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Abstrakt 

Práce popisuje postavení prezidenta České republiky. I když je Česká republika 

považována za republiku s parlamentním režimem, postavení prezidenta je poměrně 

silné a poslední vývoj naznačuje, že dochází k určitému posunu k poloprezidentskému 

režimu. 

Práce je rozdělen do tří kapitol. 

První kapitola je teoretická a zabývá se právním základem pravomocí českého 

prezidenta. Jednotlivé pravomoci jsou proto popsány tak, jak je stanovuje Ústava a další 

zákony. Tato kapitola taktéž obsahuje část týkající se odpovědnosti prezidenta a 

možnosti přezkoumat jeho akty. 

Druhá kapitola studuje postavení prezidenta ve vztahu k ostatním politickým 

činitelům a obecně v politickém systému České republiky. Zvláště jsou zmíněny vztahy 

prezidenta s vládou, Parlamentem a Ústavním soudem. 

Třetí kapitola ukazuje, jak dosavadní prezidenti České republiky – Václav 

Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman – konkrétně jednali při svém působení v úřadě. 

Analýza se zvláště zaměřuje na situace, kdy prezidenti užívali své pravomoci na samé 

hraně Ústavy nebo dokonce v rozporu s převládajícími výklady Ústavy. 

 

 

Abstract 

This work describes role of the president in the Czech Republic. However, the 

Czech Republic is considered as a republic with parliamentary system, the role of the 



   

president is very strong and latest development shows there might be certain movement 

into semi-presidential system. 

Content of the work is divided into three chapters. 

The first chapter is theoretical and deals with powers of the Czech president 

according to their legal background. Therefore, particular powers are described in the 

view of the Constitution and other related acts. This chapter also contains part about 

liability of the president and possibility of review of his/her acts. 

The second chapter shows the president in relations to other political agents and 

in general in political system of the Czech Republic. Specifically, there are mentioned 

relations of the president with the government, the Parliament and the Constitutional 

Court. 

The third chapter show how all president of the Czech Republic – Václav Havel, 

Václav Klaus and Miloš Zeman – acted when they were incumbent. The analysis 

especially focuses on situations when presidents used their powers on the edge of the 

Constitution or against prevailing interpretations of the Constitution. 

 

Klíčová slova 

Prezident, hlava státu, prezident České republiky, postavení prezidenta, pravomoci 

prezidenta.  
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Postavení a pravomoci prezidenta České republiky v teorii a 

praxi 

 

Prezident v České republice byl, je a asi i vždy bude ústavním činitelem a 

osobou s velice specifickým postavením. V jeho osobě se střetává hned několik 

představ, pojetí a požadavků. Prezident je totiž viděn z ústavněprávního pohledu jako 

hlava státu, z politologického pohledu jako osoba účastnící se politického boje a 

zároveň osoba mimo/nad ním a konečně pro většinu občanů je prezident jakýmsi 

voleným monarchou, na kterého kladou vysoké nároky a který pro ně představuje 

samotný základ státu. 

Různé postavení prezidenta v očích různých lidí či skupin je o to zajímavější, že 

jeho promítnutí do právního řádu a do reálného světa často vůbec s danými postoji a 

představami nekoresponduje. Jednání prezidenta by mělo být dáno jasně vymezenými 

pravomocemi. Jak to ovšem v praxi bývá, jejich psaná podoba se ne vždy dá jasně 

vyložit, a co víc, někdy jde praxe svými vlastními cestami vedle, či občas i proti psané 

podobě. Přidáme-li si k tomuto osobu prezidenta, který je nebo alespoň chce být 

výraznou a významnou postavou ovlivňující dění, získáváme velmi zajímavý úřad 

(instituci), který je potřeba studovat komplexně. 

Ve své práci bych proto rád popsal nejenom pravomoci prezidenta, založené a 

zaručené mu Ústavou, ale i jejich promítnutí do praxe, přičemž bych rád vystihl a 

popsal neformální pravomoci a činy prezidenta/ů, které nemají žádnou ústavní oporu, 

nebo ji mají jenom velmi nejasnou či spekulativní. 

V první kapitole práce bude popsáno zakotvení pravomocí prezidenta tak, jak ho 

vymezuje Ústava České republiky. Neomezí se však pouze na prostý výčet pravomocí 

uvedených v článcích 62 a 63 Ústavy, ale poukáže i na formulaci jednotlivých 

pravomocí a některé zvláštnosti a nekoncepčnosti těchto pravomocí. Tento jakýsi úvod 

do problematiky postavení prezidenta pak bude sloužit jako východisko pro další 

analýzu praktického fungování úřadu prezidenta. Vždy je totiž dobré mít na paměti, na 

jakém základě prezident jedná, čím by se měl řídit a co jeho jednání limituje. 

