg, který poslal na dobročinné účely částku 114.919,- Kč, vysoký přebytek měla 

(zejména vzhledem k poměru nákladů na volební kampaň) Zuzana Roithová (41.621,- Kč) 

a Táňa Fischerová (13.282,- Kč). Naopak Miloš Zeman (dlužil 3.117.947,- Kč) a Jan Fischer 

(dlužil dokonce 5.039.432,- Kč) měli s uhrazením volební kampaně potíže a ke dni zveřejnění 

účetnictví za volební kampaň měli oba nesplacené závazky. Ostatní kandidáti si v podstatě 

udrželi kladnou nulu, když se jejich zůstatky pohybovaly v řádu stokorun či jednotek tisíců.
418

  

Zajímavé je srovnání z hlediska pohledu efektivity vložených prostředků 

do prezidentské kampaně a získaných hlasů. V tomto ohledu nejvyšší efektivity dosáhla Táňa 

Fischerová, kterou jeden hlas vyšel na pouhých 0,78,- Kč. Velikou roli zde sehrál zřejmě 

entusiasmus jejich podporovatelů, kteří se rekrutují z řad neziskových organizací a jsou 

ochotni svého kandidáta nezištně aktivně podporovat a dále i samotný průběh kampaně, která 

se nesla ve značně komorním duchu. Velmi dobrý poměr mezi vynaloženými prostředky 

a získanými hlasy měli ještě další „nízkorozpočtoví“ kandidáti a to Jana Bobošíková  

(1,26 Kč/hlas) a Vladimír Franz (1,36 Kč/hlas). Naopak hlas jednoho voliče se nejvíce 

prodražil Přemyslu Sobotkovi, jehož náklady na jeden hlas činily astronomických 117,71 Kč. 

Přes hranici 20 Kč za hlas se přehoupli kandidáti Jan Fischer (33,21,-Kč) a Jiří Diesntbier 

(20,42,-Kč).  
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Televizní pořad Události. Česká televize.[online]. 28.3.2013 [cit. 12.9.2013]. Dostupné z: 
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Níže jsou pro celkové srovnání uvedeny náklady na předvolební kampaň všech 

kandidátů spolu s náklady vynaloženými na získání jednoho hlasu: 

Kandidát 
Celkové výdaje na 

volební kampaň 

Počet 

obdržených 

hlasů 

Náklady na 

jeden hlas 

Miloš Zeman 37.200.000,- Kč 3.963.253* 9,39,- Kč 

Karel Schwarzenberg 36.334.511,- Kč 3.445.366* 10,55,-Kč 

Jan Fischer 27.942.096,- Kč 841 437 33,21,-Kč 

Jiří Dienstbier 16.935.849,- Kč 829 297 20,42,-Kč 

Vladimír Franz 480.000,- Kč 351 916 1,36,-Kč 

Zuzana Roithová 672.186,- Kč 255 045 2,64,-Kč 

Táňa Fischerová 130.000,- Kč 166 211 0,78,-Kč 

Přemysl Sobotka 14 932 231,- Kč 126 846 117,71,-Kč 

Jana Bobošíková 155.911,-Kč
419

 123 171
420

 1,26 Kč 

* - Pozn. u kandidátů Miloše Zemana a Karel Schwarzenberga se jedná o součet hlasů 

z prvního i druhého kola voleb. 

Náklady na přípravu a uspořádání prezidentských voleb hradí stát. První přímé 

prezidentské volby přišly stát na přibližně 655.000.000,- Kč.
421

  Nejvíce prostředků si 

vyžádalo zajištění volebních komisí (přibližně 417 miliónů korun). Ostatní náklady z celkové 

                                                           
419

 Údaje převzaty ze zpravodajství České televize. Viz blíže: Televizní pořad Události. České televize. [online]. 

28.3.2013 [cit. 12.9.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

udalosti/213411000100328/ Dále jsou údaje dostupné na stránkách jednotlivých kandidátů tím, že jdou vyčíst 

z předložených volebních účtů. Výjimkou je pouze kandidátka Jana Bobošíková, do jejíhož účtu se autorovi této 

práce nepodařilo nahlédnout. 
420

 Údaje převzaty ze stránek Českého statistického úřadu. Viz blíže:  Prezident 2013 – Výsledek volby. Český 

statistický úřad.  [online]. [cit. 18.9.2013]. Dostupné z: http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ 
421

 Prezidentské volby přijdou státní kasu na 655 milionů korun. Parlamentní listy [online]. 26.1.2013 [cit. 

1.10.2013]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Prezidentske-volby-prijdou-statni-kasu-na-655-

milionu-korun-260898 
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částky se již vešly pod hranici sta miliónů (sčítání hlasů – přibližně 98 miliónů, volební 

místnosti - přibližně 43 miliónů, volební lístky - přibližně 20 miliónů atd.)
422

  

Existují ovšem i státy, kde na konání prezidentské volby přispívají i kandidáti samotní. 

Příkladem může být Rakousko, kde je povinná spoluúčast kandidátů (resp. zástupce dané 

kandidatury) na hrazení nákladů na přípravu a uspořádání voleb ve výši 3600 EUR. Uvedená 

částka se skládá na účet Spolkové volební rady.
423

 V Bulharsku má zase příspěvek na náklady 

volby spíše povahu sankce pro kandidáty, kteří kandidují zejména pro své osobní zviditelnění 

a mají jen zanedbatelnou podporu veřejnosti. Podle ustanovení § 78 bulharského volebního 

zákoníku jsou všechny strany i nominační výbory, které se chtějí zúčastnit voleb, povinny 

složit bezúročný depozit na účet Bulharské národní banky a to ve výši 10 000 BGN.
424

 

Deposit se pak vrací do sedmi dnů od vyhlášení konečného výsledku voleb, ovšem jen těm 

stranám a nominačním výborům, jejichž kandidáti získali ve volbách minimálně 2% platných 

hlasů na národní úrovni. Podle čl. 80 bulharského volebního zákoníku pak jsou takto propadlá 

depozita poukázány na Fond dětské péče při Ministerstvu zdravotnictví.
425

   

7.8 Možná podpora kandidátů ze státního rozpočtu 

Podle současné právní úpravy nemají kandidáti na prezidenta republiky nárok 

na žádnou finanční podporu či příspěvek ze státního rozpočtu na náhradu nákladů volební 

kampaně. Nicméně kandidáti mohou být podpořeni nepřímo prostřednictvím politických 

stran, které jsou příjemci státních subvencí, aniž by tyto subvence byly účelově vázány. První 

přímá prezidentská volba ukázala, že příspěvek od mateřské strany může být buď téměř 

zdrojem výlučným jako v případě kandidáta Přemysla Sobotky
426

 či jen částečným jako 

v případě kandidáta Karla Schwarzenberga.
427
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 Volby doprovází nebývalý zájem, kolik nás budou stát. Česká televize [online] 11.1.2013 [cit. 1.10.2013]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/210617-volby-doprovazi-nebyvaly-zajem-kolik-nas-

budou-stat/ 
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 NĚMEC, Jan, KABICKÁ, Klára a TICHÁ, Pavla. Financování přímé volby prezidenta ve vybraných zemích, 

Studie č. 1.218 květen 2011, Parlamentní institut Parlamentu České republiky. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=72815 
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 1 BGN = 13,097 Kč (aktuální kurz ČNB ke dni 1.10.2013). 
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 NĚMEC, Jan, KABICKÁ, Klára a TICHÁ, Pavla. Financování přímé volby prezidenta ve vybraných zemích, 

Studie č. 1.218 květen 2011, Parlamentní institut Parlamentu České republiky. Dostupné z: 
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9.7.2012 [cit. 8.10.2013]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/15-milionu-na-

prezidentskou-kampan-Tolik-dostane-Sobotka-od-ODS-238796 
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Ani přes tyto příspěvky od politických stran, nemůže být pochyb, že ve věci 

prezidentské volby byla opuštěna myšlenka smíšeného systému financování politických stran 

(potažmo jejich kandidátů, jak je tomu např. při volbách do Senátu či do Evropského 

parlamentu), která kombinuje prvky státní i soukromé podpory. V případě přímých 

prezidentských voleb existuje jen podpora soukromá a tak i dary od politických stran, byť 

třeba financované čistě ze státních subvencí, musí být považovány za dary soukromé.
428

 Podle 

názoru autora je tím reflektována skutečnost, že politické strany spíše než prezident 

reprezentují zájmy občanů a rozhodují o legislativě. Úloha prezidenta je naopak v obecné 

rovině spíše reprezentovat stát jako takový (jeho majestát) než občany a zákonodárství obecně 

a tudíž nevyvstává nutnost příspěvku na úhradu volební kampaně kandidáta tak akutně jako 

v případě politických stran. Také je tím zdůrazněna parlamentní forma vlády v české 

republice, která je charakteristická slabší úlohou prezidenta ve vztahu k parlamentu. 

V případě prezidentského či tzv. smíšeného systému formy vlády by potřeba příspěvku byla 

mnohem naléhavější. 

O co je ovšem toto zvolené řešení šetrnější pro státní rozpočet, o to vyšší nároky jsou 

kladeny na kandidáta. Zde jsou ve zřejmé nevýhodě kandidáti, kteří se nemůžou opřít o 

podporu mateřské strany. Takovíto kandidáti se pak musí spokojit s volební kampaní, která 

musí být méně finančně náročná a založená zejména na bezplatné pomoci podporovatelů 

(jako např. volební kampaň Táni Fischerové či Vladimíra Franze). Opačný postup, který 

zvolil např. kandidát Jan Fischer, který ač neměl podporu žádné politické strany, vedl 

finančně náročnou kampaň, se ve finále ukázal jako problematický z hlediska možnosti 

financování.  

Jak dokládá např. studie Parlamentního institutu
429

, ani v některých jiných evropských 

státech nemají kandidáti na příspěvek na úhradu nákladů volební kampaně ze státního 

rozpočtu nárok. Příkladem může být např. Slovensko, Polsko, Rakousko či Finsko. Naopak 

na příspěvek mají nárok prezidentští kandidáti ve Slovinsku, Francii, Chorvatsku či Irsku. 

Mezi těmito státy však existují velké rozdíly ve velikosti příspěvku. Velikost příspěvku může 

záviset na podílu získaných hlasů jako je tomu ve Slovinsku, kde příspěvek na náhradu 

nákladů volební kampaně obdrží jen kandidát, který získal nejméně 10% hlasů. Výše 
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 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 18.10.1995, sp. zn Pl. ÚS 26/94. 
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příspěvku je stanovena na 0,12 euro za hlas, přičemž nelze vyplatit více, než jaké byly 

skutečné výdaje kandidáta na volební kampaň.  

Podobnou právní úpravu má i Chorvatsko, které také stanoví 10% hranici získaných 

hlasů nutnou pro úspěšné uplatnění práva na příspěvek, rozdíl je akorát v sumě peněz, která se 

určí ad hoc před konáním voleb a po volbách jsou z ní jednotliví kandidáti uspokojování 

podle míry úspěchu ve volbách. Ve Francii mají nárok na získání příspěvku všichni kandidáti. 

Kandidát, který získal méně než 5% hlasů, má nárok na náhradu 5% nákladu na kampaň 

ze státního rozpočtu. Kandidát, který obdržel více než 5% hlasů, má pak nárok na příspěvek 

ve výši 50% nákladů na volební kampaň.
430

  

Zajímavá je situace v Irsku, neboť jedinou přímou státní finanční podporou na volební 

kampaně prezidentských kandidátů je úhrada poštovného za dopis kandidáta voliči, přičemž 

každý kandidát může zaslat maximálně jeden dopis jednomu voliči. Irský volební zákon 

přitom zakazuje použít prostředky na volební kampaně prezidentských kandidátů ze státního 

rozpočtu, které jsou poskytovány jako příspěvky politickým stranám. Zmírněním tohoto je 

pak ustanovení volebního zákoníku, které umožňuje ministrovi vnitra vyhláškou rozhodnout o 

přiznání státního příspěvku prezidentským kandidátům. Přičemž je zvyklostí, že se tomu tak 

děje. Příspěvek je stanoven na celou výši nákladů na volební kampaň, avšak nesmí přesáhnout 

částku 216.000,- EUR a získává ho kandidát, který dosáhl počtu hlasů nejméně jedné čtvrtiny 

nutné pro zvolení.
431
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8. KONTROLA FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ 

Přestože pro velkou část veřejnosti prezidentské volby pravděpodobně končí dnem 

konání voleb a vyhlášením volebního výsledku, z pohledu práva po tomto okamžiku nastává 

čas přezkumu voleb a to nejen z pohledu jejich férovosti (jak již bylo zmíněno 

v předcházejících kapitolách), ale i z pohledu dodržování pravidel vážících se k financování 

volební kampaně. Nastává tedy čas zúčtování v pravém slova smyslu.  

Systém kontroly financování volební kampaně lze dělit podle několika hledisek, 

přičemž podle autora jsou vhodná zejména dělení kontroly podle toho, kdo ji vykonává 

(prvotní kontrolu provádí Senát Parlamentu ČR a druhotnou kontrolu provádí Městský soud 

v Praze v prvním stupni, ve druhém pak Nejvyšší správní soud) a dále na obligatorní 

a fakultativní část (obligatorní je vždy kontrola prováděná Senátem, naopak fakultativním je 

soudní přezkum). 

8.1 Kontrola prováděná Senátem 

Obligatorní kontrolu financování volební kampaně kandidátů na prezidenta provádí 

Mandátový a imunitní výbor Senátu. Oprávnění a zároveň i povinnost Senátu kontrolovat 

financování volební kampaně kandidátů na prezidenta vychází z již zmíněného ustanovení 

§ 38 odst. 1 ZPVP, které stanoví, že: „Volební výbor do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového 

výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách 

kandidáta a současně zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu veškeré účetnictví 

týkající se volební kampaně, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové 

schránky.“ 

Na výše zmíněné ustanovení dále navazuje ustanovení § 41 odst. 1 jednacího řádu 

Senátu,
432

 které v nově vloženém písm. e stanoví, že Mandátový a imunitní výbor Senátu 

„zkoumá, zda financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky 

proběhlo v souladu s pravidly podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky; zjistí-li 

porušení pravidel financování volební kampaně, zveřejní jím zjištěné porušení pravidel 

financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

Povinnost kontrolovat účetnictví kandidátů na prezidenta velmi kulantně potvrdil i jeho 

předseda Mandátového a imunitního výboru Jiří Oberfalzer, když k tomuto prohlásil: "Všichni 
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jsme si vědomi, že se od nás posouzení účetnictví očekává. Ale zároveň jsem si vědomi toho, 

že to není v kapacitách senátorů, ani úředního aparátu."
433

 Tímto zároveň odstartoval krátkou 

leč intenzivní debatu, kdo by vlastně být oním auditorem, který odvede „mravenčí“ práci 

a položku po položce zkontroluje účetnictví jednotlivých kandidátů. Je pochopitelné, že není 

v silách 13členného
434

 Mandátového a imunitního výboru, aby kontrolu prováděl sám (příp. 

s pomocným personálem)
435

 a jeho úloha je spíše v tom, že bude postup kontroly koordinovat 

či ještě lépe pouze veřejnosti oznámí její výsledky.
436

 

8.2 Delegace provedení kontroly 

  Možnosti jak postupovat jsou v zásadě tři. První možností, která však již byla 

vyvrácena, je pověření Mandátového a imunitního výboru či jiného výboru Senátu. Krom již 

zmíněného rizika, že Senátní výbor nebude mít ani v budoucnu k dispozici volné kapacity 

k provedení kontroly, zde ještě existuje důvodná obava, že takováto kontrola by byla 

vystavena politickým tlakům zejména ze stran stranických kandidátů. Druhou možností je 

svěření kontroly účetnictví některé ze státních institucí, jak je tomu např. ve Slovinsku.
437

 

Třetí možností pak kontrola účetnictví soukromým subjektem, jak je tomu např. v Německu 

či Rakousku.
438

 Právě tato třetí možnost byla nakonec Senátem zvolena.
439
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Ani výběr soukromého auditora ovšem není bez rizika. Je možné, že soukromý auditor 

v průběhu procesu kontroly např. vyhlásí úpadek, přestane vyvíjet činnost atd. Toto riziko by 

se ale dalo eliminovat ve výběrovém řízení, které může stanovit takové kvalifikační 

požadavky, které takovéto riziko minimalizují a zájemci z řad auditorů by se museli 

rekrutovat z řad zavedených auditorských společností, kterých ovšem zase tolik není, protože 

český trh je relativně malý. Proto by také mohlo dojít ke střetu zájmu auditora 

s kontrolovaným subjektem. Není však zřejmé, zda by se auditorovi vyplatilo poškodit jsi 

renomé tím, že audit neodpovídal záměrně realitě. Dá se proto usuzovat, že zvolení třetí cesty 

tj. výběr auditora z řad soukromých subjektů, byl za dané situace zřejmě tou nejpřijatelnější 

cestou.  

V praxi se také v souvislosti s výběrem soukromého auditora objevil problém s tím, kdo 

jeho služby zaplatí. ZPVP totiž výdaje spojené s kontrolou účetnictví nijak nezohlednil 

a Senát k tomuto volné prostředky neměl. Mandátový a imunitní výbor tak musel požádat 

předsedu Senátu, aby oslovil Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí prostředků na 

realizaci auditu, které jeho žádosti vyhovělo. Senát ovšem na poslední chvíli našel prostředky 

na audit ve svých rezervách.
440

 Takový postup je ovšem nesystémový a není také jasné, jak by 

se postupovalo, kdyby Ministerstvo financí potřebné finanční prostředky neposkytlo. Proto by 

bylo vhodné zapracovat do ZPVP, za předpokladu že bude všeobecná shoda nad tím, že 

financování kampaně bude zkoumat soukromý auditor, ustanovení, které by zohledňovalo 

náklady na realizaci auditu soukromým subjektem a s tím související nárok Senátu na jejich 

proplacení ze strany Ministerstva financí.  

8.2.1 Úvaha o provádění kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem 

Vraťme se ale ještě k možnosti druhé, která by zasluhovala být blíže rozvedena. 

Z logiky věci se nabízí úvaha, že stát by neměl vynakládat veřejné prostředky za soukromého 

auditora, když má možnost využít auditora, který je placen ze státního rozpočtu, přičemž roli 

veřejného auditora nejlépe splňuje svým posláním NKÚ. NKÚ by jistě měl potřebné 

zkušenosti a díky svému zakotvení v hlavě páté Ústavy splňuje i podmínku nezávislosti. 
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Přesto se však jedná o řešení, které by bylo za současné legislativní situace velmi 

pravděpodobně hodnoceno jako protiústavní.  

O podobném meritu věci již Ústavní soud rozhodoval
441

 v roce 1995 v souvislosti 

s ústavní stížností podanou skupinou poslanců Parlamentu ve věci vymezení působnosti 

Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu ke kontrole financování politických stran. Ústavní 

soud konstatoval, že kontrolní působnost NKÚ je třeba akceptovat pouze v případech, kde se 

jedná o kontrolu hospodaření uvnitř a v rámci státu, příp. kontrolu hospodaření s veřejnými 

zdroji.  V případě kontroly hospodaření kandidátů na prezidenta by NKÚ naopak zkoumal 

peníze, které poskytli soukromí dárci (bez ohledu na to, že v případě stranických kandidátů 

byly často poskytnuty politickými stranami finanční prostředky, které mají svůj původ 

v příspěvcích vypláceným politickým stranám ze státního rozpočtu).  

Nejen podle zmíněného judikátu, ale dále také podle dikce ustanovení čl. 97 Ústavy, 

které stanoví, že „Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření ze státním 

majetkem a plnění státního rozpočtu ústavy“, je zřejmé, že současná právní úprava postavení 

NKÚ neumožňuje provádět kontrolu financování kampaně kandidátů na prezidenta. Neobstál 

by ani fakt, že se jedná o povinnost danou zákonem (konkrétně ZPVP).
442

 Na druhou stranu 

náklady státu stejně vzniknou vždy, ať již by audit vedl soukromý subjekt či stát.  

Na druhou stranu se podle názoru autora jedná o tak zajímavou úvahu, že je třeba jí 

ještě věnovat prostor. Jak již bylo zmíněno výše, příkladem země, kde kontrolu financování 

prezidentské kampaně provádí státní kontrolní orgán, je Slovinsko. Obdobou českého 

Nejvyššího kontrolního úřadu ve Slovinsku je Účetní soud (Računsko sodiščě), který je 

zakotven v Ústavě Slovinské republiky v ustanovení čl. 150.
443

  

Zakotvení Účetního soudu ve slovinské ústavě je obdobné zakotvení NKÚ v Ústavě 

české. Také podle slovinské ústavy je Účetní soud nezávislým orgánem, který vykonává 

kontrolu nad hospodařením se státním majetkem, kontrolu plnění státního rozpočtu a 

veřejných výdajů. Organizace a pravomoc Účetního dvoru je pak stejně jako v české ústavě 
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stanovena zvláštním zákonem.
444

 Pravomoci Účetního soudu zrcadlově odpovídá ustanovení 

§ 18 volebního zákoníku, které stanoví povinnost kandidátů na prezidenta předložit zprávu o 

financování předvolební kampaně.  

Jak již bylo výše naznačeno, podle názoru autora bylo vhodné, aby pravomoc 

(a zároveň povinnost) kontrolovat vyúčtování volební kampaně prezidentských kandidátů měl 

NKÚ. Autor této práce se ztotožňuje s již zmíněným rozhodnutím Ústavního soudu.
445

 Podle 

názoru autora sice čl. 97 odst. 3 Ústavy uvádí, že působnost stanoví zákon, nicméně ta musí 

být v mantinelech stanovenými v ustanovení čl. 97 odst. 1 Ústavy, tj. kontrola hospodařením 

se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jedinou možností je tedy revize čl. 97 

Ústavy. Jelikož při schválení ústavního zákona je nutné mít zvlášť na paměti jeho 

koncepčnost, bylo by vhodné zvážit, zda by NKÚ neměl mít pravomoc kontroly financování i 

politických stran a hnutí, příp. volebních kampaní před každými volbami. Tyto změny by 

však byly zřejmě průchozí až v souvislosti s celkovou reformou volebního práva a přijetí tzv. 

volebního zákoníku.
446

 

8.3 Rozsah a způsob kontroly prováděné Senátem 

Bohužel volba auditora není ale tím nejproblematičtějším, co se v praxi projevilo při 

kontrole účetnictví.  Zákon totiž neupravuje, jak s dodanými účetními podklady mají Senátoři 

vlastně naložit. Jako hodnotící kritérium stanoví ustanovení § 41 odst. 1 písm. e zákona  

č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu skutečnost, zdali proběhlo financování prezidentské 

kampaně v souladu s pravidly ZPVP. Znění ZPVP
447

 se ovšem jeví jako příliš vágní. 

V podstatě se jedná jen o stanovení limitu, dodržení formálních postupů nezbytných pro 

identifikaci dárců a vynaložení získaných prostředků jen na úhradu zboží a služeb spojených 

s volební kampaní. Na základě výše uvedeného Senát zadal auditorovi prověření následujících 

skutečností:  
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- zda jednotlivé volební výbory plnily všechny povinnosti týkající se nakládání s finančními 

prostředky na jejich volebním účtu, včetně dodržení lhůt, které v souvislosti s financováním 

volební kampaně pro ně vyplývají ze zákona o volbě prezidenta 

- zda údaje o finančních prostředcích převedených na volební účty jednotlivých kandidátů 

obsahují přehled o původu těchto prostředků 

- zda je vedeno účetnictví kandidátů v plném rozsahu podle zákona o účetnictví a toto 

účetnictví odpovídá příjmům a výdajům volebního účtu 

- zda veškeré výdaje volební kampaně byly hrazeny z prostředků volebního účtu 

- zda veškeré prostředky volebního účtu sloužily k úhradě výdajů volební kampaně.
448

 

Je tedy zřejmé, že si Senát „objednal“ pouze účetní audit, pouhou kontrolu účetnictví 

stylem „má dáti/dal“.
449

  Výsledkem čistě účetního auditu pak je pouze odpověď na otázku, 

zda je účetnictví vedeno úplně, průkazně a správně, případně zda údaje v účetní závěrce 

zobrazují věrně stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledky hospodaření.  Úplně 

mimo tohoto spektra se nachází transparentnost kampaně, kterou Senát (auditor) 

nepřezkoumává.  

Spektrum posuzovaných údajů by krom „tvrdých účetních faktů“, mohlo být rozšířeno 

i o další otázky, jako třeba zda byly do účetnictví volební kampaně zahrnuty veškeré příjmy 

a výdaje nebo zda odpovídají ceny vykázaných a uskutečněných výdajů cenám obvyklým. 

Aby však auditor mohl na takovéto otázky odpovědět, musel by postupovat značně aktivně 

a s velkou dávkou investigativnosti. Proto je autor této práce k tomuto „hlubšímu“ auditu 

spíše skeptický. 

Výsledky Senátem zadaného auditu jsou obsaženy v Závěrečné zprávě Mandátového a 

imunitního výboru k přezkoumání dodržení pravidel financování volební kampaně kandidátů 

na funkci prezidenta.
450
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8.4 Soudní řízení ve věci porušení financování volební kampaně 

Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně vychází z ustanovení  

§ 67 odst. 1 ZPVP, podle něhož se podáním návrhu „může kandidát na funkci prezidenta 

republiky domáhat, aby soud podle jiného právního předpisu
451

 rozhodl o tom, že došlo 

k porušení pravidel financování volební kampaně podle tohoto zákona přijetím finančních 

prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u kterých není znám nebo uveden 

skutečný původ, překročením limitu výdajů na volební kampaň nebo porušením povinnosti 

vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle tohoto zákona zveřejnit, a jakým 

způsobem a v jakém rozsahu byla tato povinnost porušena.“ Odst. 2 dále stanoví, že: „Návrh 

je třeba podat nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na internetových stránkách kandidáta zveřejněno vyúčtování volební kampaně, nebo do 60 

dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro jeho zveřejnění.“ 

Jak již bylo výše řečeno, aktivně legitimován k podání návrhu je tedy jen kandidát 

na prezidenta, přičemž je teoreticky vzato možné, aby kandidát sám na sebe podal návrh 

na zahájení řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně ohledně svého 

účetnictví. Tato možnost, ač působí značně nelogicky, by zřejmě našla uplatnění v případě, 

kdy by kandidát považoval výstup ze senátní kontroly za neobjektivní a od soudu by očekával 

očištění. Lze očekávat, že větší „apetit“ k zahájení řízení bude u kandidátů, kteří 

v prezidentské volbě neuspěli a budou namítat, že vítězný kandidát měl oproti nim výhodnější 

postavení dané tím, že porušoval pravidla financování volební kampaně.  

První přímé prezidentské volby ovšem ukázaly, že ani u této skupiny poražených 

kandidátů není přílišný zájem na soudní kontrole financování prezidentské kampaně 

vítězného kandidáta či některého ze svých soků. Kandidáti na funkci prezidenta nejsou ani 

ničím motivováni, aby na sebe navzájem podávali návrhy ve věci porušení pravidel 

financování volební kampaně, když sankce nejsou příliš citelné a na platnost zvolení 

kandidáta nemá financování jeho kampaně vliv.  

Takto úzce pojatá aktivní legitimace k podání návrhu je velmi limitujícím faktorem 

zejména ve vztahu k nevládním organizacím, které takto nemají možnost dát podmět 

k přezkoumání účetnictví jednotlivých kandidátů, které vzbuzovalo v některých případech 
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pochybnosti o dodržování zákonem stanovených pravidel.
452

 Tím je do značné míry ovlivněna 

možnost nevládních organizací působit jako „hlídací psi“ férovosti voleb.  

Že nelze striktní omezení aktivně legitimovaných subjektů rozšířit potvrdil i Městský 

soud v Praze, když odmítl návrh na zahájení řízení ve věci porušení pravidel financování 

kampaně podaný advokátem Milanem Hulíkem
453

 v souladu s příslušnými ustanoveními SŘS, 

které umožňuje odmítnout podanou žalobu mimo jiné v případě, že byla podána „osobou 

k tomu zjevně neoprávněnou".
454

 Soud se jasně vyjádřil, že právo podat takovýto návrh mají 

pouze ostatní prezidentští kandidáti.
455

  

Pakliže Soud usoudí, že byly splněny podmínky řízení, jsou účastníky řízení podle 

§ 90a odst. 2 SŘS navrhovatel, příslušný volební výbor a jeho členové a kandidát na funkci 

prezidenta republiky, jehož volební kampaně se návrh týká. Kandidát, který podal návrh 

na zahájení řízení, se může podle ustanovení § 90a odst. 1 SŘS domáhat toho, aby soud 

rozhodl o tom, že v souvislosti s volbou prezidenta republiky došlo k porušení pravidel 

financování volební kampaně tím, že jiný kandidát:  

 a) přijal finanční prostředky nebo jiné plnění ocenitelné v penězích, u kterého není znám 

či uveden skutečný původ, 

 b) překročil limit výdajů na volební kampaň, nebo 

 c) porušil povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního 

zákona zveřejnit, 

a dále jakým způsobem a v jakém rozsahu byla jedna z výše zmíněných povinností porušena. 