Druhá kapitola bude pojednávat o postavení prezidenta v politickém systému 

České republiky. Kde se prezident republiky nachází v rámci dělby moci, jakou má 

v politickém systému úlohu, jak ji naplňuje atd. V této kapitole se práce nebude striktně 



   

držet pouze Ústavou stanovených pravomocí, ale bude již reflektovat i skutečné jednání 

prezidentů ve svém úřadě a jejich vliv na fungování celého politického systému. 

Ve třetí části se bude práce snažit popsat nejvýznamnější a nejdůležitější činy 

prezidentů Václava Havla a Václava Klause, které podstatně ovlivnily jak vnímání 

úřadu prezidenta jako instituce, tak samotný výklad Ústavy a její celkové vyznění. 

Některé z těchto činů zavdaly příčinu k rozsáhlým odborným diskuzím, soudním 

sporům i ke vzniku něčeho, co můžeme s trochou nadsázky nazvat ústavní tradicí. 

Především se jedná o tyto činy: 1) jmenování předsedy vítězné strany po volbách do 

Poslanecké sněmovny předsedou vlády a umožnění mu tak sestavit vládu; 2) 

nepodepisování zákonů, u kterých prezident využil svého suspenzivního veta, ani po 

přehlasování tohoto veta Poslaneckou sněmovnou; 3) možnost „nepřijetí“ či pozdržení 

demise ministra či předsedy vlády; 4) možnost nerozhodnutí prezidenta v situaci, kdy 

Ústava výslovně uvádí, že prezident má provést určitý úkon; a 5) spory s Vládou České 

republiky o zahraniční politiku. 

Závěr práce poté bude obsahovat shrnutí zjištěných skutečností a zamyšlení nad 

nově přijatou změnou, asi největší od vzniku samostatné České republiky, týkající se 

prezidenta republiky, a to zavedení jeho přímé volby, která se poprvé uskuteční v roce 

2013. 
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Úvod 
Tato bakalářská práce si klade za cíl stručně popsat postavení prezidenta v České 

republice, a to jak v teorii, tak v praxi. Teoreticky jsou pravomoci prezidenta zakotveny 

v právním řádu České republiky, avšak praktické využívání těchto pravomocí se často 

vymyká tomu, jak je jejich právní základ běžně interpretován. Podle některých 

prezidenti překračují své pravomoci a jednají tak na samé hraně právního základu, nebo 

dokonce v rozporu s ním. 

Práce je proto rozdělena do tří kapitol, kdy jsou nejprve pravomoci prezidenta 

popsány obecně, následně je prezident začleněn do politického systému České republiky 

a na závěr jsou popsány konkrétní jednání a činy jednotlivých prezidentů při užívání 

svých pravomocí. 

První kapitola popisuje jednotlivé pravomoci tak, jak je prezidentu přiznává 

právních řád. Pravomoci jsou tradičně rozděleny do dvou skupin podle toho, jestli 

k jejich užívání je potřeba kontrasignace (spolupodpis) předsedy vlády či jiného člena 

vlády, nebo je může prezident užívat bez ohledu na jakékoliv jiné osoby. Závěrečná část 

této kapitoly se obecně věnuje i odpovědnosti prezidenta za jeho činy a možnosti 

přezkoumatelnosti jeho rozhodnutí. 

Druhá kapitola pojednává o postavení prezidenta v politickém systému České 

republiky, tedy kde se nachází v rámci dělby moci ve státě. Konkrétně jsou popsány 

jeho vztahy s vládou, Parlamentem a Ústavním soudem. Závěrem je popsáno to, jak je 

prezident ve svém úřadu vnímá, a to i z historické perspektivy (jeho silné postavení má 

totiž kořeny již v samotném vzniku úřadu v meziválečném Československu). 

Třetí kapitola se zabývá konkrétními kroky a činy dosavadních českých 

prezidentů – Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Byly vybrány zejména 

takové činy prezidentů, které jsou na samé hranici (nebo za ní) toho, co předvídá právní 

řád, anebo které jsou kontroverzní vzhledem k politickému systému České republiky. 

Závěr práce poté shrnuje zjištěné skutečnosti a obsahuje i zamyšlení nad tím, 

jaký by mohl být pravděpodobný vývoj postavení prezidenta v České republice. Do 

úvahy je bráno i zavedení přímé volby prezidenta a činy prvního takto zvoleného 

prezidenta Miloše Zemana. 

Práce se svojí strukturou a obsahem shoduje s projektem bakalářské práce a je 

pouze nepatrně rozšířena ve svém závěru, kdy kromě jmenování předsedy vlády 

popisuje i možnost jeho odvolání. V době přípravy projektu práce, tedy ještě před 
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zvolením Miloše Zemana, totiž tato možnost byla spíše teoretická a žádný dřívější 

prezident neuváděl, že by k odvolání mohl přistoupit. 