Soud pak rozhodne rozsudkem o tom, jestli skutečně došlo k porušení pravidel 

financování volební kampaně. Pokud nějaké porušení shledá, rozhodne současně o tom, 

jakým způsobem a v jakém rozsahu byla porušena ustanovení ZPVP stanovující pravidla 

financování volební kampaně. Soud také současně s tím rozhodne, že volební výbor je 
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protože voliči mají právo vědět, zda do financování prezidentské kampaně nevstupují "podezřelé obchodní 

zájmy, osoby svázané s tunelováním a korupcí či zájmy cizích zemí". 
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 Srov. ustanovení § 46 odst. 1 písm. c  SŘS. 
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 Viz blíže: WERNER, Lukáš. Advokát neuspěl se žalobou na Zemana. Nejste kandidát, vzkázal mu soud. 

IDNES [online] 12.2.2013 [cit. 14.10.2013]. Dostupné z: IDNES, http://zpravy.idnes.cz/zaloba-na-financovani-

zemanovy-kampane-hulik-fn2-/domaci.aspx?c=A130212_104016_domaci_wlk 
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ve lhůtě stanovené soudem, která nesmí být kratší než 60 dnů, povinen odvést do státního 

rozpočtu částku odpovídající jeden a půl násobku částky, 

 a) která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v 

penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ, 

 b) o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, nebo 

 c) jíž se týkalo porušení povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je 

podle zvláštního zákona zveřejnit.
456

 

Jak upozorňuje Vojtěch Šimíček
457

, je třeba se zamyslet nad tím, zda je vhodné, aby 

příslušným k rozhodování byl v prvním stupni Městský soud v Praze, který je oprávněn. 

Zvolené řešení totiž nabourává koncepci správního soudnictví tím, že správní soud zde 

nebude přezkoumávat zákonnost a správnost správního rozhodnutí, nýbrž bude přímo 

rozhodovat o uložení sankce. Nejvyšší správní soud se pak fakticky stává odvolacím soudem 

(kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu má i odkladný účinek). 

 Z pohledu volebního soudnictví také vzniká další problém, neboť je možné, že bude 

docházet k paralelním řízením, jejichž předmět se může vzájemně překrývat, nicméně 

rozhodováno bude ve dvou zcela odlišných režimech a jinými orgány. Nelze vyloučit, aby 

porušení pravidel financování volební kampaně bylo zkoumáno nejen Městským soudem ve 

shora popsaném zvláštním řízení, nýbrž také přímo Nejvyšším správním soudem v řízení o 

ochraně ve věci volby prezidenta. Lze přitom očekávat, že v řízení ve věci ochrany ve věci 

volby prezidenta bude rozhodnuto dříve, protože jednou z hlavních priorit tohoto řízení je 

nesporně jeho rychlost, která je dána jasným zájmem na jistotě, zda proběhnuvší volby jsou 

platné či nikoliv.
458

 Naopak kontrola financování je svou podstatou mnohem složitější proces, 

který trvá delší dobu a na platnosti voleb jako takových nic nezmění. 

Jak již tedy bylo řečeno, v řízení ve věci ochrany ve věci volby prezidenta, lze podle 

ustanovení § 66 odst. 2 ZPVP může NSS rozhodnout že neplatnost volby je prohlášena, jsou-
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 Viz ustanovení § 90a odst. 3 SŘS.  
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lhůty jsou na jedné straně odůvodněny tím, že se urychleně během přípravy voleb vyřeší věci, které by jinak 
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Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 21. Acta Universitatis 
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li porušena ustanovení zákona způsobem, který by mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta Je 

tedy zřejmé, že tímto porušením zákona může být též porušení pravidel financování volební 

kampaně.
 
Je tedy možné, že nastane situace, kdy by NSS zamítl volební stížnost, neboť dospěl 

k závěru, že kampaň byla financována v souladu se zákonem, nicméně Městský soud by 

později dospěl k závěru opačnému a jeho názor následně by následně v odvolacím řízení NSS 

potvrdil. NSS by pak rozhodl v téže kauze (akorát v jiném typu řízení) odlišně. 

Na závěr této dílčí kapitoly je nutno poznamenat, že krom výše zmíněného návrhu, 

který beztak měl jen mizivou šanci na úspěch a byl odmítnut, aniž by se soud zabýval 

meritem návrhu, nebyl tento typ řízení dosud uplatněn a vzhledem k uplynutí lhůt pro podání 

návrhu již v prvních přímých prezidentských volbách ani uplatněn nebude.
459

  

8.5 Odpovědnost volebního výboru  

Tím, koho rozsudek o tom, že došlo k porušení pravidel financování volební kampaně, 

bude „bolet“ nejvíce, zřejmě bude volební výbor. Odpovědnost za financování volební 

kampaně leží podle ustanovení § 23 odst. 2 ZPVP, které stanoví, že „členové volebního 

výboru odpovídají za financování volební kampaně a společně a nerozdílně odpovídají za 

závazky volebního výboru“, plně na bedrech členů volebního výboru, přičemž ani při nejlepší 

vůli nemohou zcela určitě stanovit, které výdaje a v jaké výši mají být do zákonného limitu 

započítány a přesto při přesažení limitů mají být právě členové volebního výboru osobami 

povinnými k úhradě peněžité sankce. Vzhledem k faktu, že příslušná ustanovení týkající 

se financování kampaně byla do ZPVP začleněna až v průběhu jeho projednávání 

v Poslanecké sněmovně, neposkytuje k této problematice žádné výkladové vodítko ani jeho 

důvodová zpráva. Členům volebního výboru tudíž nezbývá, než vycházet čistě z textu zákona 

a doufat, že neudělají chybu, za kterou by mohli být postiženi na svém majetku. 

Jak již bylo napsáno výše, pokud tedy soud rozhodne rozsudkem o tom, že k porušení 

pravidel financování volební kampaně došlo, rozhodne současně, že volební výbor je 

ve stanovené lhůtě povinen odvést do státního rozpočtu částku odpovídající jeden a půl 

násobku částky, která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění 

ocenitelných v penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ nebo o kterou byl 

limit výdajů na volební kampaň překročen nebo jíž se týkalo porušení povinnosti vést 

o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit.  
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 Lhůta pro uzavření účetnictví za kampaň byla do dne 30. března 2013, termín pro podání návrhu proto 

uplynul dne 30. května 2013. 
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Příznivější z pohledu volebního výboru bude situace, kdy je na volebním účtu dostatek 

peněz na tento odvod. Finanční sankcí pak budou vlastně poškozeni „jen“ potenciální příjemci 

z řad osob plnících veřejně prospěšné účely, kterým by jinak byly přebytky z volebního účtu 

po vyhlášení výsledků voleb poukázány. Pokud by však na volebním účtu dostatek prostředků 

k úhradě odvodu nebyl, odpovídají za závazky volebního výboru jeho členové vlastním 

majetkem společně a nerozdílně stejně jako v případě, kdy financování volební kampaně 

skončí v mínusu. Volební výbor má vskutku nesnadnou úlohu, když musí určovat, které 

výdaje na volební kampaň se musejí započítat do zákonného limitu, musí oceňovat bezplatná 

či zlevněná plnění cenou obvyklou a určovat správně její výši, a to vše pod hrozbou vlastní 

finanční odpovědnosti.  

8.6 Riziko pro autoritu hlavy státu 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že případný soudní výrok deklarující porušení 

zákonných ustanovení se bude s největší pravděpodobností týkat právě již zvoleného 

prezidenta (dá se přepokládat, že již i jmenovaného), jehož volební účetnictví podrobí 

kontrole neúspěšní kandidáti. To jistě nebude nejlepší začátek funkčního období nové hlavy 

státu a do značné míry to povede i k podlomení autority hlavy státu po celé volební období, 

kdy se bude nad zvolením takového kandidáta vznášet pachuť podvodu.
460

  

Bylo by potřebné podrobit hlubší úvaze, zda je jen finanční postih dostačující a zda by 

při velmi intenzivním porušení pravidel financování volební kampaně, které by mohlo mít 

vliv na zvolení hlavy, nebylo možné udělit citelnější sankci v podobě neplatnosti zvolení 

kandidáta. Ovšem to už se dostáváme do kolize s přezkumem platnosti volby (ochrany ve věci 

volby prezidenta) podle ustanovení § 66 ZPVP.   Bylo by také zřejmě nepřípustné, aby byla 

takováto pravomoc svěřena byť jen v prvním stupni Městskému soudu v Praze. Řízení ve věci 

porušení pravidel financování volební kampaně je tedy jakýmsi doplněním k řízení ve věci 

ochrany volby prezidenta, kdy zákonodárce vyjadřuje svoji vůli, aby drobnější finanční 

nesrovnalosti byly projednávány v odlišném režimu, než flagrantní porušení zásad volební 

kampaně. 
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9. PRÁVNÍ ÚPRAVA DE LEGE FERENDA 

Na tomto místě by se autor rád zamyslel nad možnými změnami ústavního zákona 

o zavedení přímé volby prezidenta, prováděcího zákona o přímé volbě prezidenta (ZPVP) 

a nad „centralizací“ volební legislativy do zamýšleného volebního zákoníku. Autor by dále 

považoval za vhodné učinit krátký exkurz do oblasti odvolatelnosti prezidenta a elektronizace 

voleb. Na závěr této kapitoly budou již jen stručně shrnuty návrhy na změny právní úpravy 

de lege ferenda již obsažené v předchozích kapitolách. 

Autor uvádí jen vybrané návrhy, které považuje za podmětné a které se váží k procesu 

volby prezidenta. Zejména v době po jmenování vlády premiéra Jiřího Rusnoka docházelo 

ze strany politických představitelů k návrhům, které byly často nekoncepční a zaměřovaly se 

spíše na vyřešení jednotlivé konkrétní situace než na systémové řešení. Také se často jednalo 

zejména o návrhy, které měly za cíl omezit pravomoci prezidenta a voleb jako takových se 

příliš nedotýkaly.
461

  

9.1 Volební zákoník 

 Už v důvodové zprávě návrhu novely Ústavy zakotvující přímou volbu prezidenta 

bylo uvedeno, že další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, 

jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování 

a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování výsledku a soudní přezkum stanoví 

„zákon“, přičemž návrh jasně předpokládal, že tímto zákonem bude volební zákoník.
462

  

Vypracování volebního zákoníku si stanovila za cíl i vláda vytvořená po volbách v roce 

2010 ve svém Programovém prohlášení ze dne 4. srpna 2010.
463

 Stejný cíl by stanoven 

i v Koaliční smlouvě uzavřené mezi ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými ze dne 12. července 

2010.
464

 Ministerstvo vnitra v souladu s výše uvedeným předložilo vládě k projednání návrh 
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prezidenta. IDNES [online]. 21.9.2013 [cit. 16.3.2014]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/strany-chteji-omezit-

pravomoce-prezidenta-f28-/domaci.aspx?c=A130920_213718_domaci_zt 
462

 Viz blíže: Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 71/2012 Sb., zákon o zavedení přímé volby prezidenta – 

Obecná část – Navrhovaná právní úprava. Důvodová zpráva je dostupná z oficiálních internetových stránek 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky [online]. [cit. 17.3.2014]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=613&ct1=0 
463

 Programové prohlášení vlády. Vláda České republiky [online]. 4.8.2010 [cit. 17.3.2014]. Dostupné z:: 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 
464

 Koaliční smlouva. Vláda České republiky [online]. 12. 7. 2010 [cit. 17.3.2014]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni-smlouva-74245/ 



130 
 

věcného záměru volebního zákoníku
465

, který vláda projednala dne 14. března 2012 

a následným usnesením vzala na vědomí.
466

  

Vláda však následně projednávání návrhu věcného záměru volebního zákoníku přerušila 

a nebyl schválen ani věcný záměr úpravy voleb. Proto nakonec musela být právní úprava 

přímé volby prezidenta republiky předložena v samostatném volebním zákoně (ZPVP, pozn. 

autora). 

Volební zákoník má podle návrhu vymezit konkrétní podmínky výkonu volebního 

práva a provádění volby prezidenta republiky, voleb do Evropského parlamentu, voleb 

do Senátu Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstev obcí a volby starosty 

v obcích s počtem obyvatel do 1500 včetně rozsahu soudního přezkumu při volbách. Volební 

zákoník nemá být revolucí (princip voleb by podle návrhu volebního zákoníku zůstal 

zachován), ale má být spíše evolucí současného stavu, kdy bude odstraněn nepřehledný stav, 

kdy namísto jednoho volebního kodexu jednotlivé typy voleb upravují speciální zákony 

a vznikají tak často nedůvodné odlišnosti mezi jednotlivými druhy voleb.  

Proto je navrhováno, aby volební zákoník ve společných ustanoveních upravoval 

instituty, které jsou pro všechny druhy voleb společné, příp. liší se pouze rozsahem úpravy 

v závislosti na druhu voleb. Jedná se např. o volební zásady, regulaci předvolební kampaně, 

dny voleb, aktivní a pasivní volební právo, proces podávání a registrace kandidátních listin. 

Jak dále uvádí návrh volebního zákoníku, společná je rovněž právní úprava postavení 

a působnosti volebních orgánů, seznamu voličů, průběhu hlasování, zakotvení možnosti 

hlasování poštou a možnosti pro voliče uložit svůj hlas přede dnem voleb u obecního úřadu, 

zjišťování výsledků hlasování, společné vymezení skutkových podstat přestupků a správních 

deliktů ve věci voleb a  soudní přezkum voleb.
467
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Vstřícným krokem ve směru k voličům by měla být možnost uložit hlas přede dnem 

konání voleb u obecního úřadu spolu s možností hlasování poštou, neboť dosud chybějící 

institut hlasování poštou voliče omezuje ve volném pohybu v době voleb a ve výkonu 

volebního práva. Je přitom zřejmé, že bude muset dojít k zavedení nových lhůt a změně 

některých stávajících, jako např. zkrácení lhůty pro podávání kandidátních listin, které bude 

nutno podat nejpozději 18. den po vyhlášení voleb. Hlasování poštou je zároveň možno 

chápat jako první krok před uvažovaným zavedením elektronického hlasování. O tom však 

bude blíže pojednáno dále.  

Zvláštními ustanoveními volebního zákoníku se autor zabývat již dále nebude, protože 

jednotlivé návrhy na změnu ZPVP, které jsou obsažené v této práci, lze brát právě jako 

náměty na zapracování změn do zvláštní části volebního zákoníku pojednávající o přímé 

volbě prezidenta. Na závěr je potřebné uvést, že volební zákoník bude projednáván v režimu 

čl. 40 Ústavy.  

Úvahy o volebním zákoníku jsou podle názoru autora krokem správným směrem. 

Věcný záměr volebního zákoníku využívá logického členění na obecnou část, která 

sjednocuje volební úpravu, když jednotě upravuje instituty, které jsou společné všem volbám, 

a zvláštní část, která umožňuje dostatečně zohlednit jednotlivá specifika konkrétních typů 

voleb. Lze jen litovat, že v programovém prohlášení současné vlády není o přípravě volebního 

zákoníku ani zmínka.
468

  

9.2 Odvolatelnost prezidenta 

V souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta se dostává do popředí i otázka, jestli 

je dostatečně upravena i možnost následného odvolání prezidenta a zda by tato pravomoc 

neměla být svěřena taktéž občanům-voličům.
469

 Jak k tomuto uvádí Petr Mlsna: „není pochyb 

o tom, že zavedení přímé volby by vneslo do našeho ústavního systému novou originální 

legitimitu, která by v podstatě stála mimo systém checks and balances.“
470

 Obdobně uvádí i 

Jan Kysela, podle něhož: „Prezident, který je nesejmutelný, se podle toho může chovat. A je-li 
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 Srov. Programové prohlášení vlády ČR. Vláda České republiky [online]. 14.2.2013 [cit. 25.3.2014].  

Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-

115911/ 
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 Vzácně se myšlenky na snazší odvolatelnost prezidenta vyskytovaly i dříve. Viz blíže např.: Bursík chce 

odvolatelnost prezidenta. Lidovky.cz [online]. 14.5.2009 [cit. 19.3.2014].  Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/bursik-chce-odvolatelnost-prezidenta-d88-/zpravy-

domov.aspx?c=A090514_083639_ln_domov_tai 
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 MLSNA, Petr. Přímá volba prezidenta republiky - příběh na pokračování. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 4, 

s. 2. ISSN 1210-6410 
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sejmutelný, musí se podle toho chovat. Jde o to, aby byl odpovědný více nejen společensky, 

ale i politicky.“
471

 

Varianta č. 1 - Odvolatelnost prezidenta lidovým hlasováním 

 

Hned na úvod je třeba zmínit, že se jedná o řešení výjimečné a to i ve státech, kde je 

přímá volba prezidenta zakotvena v právním řádu mnohem „tradičněji“ než v České 

republice. Z evropských států tento postup odvolání zná např. slovenská
472

 a rakouská
473

 

ústava, přičemž obě ústavy konstruují hlasování o odvolání prezidenta v podstatě jako novou 

volbu. Pokud prezident republiky není v lidovém hlasování odvolán, buď zůstává dále 

ve funkci beze změny, nebo se na něho hledí, jako by byl znovu zvolen.
474

  

Podle autora je jednoznačnou výhodou lidového hlasování zejména přímá účast voličů 

na rozhodování o politické odpovědnosti prezidenta. Prezident tak musí být obezřetný, aby 

krom právní odpovědnosti nezavdal příčinu ještě vyvození politické odpovědnosti za svá 

jednání. Existují v zásadě dvě možnosti vyvolání lidového hlasování o odvolání prezidenta.  

První možnost je založena na čistě občanské iniciativě a druhá možnost je založena na 

modelu, kdy by lidové hlasování inicioval zákonodárce (jedna či obě komory Parlamentu) 

a občané by hlasovali následně až o samotném návrhu na odvolání. Autor se kloní k druhé 

možnosti. Stejně se vyjadřuje i např. Marek Benda, který považuje možnost, aby mohlo 

referendum o dovolání prezidenta vyvolat určité procento občanů (Marek Benda uvádí hranici 

50 %, pozn. autora), za naprosto nerealizovatelnou. „Nastalo by i nebezpečí, že lidé, kteří by 
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 KÖNIGOVÁ, Marie. Češi si zvolili prezidenta, odvolat ho nemohou. V jiných zemích to ale jde. Novinky. cz. 

[online]. 4.2.2013 [cit. 19.2.2014]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/292134-cesi-si-zvolili-

prezidenta-odvolat-ho-nemohou-v-jinych-zemich-to-ale-jde.html 
472

 Srov. zejm. čl. 106 Ústavy Slovenské republiky, podle kterého může být prezident odvolán na základě 

lidového hlasování, které vyhlašuje předseda Národní rady na základě jejího usnesení přijatého nejméně 3/5 

většinou všech poslanců, a to do 30 dní od přijetí usnesení tak, aby se lidové hlasování konalo do 60 dní od jeho 

vyhlášení. Prezident je odvolán, pokud pro jeho odvolání hlasovala nadpoloviční většina všech oprávněných 

voličů. Nebyl-li prezident v lidovém hlasování odvolán, rozpustí prezident Národní radu do 30 dní od vyhlášení 

výsledků lidového hlasování. V takovém případě začíná prezidentovi plynout nové volební období. Předseda 

Národní rady vyhlásí volby do Národní rady do 7 dní od jejího rozpuštění. Podrobnosti o odvolání prezidenta 

stanoví zákon č. 46/1999 Z.z., o způsobu volby prezidenta Slovenské republiky a o lidovém hlasování o jeho 

odvolaní, ve znění pozdějších předpisů.  
473

Srov. zejm. čl. 60 odst. 6 Ústavy Rakouské spolkové republiky, podle kterého se lidové hlasování koná na 

žádost Spolkového shromáždění, které pro tento účel svolává spolkový kancléř, usnese-li se o takovém návrhu 

Národní rada. K usnesení Národní rady je třeba alespoň poloviny jejích členů a 2/3 většiny odevzdaných hlasů. 

Přijme-li Národní rada takové usnesení, nemůže spolkový prezident nadále zastávat svou funkci. Odmítne-li 

lidové hlasování odvolat spolkového prezidenta, považuje se to za nové zvolení prezidenta a má to za následek 

rozpuštění Národní rady prezidentem. I v tomto případě však nesmí celkové funkční období spolkového 

prezidenta trvat déle než 12 let 
474

 Srov. např. rakouskou a slovenskou právní úpravu.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgk6tjmrsw45c7ojsxa5lcnruww6i
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prezidenta nevolili, by každou chvíli mohli vyvolávat referendum. Logičtější úvaha by byla, že 

by iniciovat lidové hlasování mohly obě komory parlamentu, ale to by do systému vneslo další 

dělící ‚válečný‘ moment mezi prezidenta a parlament.“
475

  

Vlastní řešení nabízí i Jan Kysela, když navrhuje, aby Senát bděl nad právní 

odpovědností prezidenta a rolí Sněmovny by bylo dohlížet na politickou odpovědnost 

prezidenta. „Jestliže by Sněmovna měla dojem, že se prezident chová zvláštním způsobem, 

který ale nelze posuzovat jako porušení ústavy, mohla by vyvolat referendum o jeho odvolání. 

„A aby si nemohla dělat, co chce, mohlo by to být spojeno se sankcí, že kdyby v referendu 

prezident uspěl, mohla by Sněmovna být rozpuštěna. Tím by se zabránilo, aby se referendum 

konalo příliš často.“
476

 S tímto řešením, které je obdobné tomu rakouskému, se autor 

ztotožňuje (ovšem navrhuje ho ještě v kombinaci s odvolatelností prezidenta soudní mocí). 

Možná je však i kombinace obojího, tj. např. doložení petice na odvolání prezidenta 

podepsanou určitým počtem občanů (ponechme stranou, zda by podpisy měly být ověřeny 

či nikoliv) a pak ještě její následné schválení Poslaneckou sněmovnou. 

Nevýhodou všech výše uvedených řešení je finanční náročnost uspořádání referenda. 

Náklady by se jistě pohybovaly ve stovkách milionů korun. Také lze očekávat, že pokud bude 

prezidentem populární osobnost, byť bude porušovat zásadním způsobem např. ústavní 

pořádek České republiky, nebude mít Poslanecká sněmovna chuť iniciovat referendum, které 

by pro ni znamenalo riziko rozpuštění. 

Varianta č. 2 - Odvolatelnost prezidenta Ústavním soudem 

 

Konstrukce právní odpovědnosti hlavy státu je mnohem obvyklejším řešením a zná ji 

i Ústava České republiky. Do otázky posouzení odpovědnosti prezidenta mohou být zapojeny 

buď jen nejvyšší soudní orgány (např. ústavní soudy) či lze kombinovat 

proces impeachmentu se součinností zákonodárného sboru, Nejvyššího soudu či Ústavního 

soudu (např. Rusko či Ukrajina).
477
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 KÖNIGOVÁ, Marie. Češi si zvolili prezidenta, odvolat ho nemohou. V jiných zemích to ale jde. Novinky. cz. 

[online]. 4.2.2013 [cit. 19.2.2014]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/292134-cesi-si-zvolili-
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 Viz tamtéž. 
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 MLSNA, Petr. Přímá volba prezidenta republiky - příběh na pokračování. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 4, 
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Za úmyslné porušení ústavy lze prezidenta stíhat např. v Německu, Řecku, Polsku, 

Slovensku či Slovinsku. Takováto možnost stíhání pak přímo zvoleného prezidenta více 

„připoutá“ k jeho Ústavou vymezeným pravomocím.
478

 Česká Ústava sice nezná pojem 

„úmyslného porušení Ústavy“, nicméně skutkovou podstatu pro zahájení stíhání stanoví 

obdobně, když podle ustanovení § 65 odst. 1 Ústavy platí, že: „prezidenta lze stíhat pro hrubé 

porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.“
479

  

Posouzení toho, zda prezident opravdu hrubě porušil Ústavu, by příslušelo i nadále 

Ústavnímu soudu, přičemž podat ústavní žalobu by mohla podle názoru autora na rozdíl 

od současné právní úpravy jen třípětinová většina všech senátorů (alternativně: třípětinová 

většina všech poslanců). Podle názoru autora je tím dostatečně zabezpečeno, že ústavní 

stížnost na prezidenta nebude podávána příliš často v rámci politického boje. Ponechání 

současného stavu, kdy je podle ustanovení čl. 65 odst. 3 Ústavy k přijetí návrhu ústavní 

žaloby Senátem třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů a souhlasu Poslanecké 

sněmovny vyjádřeného třípětinovou většinou všech poslanců, považuje autor za příliš rigidní.  

Menším zlem by podle autora byl i návrat k dřívějšímu stavu, kdy stačila pro podání ústavní 

žaloby prostá většina přítomných senátorů a sněmovna se k tomu vůbec nevyjadřovala.  

Jak již bylo naznačeno výše, autor považuje za ideální kombinací obého. Tzn. možnost 

odvolání prezidenta referendem, které by iniciovala Poslanecká sněmovna s rizikem svého 

rozpuštění, pokud by se svým požadavkem neuspěla (důraz na politickou odpovědnost 

prezidenta) a dále možnost odvolat prezidenta rozhodnutím Ústavního soudu (důraz na právní 

odpovědnost prezidenta). Autor však nepovažuje za vhodné, aby úspěch prezidenta 

v referendu měl vliv na délku jeho funkčního období, tj. byl brán jako nové funkční období.   
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 Viz tamtéž.  
479

 Je samozřejmě nejednoznačné, co se myslí pojmem „hrubé porušení ústavního pořádku.“ Podle názoru 

autora tento pojem však může zahrnovat i neochotu jmenovat novou vládu či jednotlivého ministra.  
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9.3 Elektronické volby 

Zajímavou úvahou je i možnost elektronického hlasování v nadcházející volbě 

prezidenta republiky.
480

 Průkopníkem v této oblasti je zejména Estonsko, kde se první 

elektronické hlasování uskutečnilo již v roce 2005. Na estonském příkladu je také zajímavé 

sledovat, jak postupně roste zájem o tuto formu hlasování. V roce 2005 tímto způsobem 

hlasovalo v komunálních volbách více než 9000 voličů (zhruba 2 % všech voličů). O dva roky 

později v parlamentních volbách už elektronickou cestu zvolilo 30 000 voličů (zhruba 5 % 

všech voličů). Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 to bylo už 58 000 voličů 

(zhruba 9% všech voličů) a komunálních voleb v roce 2010 se zúčastnilo 104 000 voličů 

(zhruba 20% všech voličů). V roce 2011 ve volbách do parlamentu dokonce již téměř 25 % 

všech voličů odeslalo svůj hlas elektronicky.
481

   

Jak uvádí Jan Ambrož, hlavními argumenty svědčícími ve prospěch zavedení 

internetového hlasování jsou:  

1. potencionálně vyšší voličská účast spojená s větším komfortem pro voliče, 

2. rychlost sčítání a vyhodnocení hlasů, 

3. menší finanční náklady, 

4. přiblížení voličů k politikům, možnost snadných referend, 

5. nezpochybnitelnost hlasu.
482
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 Autor této práce by na úvod také rád vymezil pojmy elektronické hlasování a internetové hlasování a to tak, 

že elektronické hlasování existuje ve dvou základních formách. První formou je nevzdálené elektronické 

hlasování (non-remote e-voting), při kterém akt hlasování probíhá ve volební místnosti, kde je přítomen volební 

orgán (volič se k hlasování dostaví do volební místnosti, kde zasedá volební komise), avšak hlasování je možné s 

využitím terminálu, např. s dotykovou obrazovkou. Druhou formou je vzdálené elektronické hlasování (remote 

e-voting), při kterém volební orgán není přítomen v místě hlasování. Toto hlasování lze provozovat např. přes 

internet, pomocí digitální televize, SMS zpráv nebo telefonicky.  Pokud autor použije v textu pojem internetové 

hlasování nebo elektronické volby (příp. eVolby) má tím na mysli totéž, protože o nevzdáleném elektronické 

hlasování či hlasováním formou SMS (či jiným způsobem) se v České republice neuvažuje. Ostatně jak uvádí 

níže citovaný materiál Ministerstva Vnitra ČR „elektronické hlasování je realizováno jako hlasování přes 

internet“. Viz blíže: Materiál Ministerstva vnitra České republiky – Informace o elektronickém způsobu 

hlasování část I. – Východiska pro elektronické hlasování a shrnutí vývoje elektronického hlasování v zemích, 

kde je již zavedeno. Dostupné z: PETERA, Jiří. Dozrál čas na elektronické volby v Česku ? Vláda je chce zkusit 

přes datové schránky. Lupa.cz [online]. 22.10.2012 [cit. 24.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/dozral-v-cesku-cas-na-elektronicke-volby-vlada-je-chce-zkusit-pres-datove-schranky/ 
481

 VÁCLAVÍK, Lukáš. Rekordní volby v Estonsku, přes internet odevzdala hlasy čtvrtina voličů. Cnews.cz. 

[online]. 7.3.2011 [cit. 19.2.2014]. Dostupné z: http://www.cnews.cz/rekordni-volby-v-estonsku-pres-internet-

odevzdala-hlasy-ctvrtina-volicu 
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 AMBROŽ, Jan. E-volby jsou v ČR vzdálenou budoucností. Lupa.cz [online]. 26.7.2005 [cit. 20.2.2014]. 

Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/e-volby-jsou-v-cr-vzdalenou-budoucnosti/  Nutno podotknout, že od 

roku 2005 do současnosti se toho v přípravě hlasování po internetu v České republice mnoho neudálo, proto 

autor považuje za stále aktuální.  



136 
 

Tyto argumenty dále rozvádí Kryštof Horn, když uvádí, že např. potencionálně vyšší 

voličská účast je značně nejistá, zejména s ohledem na fakt, že klesající volební účast je 

celosvětovým trendem.
483

 Je otázkou, jestli vyšší míra komfortu (možnost hlasování „z tepla 

domova“ nebo např. ze zahraničí) bude dostatečným lákadlem. Dá se předpokládat, že pro 

určitou část voličů je výsledek voleb natolik lhostejný, že ani jistá časová úspora, kterou by 

internetové hlasování jistě přineslo, by je nemusela přimět hlasovat.  

Nezpochybnitelnou výhodou je naopak rychlost sčítání hlasů a snížení počtu omylů jak 

při hlasováním samotném, tak i při sčítání hlasů. Stejně tak i systém v rámci přezkumu 

výsledků voleb by umožňoval spolehlivě zjistit, zda byly správně započítány všechny platné 

hlasy. Neoddiskutovatelným pozitivem by jistě byla i menší finanční náročnost, ovšem ta by 

se projevila plně až po úplné elektronizaci hlasování, protože se dá předpokládat, že by po 

určitou dobu fungovalo elektronické hlasování paralelně s klasickým hlasováním.
484

 

Posledním argumentem je nezpochybnitelnost hlasu. Tento argument vykládá Kryštof 

Hron tak, že se jedná o integritu spojenou s nemožností duplicitního hlasování a absolutní 

tajnost hlasu. Jedná se o koncepci založenou na tzv. asynchronní kryptografii (veřejné 

a soukromé klíče), která umožňuje digitálně podepsat hlas, který je po ověření oprávnění volit 

anonymně zapečetěn.
485

 Podle novějších úvah se uvažuje o elektronické volbě jako 

„nadstavbě datových schránek“. Kdo by chtěl hlasovat elektronicky, musel by mít zřízenou 

speciální volební datovou schránku.
486

 Dá se však předpokládat alespoň počáteční nedůvěra 

laické veřejnosti k výše uvedenému řešení a elektronickým volbám obecně.   
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 HORN, Kryštof. Moderní technologie a soudobé volby In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan, (eds.). Volby, 
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 Podle materiálu Ministerstva vnitra ČR by náklady činily: 230 milionů na vybudování samotného systému 
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 Jak uvádí Jiří Peterka, představa je taková, že: „o volební datovou schránku by mohl požádat volič na 

pobočce kontaktního místa veřejné zprávy, tzv. CzechPoint, nebo „na dálku“ přes přihlašovací rozhraní nového 
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hlasujícího – a samotný hlas pak předal příslušné volební komisi, k započítání v rámci příslušného volebního 
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Některé argumenty (jako např. nedůvěra občanů či vysoké počáteční náklady) byly již 

uvedeny, avšak těmi hlavními argumenty proti elektronickému hlasování jsou bezesporu: 

1. (ne)bezpečnost internetového hlasování, 

2. riziko volby pod nátlakem, kupování hlasů, 

3. vyčleňovaní určitých skupin obyvatelstva, příp. dokonce ohrožení přístupu 

k volebnímu právu, pokud by se jednalo o jedinou možnost hlasování. 

Ohrožení bezpečnosti internetového hlasování je zřejmě tím, co od zavedení tohoto 

systému hlasování odrazuje většinu států. I když Ministerstvo vnitra ve své zprávě uvádí, že: 

„systém elektronického hlasování zaručuje, že hlas voliče nemůže být žádným způsobem 

změněn (ať již zásahem třetí osoby, nebo některého z volebních orgánů) bez toho, aby tato 

změna byla detekována“,
487

 existují i jiné hrozby. Reálné jsou zejména hrozby spojené 

s kyberterorem, vydíráním na bázi DoS (Denail of Servise -  zahlcení služby miliony dotazů 

z infikovaných počítačů vedoucí k pádu systému) nebo např. snahy některých vlád či skupin 

destabilizovat své protivníky.
488

 Příkladem může být napadení estonských vládních serverů, 

za nímž podle některých názorů mohlo stát Rusko (obdobná situace nastala i v Gruzii).
489

 

Vyloučen není ani virus, který bude „krást“ hlasy či naruší anonymitu voleb. Důvěryhodnost 

voleb může narušit i útok „zevnitř“ systému či zneužití cizí identity, tj. vydávání se za jinou 

osobu, tzv. spoofing.
490

  

Tím, že se volí vzdáleným přístupem, zůstane zcela bez kontroly riziko kupování hlasů 

či volby pod tlakem. To by se ovšem dalo vyřešit tím, že by volič mohl hlasovat elektronicky 

                                                                                                                                                                                     
okrsku. Okrsková volební komise tak ještě před zahájením „klasických“ voleb bude mít přesný přehled o tom, 

zda volič se zřízenou VDS využil možnosti hlasovat elektronicky či nikoli – a pokud ne, může tento volič přijít 

volit klasicky.“ Viz blíže: PETERA, Jiří. Dozrál čas na elektronické volby v Česku ? Vláda je chce zkusit přes 

datové schránky. Lupa.cz [online]. 22.10.2012 [cit. 24.2.2014]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/dozral-v-

cesku-cas-na-elektronicke-volby-vlada-je-chce-zkusit-pres-datove-schranky/ 
487

 Viz blíže: Materiál Ministerstva vnitra České republiky – Informace o elektronickém způsobu hlasování část 

I. – Východiska pro elektronické hlasování a shrnutí vývoje elektronického hlasování v zemích, kde je již 

zavedeno. Dostupné z: PETERA, Jiří. Dozrál čas na elektronické volby v Česku ? Vláda je chce zkusit přes 

datové schránky. Lupa.cz [online]. 22.10.2012 [cit. 24.2.2014]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/dozral-v-

cesku-cas-na-elektronicke-volby-vlada-je-chce-zkusit-pres-datove-schranky/ 
488

 Viz blíže např.: SEKYRA, Tomáš. Kybernetické útoky Rusko ? Gruzie a Svět. Ministerstvo vnitra České 

republiky [online]. [cit. 20.2.2014]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/search?q=estonsk%C3%A9+napaedn%C3%A9+server%C5%AF+rusko&rlz=1C1LENP

_enCZ541CZ541&oq=estonsk%C3%A9+napaedn%C3%A9+server%C5%AF+rusko&aqs=chrome..69i57.6986j

0j1&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8 
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 Srov. PAVLÍKOVÁ, Miroslava: Estonsko-ruský incident v kontextu kyberterorismu. Global politics - 

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy. [online]. 19.1.2014 [cit. 20.2.2014]. Dostupné z: http:// 
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 HORN, Kryštof. Moderní technologie a soudobé volby In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan, (eds.). Volby, 

demokracie a politické svobody. Praha : Leges, 2010, s. 106-107. 
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několikrát (prevence nátlaku na voliče, tzv. family voting), započítán pak bude hlas udělený 

jako chronologicky poslední.
491

 

Podle názoru autora také existuje riziko, že volba po internetu by mohla být brána jako 

prvek, který upřednostňuje určité skupiny obyvatelstva (zejména ty movitější). Podle údajů 

Českého statistického úřadu se počet domácností s internetovým připojením pohybuje okolo 

hranice 60 %.
492

 Otázkou je, jak moc velkou bariéru by tato teoretická výhoda pro určitou část 

populace představovala, když by možnost internetového hlasování byla jen paralelním 

doplňkem ke klasickému hlasování.  

Posledním argumentem proti zavedení elektronického hlasování je podle názoru autora 

i zkušenost dalších států, které již elektronické volby testovaly. Neúspěšný byl elektronický 

způsob hlasování např. v Nizozemsku, Irsku, Skotsku, Finsku, Francii. Tyto státy od e-voleb 

ustoupily kvůli tomu, že systém nebyl dostatečně zabezpečený a připouštěl manipulaci s hlasy 

voličů.
493

 Chyb však bylo více, např. ve Skotsku dokonce část hlasů nebyla vůbec započítána, 

140 tisíc hlasů (tedy zhruba 7 procent) pak přišlo se zpožděním. Ve Francii se zase hlasy 

ztratily, některé se nepodařilo dešifrovat a elektronické hlasování v průběhu voleb 

„spadlo“.
494

 

Podle názoru autora není ještě bezpečnost internetového hlasování na takové úrovni, 

aby bylo nezbytné na zavedení internetového hlasování trvat co nejdříve, avšak každá změna, 

která učiní volby atraktivnější, alespoň pro určitou část občanů stojí za úvahu a mělo by k ní 

být přistoupeno. Řada voličů by také mohla ocenit odpadnutí povinnosti vyřizovat si voličské 

průkazy. O návratnosti finančních prostředků do tohoto projektu vložených však autor 

pochybuje, stejně tak jako o výrazném zvýšení volební účasti. Protože pro získání klíče, 
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 Kolik domácností v ČR má počítač a internet ? Český statistický úřad. [online]. 2010 [cit. 20.2.2014]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kolik_domacnosti_v_cr_ma_pocitac_a_internet 
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 Jak uvádí M. Antoš, jediným státem, který evolby v současné době používá je Estonsko. Švýcarsko e-voting 

připouští u referend, u voleb nikoliv. Viz blíže: ANTOŠ, Marek. Internetové hlasování a jeho kolize s ústavními 

principy volebního práva. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 7.7.2014]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-3-13web-antos-pdf.aspx 
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 Viz blíže: Viz blíže: Materiál Ministerstva vnitra České republiky – Informace o elektronickém způsobu 

hlasování část I. – Východiska pro elektronické hlasování a shrnutí vývoje elektronického hlasování v zemích, 
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příp. speciální volební datové schránky, které umožní možnost volit po internetu, by bylo 

stejně nutné vyvinout od žadatele o tuto službu určitou snahu, která by minimálně spočívala 

v tom, že by si musel podat žádost o přidělení klíče, resp. datové schránky. Pokud by to 

systém umožňoval, bylo by také možné, takto po internetu podpořit i petici vybraného 

kandidáta před konáním voleb bez nutnosti ověření podpisů, které je zamýšleno a která autor 

de lege ferenda též navrhuje. 

9.3.1 Příprava elektronických voleb v České republice 

První úvahy o zavedení elektronických voleb v České republice se datují již od roku 

2008, tj. do doby největšího rozmachu plánů v oblasti tzv. eGovernmentu. Právě tehdy 

podepsal tehdejší náměstek ministra vnitra (Zdeněk Zajíček) a tehdejší předseda ČSÚ (Jan 

Fischer) společné memorandum o přípravě elektronických voleb, které směřovalo do roku 

2009 a které vyzývalo zejména k řešení legislativních otázek.
495

 Dalším milníkem byla pak 

koaliční smlouva uzavřená mezi ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými dne 12. července 2010,
496

 

podle níž měly být pilotním projektem volby do Senátu na podzim roku 2012. V případě, že 

se tento způsob hlasování osvědčí, měla být možnost internetového hlasování plnohodnotně 

zavedena od voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2014. V říjnu 2012 však vláda rozhodla 

o posunutí pilotního projektu na rok 2014. Ostrý provoz by pak měl nastoupit v roce 2016 při 

volbách do Senátu (byť jen ve dvou volebních obvodech: č. 34 – Liberec a č. 61 – Olomouc). 

Ani tento termín však dodržen nebude a datum spuštění pilotního projektu tedy není 

v současné době známé.
497

  

9.4 Rekapitulace již zmíněných návrhů 

Občanství prezidenta 

Autor považuje za vhodné zakotvit do znění čl. 57 Ústavy zákaz jiného než českého 

občanství prezidenta, tj. doplnit za odst. 2 čl. 57 Ústavy nově odst. 3, který by stanovil, že: 

„Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má jen české státní občanství.“
498
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 Ústava by v tomto směru odkazovala na definici pojmu státního občanství obsaženou v zákoně č. 186/2013 

Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.  
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Zabránilo by se jednak případnému střetu loajalit k více státům a byla by tím zohledněna 

výjimečnost úřadu prezidenta jako reprezentanta české státnosti.  

Počet podpisů pod peticí na podporu kandidatury kandidáta 

Autor navrhuje nově snížit minimální hranici počtu podpisů pod peticí na 8000 podpisů 

občanů oprávněných volit prezidenta, avšak jen za předpokladu, že podpisy budou úředně 

ověřené. Sběr podpisů by podle návrhu autora probíhal na kontaktních místech veřejné správy 

(tzv. „CZECH POINTech“), tj. na poštách a obecních úřadech. Je jistě mnohem lepším 

řešením pro legitimitu voleb doložit sice méně podpisů, avšak bez jakýchkoliv pochybností 

o jejich pravosti. 

V souvislosti se snížením náročnosti kontroly podpisů ze strany Ministerstva vnitra 

(v podstatě se bude jednat zejména o kontrolu nutného počtu podpisů a uvedení všech 

potřebných údajů) navrhuje autor pozměnit ustanovení § 21 odst. 3 ZPVP. Nově by po vzoru 

Rakouska kandidátní listina mohla být podána nejpozději 37 dní přede dnem konání volby 

prezidenta oproti 66 dnům podle současné právní úpravy. 

Nahrazení pojmu petice 

Autor navrhuje pro lepší přehlednost pojem petice používat pouze ve vztahu k petici 

podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (srov. ustanovení § 1 odst. 1). V souladu 

s návrhem komplexního volebního zákoníku autor navrhuje ve vztahu k petici na podporu 

kandidáta používat nadále jen pojem „podpisová listina“.
499

  

Chybovost vzorků 

V této souvislosti je vhodné zvážit změnu znění ustanovení § 25 odst. 5 a 6 ZPVP, 

ze kterého jednoznačně nevyplývá, zda se při kontrole druhého kontrolního vzorku má 

chybovost jen sčítat, nebo sčítat a pak vydělit dvěma (průměrovat). Již je sice zřejmé, 

že Ministerstvo vnitra pochybilo, když sečetlo chybovost z obou vzorků petice namísto toho, 

aby ji zprůměrovalo. Taktéž není pravděpodobné, že by se obdobná chyba opakovala, 

avšak v zájmu vyšší míry právní jistoty by požadavek na zprůměrování chybovosti z obou 

vzorků měl být v ZPVP explicitně vyjádřen.  
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 Viz blíže: Věcný záměr volebního zákoníku. Jednání vlády ze dne 14.3.2013, Usnesení č. 151. Viz blíže: 

Věcný záměr volebního zákoníku. Aplikace o/dok [online]. [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: 
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Porušení pravidel volební kampaně 

Podle názoru autora je nedostatečné, aby důsledkem porušení pravidel vedení čestné 

a poctivé volební kampaně podle ZPVP bylo jako dosud buď jen vyslovení neplatnosti volby, 

nebo kandidátovi žádný postih nehrozí (když nebudeme počítat možný finanční postih ve věci 

financování volební kampaně).
500

 Je zde ponechán velký prostor pro jednání, která sice 

nevedou k vyslovení neplatnosti voleb
501

, avšak jsou natolik závažnými porušeními pravidel 

čestné a poctivé volební kampaně, že je nevhodné, aby zůstaly nepotrestané. Proto by bylo 

vhodné zavést např. finanční sankce za uvádění prokazatelně nepravdivých informací 

o kandidátech na prezidenta. Odpovědnost podle předpisů občanského práva ve věci ochrany 

osobnosti by tím nebyla dotčena. Samozřejmě taktéž by byla možná kvalifikace takovéhoto 

jednání jako spáchání trestného činu pomluvy.  

Přestupku by se dopustil ten, kdo takovéto informace šířil. Pokud by šířil tyto 

nepravdivé informace volební tým, pak by za přestupek odpovídali jen ti členové, u kterých 

by bylo prokazatelné, že přestupek spáchali (např. by byl k dispozici audiovizuální záznam, 

jak nepravdivé informace pronášejí apod.). Výši pokuty by autor ponechal na současné 

hranici 30 000,- Kč, která je obsažená v ustanovení § 60 odst. 2 ZPVP.
502

  Sankcí by ale 

mohlo být např. i zveřejnění omluvy v některém z celostátních deníků apod. 

Místní příslušnost navrhuje autor zachovat (krajské úřady v prvním stupni). Pořádková 

lhůta k vyřízení by podle názoru autora měla být do 5 pracovních dnů (ve složitějších 

případech 10 dní).  Správní řízení by bylo možné začít jak ex officio či na návrh.  

Průběžná kontrola financování volební kampaně 

Autor považuje za vhodné, aby bylo přistoupeno k úpravě současného znění ustanovení 

§ 24 ZPVP vážícího se k volebnímu účtu a ustanovení § 38 ZPVP vážícího se ke zveřejnění 

údajů o financování kampaně tak, aby z nich nově zcela jednoznačně vyplývala povinnost 
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 Autor dále nezmiňuje postih podle dalších zákonů jako např. trestný čin pomluvy, nebo spáchání přestupku. 
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Jednalo by se o rozpor s ústavním principem přiměřenosti zásahu veřejné moci. 
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 Současnou skutkovou podstatu přestupku obsaženou v ustanovení § 62 odst. 1, tj. zveřejnění předvolebních 

nebo volebních průzkumů v rozporu s § 35 odst. 6 ZPVP, považuje autor za nedostatečnou.  
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průběžného informování o financování volební kampaně. Jak k tomuto uvádí Jan Kysela, 

dosud tuto povinnost stanovil zřejmě jen smysl zákona.
503

  

Autor proto navrhuje za současný odst. 2 § 38 ZPVP nově připojit odst. 3 a to 

v následujícím znění: „Volební výbor do 48 hodin od zřízení volebního účtu zveřejní 

způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta údaje 

o finančních prostředcích na volebním účtu a jiných penězi ocenitelných plněních a to 

v rozsahu podle § 36 odst. 1, 2. Informace o každých dalších finančních prostředcích došlých 

na volební účet a jiných penězi ocenitelných plněních zveřejní volební výbor stejný způsobem 

do 24 hodin od připsání na účet či předání.“  Současně by došlo ke změně ustanovení § 24 

odst. 4 ZPVP, které by fakticky jen stanovilo, že na volební účet musí být ke dni podání 

kandidátní listiny převedeny všechny finanční prostředky. Cílem je tedy jasně zakotvit 

povinnost průběžného zveřejňování financování volební kampaně a nikoliv jen povinnost vést 

evidenci.  

Na druhou stranu by stálo za úvahu zvážit, zda povinnost uveřejňovat údaje o dárcích 

(alespoň ta průběžná) by neměla být stanovena až od určité částky např. 50,- Kč či 100,- Kč. 

Jak dále upozorňuje Závěrečná zpráva Mandátového a imunitního výboru k přezkoumání 

pravidel financování volební kampaně v některých případech se jeví jako nadbytečná 

i zákonem stanovená identifikace u subjektů, kde je jejich identita nepochybná jako jsou 

např. politické strany. 

Tzv. nezávislé výdaje 

Autor této práce nevylučuje nikterak jejich použití, protože opak by vedl k porušení 

práva na svobodu projevu dle čl. 17 Listiny. Veřejný zájem na zamezení obcházení ZPVP 

a transparentního zjištění původu takto poskytnutých finančních prostředků by bylo vhodné 

zohlednit v povinnosti dárce zveřejnit výši těchto prostředků a doložit jejich původ.  

Finanční prostředky došlé po volbách  

Jak již bylo uvedeno v kapitole Financování volební kampaně, ZPVP nepředpokládá, 

že v době po vyhlášení celkového výsledku voleb budou ještě probíhat pohyby na volebním 

účtu, když počítá pouze se situací, kdy na účtu zůstane přebytek, který po době určené 
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k prověření financování volební kampaně, příp. po proběhnutí řízení ve věci porušení pravidel 

financování volební kampaně bude distribuován na dobročinné účely.
504

  

Při konfrontaci s realitou se ukázalo, že docházelo k nerespektování příslušných 

ustanovení ZPVP a někteří kandidáti s penězi na volebním účtu nakládali i po vyhlášení 

celkového výsledku voleb.  Do jisté míry jim ani nic jiného nezbývalo, když ZPVP vůbec 

nepočítal s možností, že volební kampaň může také skončit v mínusu a že některé faktury se 

budou platit až po volbách, ačkoliv platí, že veškeré finanční operace musí jít přes volební 

účet.
505

  

Ve věci finančních prostředků, které přijdou na volební účet až v době po vyhlášení 

celkového výsledku voleb, navrhuje autor vložit mezi současný odst. 7 a 8 § 24 ZPVP nový 

odstavec, který by obsahoval následující větu: „Finanční prostředky došlé na volební účet až 

po vyhlášení celkového výsledku voleb budou po uplynutí doby uvedené v odst. 5 nebo 6 

považovány za finanční prostředky nevyužité na volební kampaň a bude s nimi naloženo podle 

odst. 7.“ (tj. budou převedeny na veřejně prospěšné účely, pozn. autora). Tímto by bylo 

zabráněno tomu, aby finanční prostředky, které došly v době, kdy jsou již oficiálně známé 

výsledky voleb, byly použity na úhradu dluhů za volební kampaní. Takto pozdně zaslané 

finanční prostředky by mohly být použity pouze na veřejně prospěšné účely nebo je možné, že 

by mohly být použity i na úhradu sankce ve věci financování volební kampaně (což sice není 

příliš etické, ale autor tuto možnost nechce vyloučit).  

Pokud se jedná o úhradu faktur (či jiných nákladů volební kampaně) v době 

po vyhlášení celkového výsledku voleb, autor by ji umožnil jen např. do 5 dnů od vyhlášení 

celkového výsledku voleb a jen za předpokladu, že se nebude jednat o částky v součtu vyšší 

než např. 1.000.000,- Kč. Na úhradu těchto nákladů by samozřejmě nebylo možné použít 

finanční prostředky došlé po volbách (resp. zůstatek na účtu by musel dosahovat minimálně 

výše dodatečně došlých finančních prostředků).  

Autor se také zabýval otázkou věcí, které byly v průběhu volební kampaně pořízeny 

za prostředky z prostředků čerpaných z volebního účtu (např. mobilní telefony, počítače, 

tiskárny atd.). Autor navrhuje, aby tyto věci do spoluvlastnictví nabývali členové volebního 

výboru nebo kandidát do výlučného vlastnictví s tím, že by tyto věci musely být darovány do 

určitého časového úseku, autor navrhuje lhůtu  30dní, na veřejně prospěšné účely. V opačném 
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případě by podléhaly darovací dani. Za zaplacení daně by přitom solidárně ručili členové 

volebního výboru. Výjimkou by zřejmě byly věci drobné hodnoty, např. v ceně pod 500 Kč.  

Možnost vrátit dar 

Podle současného znění ZPVP nemá kandidát legální možnost odmítnout či vrátit 

zaslaný dar (ač se tak v praxi mnohokrát stalo). Nově by proto měla být podle názoru autora 

dána kandidátům možnost dar do určitého časového okamžiku, např. do 3 pracovních dnů, 

dárci vrátit.
506

 Není podle názoru autora žádný rozumný důvod k tomu, aby dar nebylo možno 

vrátit. V opačném případě by byl kandidát (jakkoliv to může znít absurdně) „rukojmím“ 

svých dárců, když by nemohl vrátit dar od osob, se kterými by nechtěl být spojován.  

Odpovědnost členů volebního výboru za financování volební kampaně 

Podle názoru autora je současné znění ustanovení § 23 ZPVP srozumitelné a dá se z 

něho dovodit odpovědnost členů volebního výboru, proto není třeba přistupovat ke změně. 

Zde je spíše než další činnosti zákonodárce třeba judikaturního výkladu výše uvedeného 

ustanovení ZPVP. 

Kontrola financování Nejvyšším kontrolním úřadem 

Autor navrhuje úpravu ustanovení čl. 97 odst. 1 Ústavy a to tak, že Nejvyšší kontrolní 

úřad vykonává také „kontrolu financování volebních kampaní“. Podrobnosti by pak byly 

upraveny v ZPVP, příp. volebním zákoníku, neboť autor předpokládá, že by se kontrola 

financování voleb Nejvyšším kontrolním úřadem mohla po přijetí volebního zákoníku 

vztahovat i na další typy voleb. V této souvislosti a zejména s ohledem na koncepčnost změny 

Ústavy, by bylo vhodné zvážit, zda by Nejvyšší kontrolní úřad neměl mít pravomoc 

kontrolovat hospodaření politických stran a hnutí i průběžně. 

Rozšíření aktivní legitimace k podání návrhu na zahájení řízení ve věci porušení 

pravidel financování volební kampaně 

Podle názoru autora by bylo vhodné, aby byla rozšířena aktivní legitimace k podání 

návrhu na zahájení řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně a to tak, že 

návrh bude moci podat každý poslanec či senátor. Autor je však skeptický k tomu, aby 
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i v případě financování volení kampaně byla umožněna tak široká legitimace jako v případě 

řízení ve věci volby prezidenta.
507

 

Dále by bylo vhodné jako sankci za porušení pravidel financování přímé volby stanovit 

i možnost neplatnosti volby. Jednalo by se o případy, kdy by se např. prokázalo, že kampaň 

byla financována z nelegálních příjmů, z příjmů pocházejících z trestné činnosti atd. 

(je ovšem otázkou, zda by tyto skutečnosti nebyly důvodem pro zrušení voleb i v řízení 

ve věci ochrany volby prezidenta a nejednalo by se tedy o nadbytečné opatření). Takovou 

možnost by však měl mít až Nejvyšší správní soud, nikoliv Městský soud v Praze. Bylo by 

tedy nutné přistoupit i ke změně věcné příslušnosti soudů, tj. rozhodoval by pouze Nejvyšší 

správní soud.  

Stanovení limitu volební kampaně  

Autor v této věci navrhuje ponechat současný stav, přestože si není zcela jist jeho 

ústavněprávní konformitou. Opatření stanovující limitaci výdajů na kampaň považuje 

za legitimní a to zejména s odkazem na čl. 17 odst. 4 Listiny (podle názoru autora se jedná 

o opatření, které je nezbytné k ochraně práv a svobod druhých) a dále s odkazem 

na ustanovení čl. 21 Listiny (právo svobodné volby občanů zvolit si své zástupce a právo 

rovného přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím).  Taktéž srovnání s dalšími 

evropskými státy zřetelně dokazuje, že se nejedná o jev nikoliv neobvyklý, ba naopak. Států, 

které nemají zavedenou limitaci výdajů na volební kampaň, je naprostá menšina (autor 

zmiňuje např. Rakousko a Finsko).  Limit výdajů navrhuje autor ponechat v současné výši.  

Příspěvek kandidátů na náklady voleb 

Zajímavou myšlenkou by byla i povinnost kandidátů přispívat na konání voleb. Zatímco 

v Rakousku se příspěvek nevrací, v Bulharsku se jedná spíše o sankci pro neúspěšné 

kandidáty. Inspirativnější autorovi přijde spíše bulharský příklad. Lze si představit příspěvek 

ve výši např. 300.000,- Kč, který by složil každý kandidát před konáním voleb. Avšak těm 

kandidátům, kteří získají ve volbách alespoň 2% hlasů, by pak byl tento příspěvek vrácen.  

Tím by bylo ztíženo podávání kandidatur sloužících pouze pro osobní zviditelnění 

či kandidatuře kandidátů, kteří mají ve společnosti jen marginální podporu voličů. Na druhou 

stranu tomuto zabraňuje již stanovení hranice 50.000 podpisů pod peticí na podporu 

kandidáta. Proto se zřejmě jedná o nadbytečný návrh. Dále je také nutné podotknout, 
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že kandidáti nemají nárok na žádnou podporu ze státního rozpočtu, proto by nebylo tak 

snadno odůvodnitelné, proč po nich stát požaduje ještě další finanční prostředky.  Taktéž by 

se mohlo jednat o porušení čl. 21 Listiny tím, že by byl omezen rovný přístup k voleným 

a jiným veřejným funkcím. 
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10. ZÁVĚR 

Závěrem bych nejdříve rád shrnul své dojmy vážící se k  rigorózní práci jako takové 

a poté se pokusím o zhodnocení průběhu první přímé volby prezidenta v České republice. 

Při psaní této práce mě nejvíce překvapilo, že ačkoliv je přímá volba prezidenta v České 

republice velmi skloňované téma, věnuje se mu jen velmi málo odborných publikací a pokud 

ano, pak většinou jen v obecné rovině. Otázce průběhu volební kampaně či jejího financování 

se odborná literatura podle mých poznatků dokonce nevěnuje v souvislosti s prezidentskou 

volbou téměř vůbec. Je zřejmé, že tato skutečnost je dána i tím, že přímá volba prezidenta 

je v České republice novum, a proto iniciativu převzaly spíše komentáře a články v běžných 

periodikách či na internetu, které reagují pružněji na aktuální dění.  

Z výše uvedeného plyne, že jsem především pracoval s takovými zdroji, které mně 

umožňovaly korektní poznání konkrétních skutečností, na které jsem pak následně podle 

svých vědomostí aplikoval příslušná ustanovení ZPVP, příp. jiných právních předpisů. 

Vydatnějším pomocníkem při psaní této práce mi byla také judikatura Nejvyššího správního 

soudu a Ústavního soudu. V případech, kdy jsem to považoval za vhodné, jsem navrhl 

i konkrétní řešení de lege ferenda. 

Rigorózní práce svým rozsahem převyšuje požadavky na ni v této souvislosti kladené. 

Ač jsem si vědom, že tento fakt nemusí být brán jednoznačně pozitivně, byl jsem při psaní 

této práce veden snahou o co možná nejkomplexnější odborné zhodnocení první přímé volby 

prezidenta a navržení příslušných legislativních změn. V tomto směru si myslím, že jsem cíle 

vytyčené v úvodu této práce splnil a čtenáři jsem předložil ucelený materiál analyzující 

průběh a jisté nedostatky první přímé volby prezidenta v České republice a s tím související 

možná nápravná opatření. V rámci této práce jsem v řadě případů učinil krátké exkurzy do 

zahraniční právní úpravy či do oblastí, které na první pohled s přímou volbou prezidenta 

nemusí nutně souviset. Věřím však, že tyto exkurzy, díky tomu že nevznikaly nahodile, ale 

naopak jako vhodné doplnění rozebírané problematiky, budou ku prospěchu věci. Nyní bych 

se, jak již bylo výše naznačeno, zamyslel nad průběhem první přímé volby prezidenta v České 

republice.  

Nesporným úspěchem první přímé volby je především skutečnost, že vůbec proběhla 

ve stanoveném termínu, protože zejména soudní přezkum ve věci kvalifikace kandidátů 

vzbudil značné obavy spojené s odložením termínu voleb. Taktéž volební kampaň zvláště 

před druhým kolem voleb mohla být pro mnohé důvodem pochybovat o platnosti voleb. 
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Následný soudní přezkum se však zřetelně vyjádřil v tom smyslu, že přímá volba prezidenta 

de lege lata, ač je jistě postižena mnohými vadami, je ve svém souhrnu platná a vzešel 

z ní legitimní prezident České republiky, což pokládám za zásadní sdělení.  

První kapitola této práce dokládá, že snahy o zavedení přímé volby prezidenta byly 

v České republice přítomné dlouhodobě, nicméně až do roku 2001 se jednalo spíše o okrajové 

názory. Hnacím motorem snah o zavedení přímé volby prezidenta byla především 

neutuchající podpora veřejnosti a nedůstojný průběh dvou posledních nepřímých voleb.  

Z druhé kapitoly pojednávající o procesu kvalifikace kandidátů je zřejmé, že primárně 

právě tato oblast by měla doznat legislativních změn. Nejvýraznějšími momenty procesu 

kvalifikace byl sběr podpisů občanů pod petice na podporu kandidátů a na to navazující 

kontrola ze strany Ministerstva vnitra a následný soudní přezkum, který se jasně vyjádřil 

v tom smyslu, že chybovost z prvního a druhého vzorku je třeba sečíst a vydělit dvěma, 

nikoliv jen sčítat. Samostatnou kapitolou pak byla možnost ověřovat podpisy pod peticí, 

což se ukázalo jako obtížně realizovatelné. V právní „šavlované“, která poté vypukla, jako by 

se vytratil původní úmysl zákonodárce obsažený v čl. 56 odst. 5 Ústavy, tj. ověřit, zda 

je petice občanského kandidáta podepsána nejméně 50 000 voliči oprávněnými volit 

prezidenta. 

Jednoznačným poučením z první přímé volby prezidenta je, že podpisy pod peticí 

by napříště měly být ověřené. Toto řešení považuji za žádoucí zejména z hlediska vyšší míry 

právní jistoty nejen pro kandidáty samotné, že jejich kandidatura nebude ze strany 

Ministerstva vnitra odmítnuta z důvodu neuznání části podpisů, ale také se jedná o řešení, 

které vhodně posílí legitimitu přímé volby prezidenta, neboť proces kvalifikace kandidátů 

bude mnohem transparentnější než doposud.  

Průběh volební kampaně bych rozdělil do dvou fází, kdy před prvním kolem voleb byl 

až harmonicky klidný a volební kampaň až na některé výjimky probíhala čestně a poctivě. 

Výrazné „zhrubnutí“ volební kampaně však nastalo před druhým kolem prezidentské volby. 

Při zamyšlení na tím, jaký je vlastně cíl regulace volební kampaně, bych citoval myšlenku 

Arthura Schopenhauera podle níž platí, že: „často se stává, že kdo odchází z hádky jako vítěz, 

vděčí za to často ani ne tak správnosti svého úsudku při předložení svého výroku, jako 

chytrosti a obratnosti, se kterými je obhajoval.“
508

 Cílem regulace volební kampaně tedy 
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nemůže být snaha o to, aby umožňovala jen pouhý přísun názorových pochodů a myšlenek 

kandidátů, ale do jisté míry je potřeba počítat s tím, že pouhý názor nestačí a je třeba ho umět 

náležitě „prodat“. K tomu samozřejmě mohou být použité různé prostředky. Ztotožňuji se 

proto s tím názorem, že důvody ke zrušení výsledku voleb nebyly dány, přestože si myslím, 

že volební kampaň obsahovala řadu „faulů“ a je škoda, že současné znění ZPVP neumožňuje 

udělit alespoň finanční či jiné tresty (typicky zveřejnění tiskové omluvy) za takováto jednání.  

Největší nedomyšlenosti a mezery v ZPVP se však projevily v oblasti financování 

volební kampaně. Považuji za velmi nešťastné, že ZPVP nepočítá s možností vrácení daru 

nebo se záporným zůstatkem na volebním účtě. Stejně tak za velmi netransparentní považuji 

i skutečnost, že ze ZPVP jednoznačně nevyplývá povinnost zveřejňovat pohyby na volebním 

účtu průběžně. Limit výdajů na kampaň považuji za správný, ačkoliv nevylučuji, 

že pravděpodobně i v budoucnu bude velmi obtížné (zejména v případě nepeněžitých plnění 

či plnění poskytovaných za nestandardně nízkou cenu) určit skutečnou hodnotu přijatého 

plnění. Ačkoliv jsem toho názoru, že limitace výdajů na volební kampaň je ústavně 

konformní, nelze vyloučit její neústavnost.  

Naopak pokud se jedná o možnost soudního přezkumu ve věci prezidentské volby, 

myslím si, že ta je nastavena správně a představuje účinný nástroj k prosazení či naopak 

vyvrácení tvrzených práv. Velký podíl na tom mají jistě i krátké lhůty pro rozhodnutí 

ve volebních věcech.  

Úplným závěrem bych rád vyjádřil svůj „kacířský“ názor, tj. že zavedení přímé volby 

prezidenta nebylo správným počinem. Ani ne tak proto, že by novela Ústavy či ZPVP byly 

napsány tak špatně, ale jedná se podle mého názoru o příliš citelný zásah do parlamentní 

formy vlády a to především tím, že přímo zvolený prezident má silnější legitimitu. 

Pokud bude prezidentem zvolena jen trochu ctižádostivá osobnost, což je velmi 

pravděpodobné, protože přímá volba přeje výrazným osobnostem, vytvoří se na Hradě 

alternativní mocenské centrum ve vztahu zejména k vládě. To vše za situace, kdy je vláda, 

odpovídající Parlamentu, již nyní velmi slabá.  
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11. RESUMÉ  

This thesis called „The first direct election of the President in the Czech Republic and 

the resulting consequences“. This title is referring to the fact that the direct election 

of the President is a historic novelty in the Czech constitutional system and although at first 

glance it may seem extraneous, this type of election of the President is common in many other 

parliamentary republics (e.g. Austria, Slovenia and Finland). This theme has been chosen 

by its author due to his interest in constitutional law and politics in general.  

The aim of the thesis is to describe the process of the first direct election of the 

President with an emphasis on resolving an issue and gaps that have been arisen in connection 

with the new legislation particularly the constitutional Act No. 71/2012 Coll., on the 

introduction of direct election of the President and the implementing Act No. 275/2012 Coll. 

The aim was also proposing future legislation that would take into account experiences from 

the first direct election. However the mayor author´s aim was to bring complex material 

containing, if possible, all main aspects of the first direct presidential election in the Czech 

Republic.  

The thesis is divided into twelve chapters. The first is an introduction, which coincides 

which has been written above (the aim of this thesis, reasons why author chose this theme 

etc.). The second chapter deals with the process of adopting the legislation necessary 

to implement the direct election of the President into the Czech legislation. This chapter also 

deals with the reasons for and against introduction the direct election of the President. 

The third and forth chapters of this thesis are focused on the process of qualification 

of candidates and the subsequent process of judicial review. This process was affected by 

disputes over the calculation of invalidity of signatures on petition sheets between 

The Ministry of the Interior and candidates. The dispute was whether the detected rate 

of errors from the two control samples must be only summed or summed and after that 

averaged. The Supreme Administrative Court and the Constitutional Court (hereinafter 

„Courts”) support legal opinion of candidates and substantial part of professional public when 

ruled that the rate of errors must be summed and after it averaged. Other ways can cause 

absurd results. Some candidates also questioned the requirement to demonstrate a petition 

with 50,000 signatures. However this requirement was by Courts strictly rejected. 
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The fifth and sixth chapters deal with the election campaign and its judicial review. 

According to the implementing Act No. 275/2012 Coll. the election campaign must be 

honestly and fairly. But what does it mean? Lingual interpretation should be very restrictive.  

This issue had to be solved by case law which takes into account the fact that the election 

campaign is among others a struggle for votes and can therefore expect heightened and 

emotional exchange of views and presentation of arguments. Task for legal regulation is only 

to prevent the communication of false information. 

The seventh and eight chapters deal with financing of the campaign and the subsequent 

process of review in the form of audit by private auditors who are ordered by Senat. Judicial 

review is very problematic because instituting the proceedings must be submitted by one 

of candidates. It is currently in this area, the author sees the most gaps in current legislation. 

The implementing Act No. 275/2012 Coll. does not regulate the situation where candidate´s 

election account ends in the loss after elections; the candidate receives donations 

on the account after official notification of the election result or the option of returning 

donations. 

In the ninth chapter of this thesis, called „Legislation De lege ferenda“, the author 

presents his view on the future necessary changes of the legislation.  For much needed author 

considers in particular the adoption of the electoral code which would centralize the hitherto 

fragmented legislation of each type of election. Also as it was written much needed are the 

individual legal changes of the constitutional Act No. 71/2012 Coll. and the implementing 

Act No. 275/2012 Coll.  

The last chapters are Conclusion, Resumé and the List of Sources. This thesis was made 

from a wide variety of sources. Because the direct election of the President in the Czech 

Republic is a novelty, many professional publications do not deal with this issue. So the 

author besides professional publications drew his knowledge mainly from professional 

commentaries in journals and in the internet, as well as a rich jurisdiction of the Courts.  
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

Ústava Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 

319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb. 

Listina Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 

1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí 

ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

ústavní zákon o zavedení  ústavní zákon č. 71/2012 Sb. ze dne 8. února 2012, kterým se 

přímé volby prezidenta          mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve  

 pozdějších předpisů  

ZPVP zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 

zákon o volbách  zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České  

do Parlamentu republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,  

 ve znění pozdějších předpisů  

SŘS zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů 

trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon o přestupcích zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Poslanecká sněmovna Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
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Senát Senát Parlamentu České republiky 

NSS Nejvyšší správní soud České republiky 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad České republiky 

Ministerstvo vnitra  Ministerstvo vnitra České republiky 

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie a Československá strana lidová 

ODS Občanská demokratická strana 

US-DEU Unie Svobody-Demokratická unie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

13. ZDROJE  

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 

448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb. 

 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb. ze dne 8. února 2012, kterým se mění ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky). 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
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 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 211/2011 ze dne 16. února 

2011 o občanské iniciativě. 

 

SOUDNÍ A JINÁ ROZHODNUTÍ 

 Nález Ústavního soudu ze dne 21.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 15/12. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 1/13. 

 Nález Ústavního soudu  ze dne 7.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 27/12. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 4.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 26/12 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 4.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 29/12. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 4.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 30/12. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 4.5.2011, sp. zn. Pl. ÚS 59/10. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 9.4.2011, sp. zn.  Pl.ÚS 53/10. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 10.9.2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 25.11.2008, sp. zn.  I. ÚS 367/03. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl.ÚS 42/04. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 15.3.2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 26.1.2005,  sp. zn. Pl.ÚS 73/04. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 4.6.2003, sp. zn. Pl. ÚS 14/02. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 21.1.2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 31.5.2002, sp. zn. II. ÚS 330/02 

 Nález Ústavního soudu ze dne 2.10.2002, sp. zn. Pl. ÚS 5/02. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 18.2.1999, sp. zn. I. ÚS 526/98. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 4.2.1997,  sp. zn. Pl. ÚS 21/96. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 10.1.1996, sp. zn. Pl. ÚS 30/95. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 29.1.2007, sp. zn. ÚS 787/06. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 29.10.1996, sp. zn. III. ÚS 275/96. 

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.10.1996, sp. zn. I. ÚS 271/96. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 18.10.1995, sp. zn. Pl.ÚS 26/94. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20.11.2013, sp. zn. Vol 131/2013. 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.11. 2013 sp. zn. Ars 3/2013. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp.zn. Vol 38/2013. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.2.2013, sp.zn. Vol 44/2013. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.2.2013, sp. zn Vol 53/2013. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 6/2012. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn Vol 7/2012. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 9/2012. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 10/2012 . 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 11/2012. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol. 11/2012. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012 sp. zn.. Vol 13/2012. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2008, sp. zn. Vol 8/2008. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4.7. 2006, sp. zn. Vol 36/2006. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29.6.2006,  sp. zn. Vol 45/2006. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26.6.2006, sp. zn. Vol 5/2006. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8.6.2006, sp. zn. Vol 2/2006. 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3.12. 2004, sp. zn. Vol 10/2004. 

 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2009, sp. zn. 7 Afs 111/2009. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.10.1996, sp. zn. Ovs 35/96/Ha. 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 52 Ca 

71/2006. 

 

 Rozhodnutí Evropského soudu pro liská práva ve věci Asensio Serqueda v. Spain, 

App. No. 23151/94, 77-B DR 122. 

 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva X„ Y., Z. v. Federal Republic of 

Germany, App. No. 6850/74, 5 DR 90. 

 

 



157 
 

MONOGRAFIE, UČEBNICE, KOMENTÁŘE 

 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-

7201-734-8. 

 ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan (eds.): Volby, demokracie a politické svobody. Praha: 

Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-62-2 

 BAHÝLOVÁ, Lenka, FILIP, Jan, MOLEK, Pavel, PODHRÁZKÝ, Milan, 

SUCHÁNEK, Radovan, ŠIMÍČEK, Vojtěch, VYHNÁLEK, Ladislav. Ústava České 

republiky – komentář, Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-814-7. 

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu v právu ČR a její meze. Praha: Linde, 2002. 

ISBN: 80-7201-367-X. 

 BLAHOŠ, Pavel, BALAŠ, Vladimír, KLÍMA, Karel. Srovnávací ústavní právo. 

2. vyd. Praha: Aspi Publishing, 2003. ISBN 80-86395-89-8. 

 CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. 

2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN:80-86432-63-7. 

 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Sv. 2. Praha: 

Linde Praha, 2008; Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Linde 

Praha, 2002; Knappová, Marta., Švestka, Jiří., Dvořák, Jan. a kol. Občanské právo 

hmotné. Sv. II. 4. vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN 978-80-7201-687-7 

 FILIP, Jan. Základní otázky volebního práva v ČSFR. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1992. 200 s. ISBN 80-210-0406-1. 

 JEMELKA, Luboš, PODHRÁZSKÝ a kol. Soudní řád správní. 1 vydání. Praha: C.H. 

BECK, 2013, 759 s. ISBN 978-80-7400-498-8. 

 JIRÁSEK, Jiří a kol. Ústavní základy organizace státu. Praha: Leges, 2013. ISBN 

978-80-87576-57-1. 

 MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., 

2006. ISBN 80-7201-639-3.  

 NOVÁK, Miroslav, BRUNCLÍK, Miloš. Hlava státu v parlamentních a 

poloprezidentských režimech: ČR v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 

2008. ISBN 978-80-7363-179-6. 

 PETRLÍK, Dušan. Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu s 

přihlédnutím k právu českému, německému a francouzskému. Praha: Linde, 2005. 

ISBN 80-7201-558-3. 



158 
 

 SCHOPENHAUER, Artur. Eristická didaktika. Praha: Nakladatelství EN, 1991. 

ISBN: 80-85436-19-1. 

 ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.), Volby v demokracii: Soubor přednášek. Brno: Mezinárodní 

politologický ústav Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1995.  

 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Registrace přihlášek kandidátů ve volbách do Senátu. In Právní a 

politologické problémy voleb: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 23-34. Acta Universitatis Brunensis Iuridica; 

No 183. ISBN 80-210-1563-2. 

 TILSCH, Emanuel. Občanské právo. Obecná část, Praha: Všehrd, 1925. 

 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo 

a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, a.s. 

2012. ISBN 978-80-7357-750-6. 

 

ČLÁNKY A STUDIE 

 ANTOŠ, Marek. Problémy soudního přezkumu výsledků voleb. Právní rozhledy, 

2007, č. 6, 203-209. ISSN 1562007203-209. 

 GERLOCH, Aleš, TRYZNA, Jan, WINTR, Jan. Soudní přezkum čestnosti a poctivosti 

volební kampaně, Právní rozhledy, 2005, č. 24, 889-898. ISSN 1210-6410 

 DRAHORÁD, Vojtěch, NĚMEC, Jan. Úprava financování politický stran a volebních 

kampaní ve vybraných zemích Evropské unie, studie č. 1. 187. Praha: Parlamentní 

institut, 2007. 

 KOKEŠ, Marian. Judikatura NSS: Volba prezidenta republiky. Soudní rozhledy, 2013, 

č. 7-8, 248 - 252. ISSN 1211-4405. 

 KOLÁŘ, Petr, PECHÁČEK, Štěpán, SYLLOVÁ, Jindřiška. Přímé volby, pravomoci a 

odpovědnost prezidenta v ústavních systémech některých evropských států. Informační 

studie č. 1.150. Parlamentní institut. Praha: 2003. 

 KUDRNA, Jan. Přímá volba prezidenta  - konec cesty trvající 23 let In: Acta 

Universitatis Carolinae, Iuridica, 2001, č. 4, Univerzita Karlova v Praze - 

Nakladatelství Karolinum, Praha: 2012. ISSN 0323-0619. 

 MLSNA, Petr. Ústavně právní aspekty volby prezidenta. Právník, 2009, č. 1, 46 –73. 

ISSN 0231-6625.  

 MLSNA, Petr. Přímá volba prezidenta republiky - příběh na pokračování. Právní 

rozhledy. 2011, č. 4, 2. ISSN 1210-6410. 



159 
 

 MLSNA, Petr. Přímá volba prezidenta – novela Ústavy ČR. Právní rozhledy. 2012, 

č. 1. II. ISSN 1210-6410. 

 NĚMEC, Jan, KUTA, Martin. Vliv zavedení přímé volby na politický systém. Studie 

č. 1.201. Praha: Parlamentní institut, 2009. 

 NOVÝ, Zdeněk. Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference jako 

inspirace pro výklad § 6 odst. 1 návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2012, 

č. 2, 46-54. ISSN 1210-6410. 

 SAFARIK, Joanna, Financování volebních kampaní v USA. Studie č. 1.186. Praha: 

Parlamentní institut, 2007. 

 SYLLOVÁ, Jindřiška, NĚMEC, Jan. Přímá volba prezidenta v ústavách států EU, 

studie č. 1. 190. Praha: Parlamentní institut, 2008. 

 ŠTĚTKA, Václav. Jirák, Jan.; Říchová, Blanka. (ed.). Politická komunikace a média. 

Karolinum, Praha 2000. Recenze. Host, Brno: Nakladatelství Host, 2002, roč. 2002, 

č. 08, ISSN 1211-9938. 

 TICHÝ, Ladislav: K časové působnosti novely občanského zákoníku, Právník, 1984, 

č. 12, 1104, ISSN 0231-6625. 

 

ELEKTRONICKÉ ČLÁNKY A STUDIE 

 ANTOŠ, Marek. Proč jsem proti přímé volbě prezidenta. Blog. Aktuálně.cz  [online]. 

1.2.2012 [cit. 10.10.2013]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-

antos.php?itemid=15456 

 ANTOŠ, Marek. Internetové hlasování a jeho kolize s ústavními principy volebního 

práva. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 7.7.2014]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-3-13web-antos-pdf.aspx 

 AMBROŽ, Jan. E-volby jsou v ČR vzdálenou budoucností. Lupa.cz [online]. 

26.7.2005 [cit. 20.2.2014]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/e-volby-jsou-v-cr-

vzdalenou-budoucnosti/   

 DIMUN, Petr. Komentář: Taková byla Čtyřkoalice. Revue politika [online]. 20.3.2002 

[cit. 5.3.2014 ]. Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/909/komentar-

takova-byla-ctyrkoalice 

 FAJMON, Hynek. POLITIKA: Přímá volba prezidenta? NE! Neviditelný pes. [online]. 

5.2.2011 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-prima-

volba-prezidenta-ne-dtu-/p_politika.aspx?c=A110204_205849_p_politika_wag 



160 
 

 HVÍŽĎALA, Karel. MÉDIA: Bulvár, to není nadávka. Neviditelný pes - První český 

ryze internetový deník. [online]. 2.11.2007 [cit. 29.5.2013]. Dostupné z: 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/media-bulvar-to-neni-nadavka-dpx-

/p_spolecnost.aspx?c=A071031_205744_p_spolecnost_wag 

 JEMELÍK Zdeněk.  Vládní koalice a volba prezidenta v čase karnevalu. Britské Listy-

deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví. [online]. 14.2.2003 

[cit. 23.2.2014]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/12877.html 

 JUST, Petr, HLADKÁ, Malvína. Cesta k přímé volbě prezidenta na Slovensku. Czech-

Slovak Political Science Students' Union [online]. 21.3.2004 [cit. 25.2.2014]. 

Dostupné z: http://cpssu.org/view.php?cisloclanku=2004032001 

 KYSELA, Jan In: DRTÍKOVÁ, Jana. Je přímá volba prezidenta fatální chybou? 

Česká pozice [online]. 23.11.2011 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/je-prima-volba-prezidenta-fatalni-chybou 

 KUBÁT, Čestmír. Dvojí občanství kandidátů na prezidenta ČR. Britské lity [online].  

8.1.2013 [cit. 16.9.2013]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/66821.html 

 PECINA, Tomáš. Když úředník náhodně vybírá. Παραγραφος  - Blog o právu 

[online]. 24. 11. 2012 [cit. 17.3.2014]. Dostupné z: 

http://paragraphos.pecina.cz/2012/11/kdyz-urednik-nahodne-vybira.html 

 PEHE Jiří. Pro a proti přímé volby prezidenta. www.pehe.cz [online]. 2.2012 [cit. 

23.2.2014]. Dostupné z: http://www.pehe.cz/Members/redaktor/pro-a-proti-prime-

volby-prezidenta 

 PETERKA, Jiří. Stalo se: připravují se elektronické volby. Lupa.cz [online]. 14.4.2008 

[cit. 20.2.2014]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-pripravuji-se-

elektronicke-volby/ 

 PETERKA, Jiří. Dozrál čas na elektronické volby v Česku ? Vláda je chce zkusit přes 

datové schránky. Lupa.cz [online]. 22.10.2012 [cit. 24.2.2014]. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/dozral-v-cesku-cas-na-elektronicke-volby-vlada-je-chce-

zkusit-pres-datove-schranky/ 

 REICHL, Jiří. Ministerstvo vnitra pracuje na volebním zákoníku. Zpravodajství 

Ministerstva vnitra České republiky. [online]. [cit. 11.10.2013].  Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-pracuje-na-volebnim-zakoniku.aspx 



161 
 

 STEHLÍKOVÁ, Džamila. Mají jít k volbám mladí od 16 let? Blog.aktuálně.cz [online] 

24.5.2011 [cit. 25.1.2014]. Dostupné z: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dzamila-

stehlikova.php?itemid=13230 

 STEM – Středisko empirických výzkumů, Informace z výzkumu STEM trendy 2/2012 

[online]. 22.3.2012 [cit. 25.2.2014]. Dostupné z:  http://www.stem.cz/clanek/2408 

 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Limity výdajů na volební kampaň. Jiné právo [online]. 21. 12. 

2010, [cit. 5.9.2013]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/12/limity-vydaju-

na-volebni-kampan.html 

 TOMAN, Petr. Finance v prezidentské kampani: minové pole. Česká pozice [online]. 

19.12.2012 [cit. 2.1.2014]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-

bezpecnost/finance-v-prezidentske-kampani-minove-pole?page=0,1) 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE: 

 http://www.cnb.cz/ 

 http://www.czso.cz/ 

 https://www.hrad.cz/ 

 http://www.mvcr.cz/ 

 http://www.psp.cz/ 

 http://www.vlada.cz/ 

 http://www.volby.cz/ 

 

 http://www.aktualne.cz/ 

 http://www.blisty.cz/ 

 http://www.centrum.cz/ 

 http://www.ceskapozice.cz/ 

 http://www.ceskatelevize.cz/ 

 http://www.ceskenoviny.cz/ 

 http://www.e15.cz/ 

 http://www.idnes.cz/ 

 http://www.lidovky.cz/ 

 http://www.novinky.cz/ 

 http://www.parlamentnilisty.cz/ 

 http://www.rozhlas.cz/ 



162 
 

 http://www.transparency.cz/ 

 http://www.tyden.cz/ 

 http://zpravy.tiscali.cz/ 

 

 http://eur-lex.europa.eu/ 

 http://bbc.uk/ 

 https://electionsireland.org/  

 http://www.fairvote.org 

 http://www.hellenicparliament.gr/ 

 http://hub.coe.int/ 

 http://www.immigrationdirect.com/ 

 http://parliament.fi/  

 http://www.royal.gov.uk/ 

 http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrseng.nsf/uvod?openForm 

 https://www.senate.gov/ 

 http://www.supremecourt.gov/ 

 http://vfgh.gv.at/ 

 

 

 

 



 

 

Název/Title 

První přímá volba prezidenta v České republice a z ní plynoucí konsekvence / The first direct 

presidential election in the Czech Republic and the resulting consequences 

 

Klíčová slova/ Keywords 

Prezident / President  

Přímá volba / Direct election 

Volební kampaň / Election campaign 

Financování volební kampaně / Financing of election campaign  

 