   

 

 

5 

  

1. Ústavní vymezení postavení a pravomocí prezidenta České 

republiky 

Základním právním předpisem, který upravuje samotnou existenci českého státu 

a jeho základní uspořádání, je Ústava České republiky přijatá dne 16. 12. 1992 Českou 

národní radou, která je ve znění přijatých změn a doplnění platná a účinná až do 

současnosti (dále pouze jen „Ústava“).
1
 

Jak plyne ze samotného názvu tohoto právního předpisu, stát má republikánskou 

formu (Česká republika). V Ústavě dále nalezneme základní charakteristiku České 

republiky – demokratický právní stát,
2
 a její státní moci – výkon prostřednictvím orgánů 

moci zákonodárné, výkonné a soudní (dělba moci).
3
 Právě na těchto principech je 

postaven zbývající text Ústavy, který převážně pojednává o jednotlivých státních 

mocích, jejich orgánech, pravomocích a vztazích navzájem. 

Za hlavu státu, jak je ostatně v republikánských formách státu obvyklé,
4
 Ústava 

označuje prezidenta republiky.
5
 Ustanovení pojednávající o prezidentu republiky jsou 

obsažena v hlavě třetí – moc výkonná. Moc výkonná je dle Ústavy tvořena prezidentem 

republiky a vládou, přičemž vláda je označena za vrcholný orgán moci výkonné.
6
 

Samotné označení hlava státu může však být poněkud zavádějící. Vychází totiž z 

organického pojetí státu, které přirovnává státní moc k orgánům lidského těla. Hlava 

těla, a tedy i hlava státu, je na pomyslném vrcholu a považuje se za nejvyšší orgán a 

orgán ostatním orgánům nadřazený.
7
 V České republice jako republice s parlamentním 

režimem, kde suverénem je lid a prezident má poměrně malé pravomoci (blíže viz 

kap. 2.), lze jen těžko říci, že prezident je nejvyšší orgán a ostatní orgány státní moci 

jsou mu podřízené. Jak bude popsáno dále v textu, až na omezené množství spíše 

jednorázových pravomocí prezident nemůže určovat a ovlivňovat chod a jednání 

ostatních státních orgánů. Označení za hlavu státu je proto dnes vnímáno spíše jako 

                                                 

 
1
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. v aktuálním znění, Ústava České republiky (dále citováno jen jako 

„Ústava“). 
2
 Čl. 1 odst. 1 Ústavy. 

3
 Čl. 2 odst. 1 Ústavy. 

4
 PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: I. díl. Obecná státověda, s. 264. 

5
 Čl. 54 odst. 1 Ústavy. 

6
 Čl. 67 odst. Ústavy. 

7
 Viz např. PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: I. díl. Obecná státověda, s. 264-267; 

PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 303-304; 
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čestné označení při styku s ostatními představiteli státní moci, a to zvláště na 

mezinárodní úrovni.
8
 

Zařazení ustanovení o prezidentu republiky do moci výkonné v dnešní Ústavě 

vychází spíše z historického uspořádání – konkrétně ústavní listiny z roku 1920,
9
 než 

tomu, že by prezident měl k moci výkonné nejblíže, či dokonce byl jejím nejvyšším 

představitelem. Prezident má totiž významné pravomoci jak ve vztahu k moci soudní 

(např. jmenování soudců), tak i k moci zákonodárné (např. rozpouští Poslaneckou 

sněmovnu). Co by se mohlo naopak zdát jako pojítko mezi prezidentem a mocí 

výkonnou, je to, že k uplatnění části pravomocí prezident potřebuje spolupodpis 

předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Bez jejich spolupodpisu nemůže 

prezident republiky tyto své pravomoci vykonávat. 

V dalším textu budou pravomoci prezidenta uváděny právě tak, jak je Ústava 

uvádí a dělí (s nutností spolupodpisu a bez nutnosti spolupodpisu), případně jak je uvádí 

příslušné zákony. 

1.1. Pravomoci prezidenta bez nutnosti kontrasignace 

Pravomoci prezidenta taxativně uvedené v čl. 62 Ústavy se tradičně označují 

jako pravomoci bez kontrasignace. To znamená, že k jejich uplatnění prezident 

nepotřebuje spolupodpis žádné jiné osoby. Tento znak je hlavním rozlišujícím kritériem 

pro pravomoci prezidenta a umožňuje odlišení těchto pravomocí od ostatních, které jsou 

uvedeny dále v Ústavě. 

Jelikož je prezident z výkonu své funkce neodpovědný,
10

 za tyto pravomoci 

nenese ani prezident, ani nikdo jiný odpovědnost. Otázkou poté je, jestli a jak by bylo 

možné vyvodit z užívání těchto pravomocí odpovědnost za velezradu (blíže viz kap. 

1.3.). 

Do pravomocí bez kontrasignace lze dále na základě nálezu Ústavního soudu
11

 

počítat i všechny ostatní činy (právní akty) prezidenta, které nejsou rozhodnutími. Jedná 

se např. o ceremoniální záležitosti, ústní projevy prezidenta, podání návrhu na zrušení 

zákona k Ústavnímu soudu, právo účastnit se zasedání vlády a Parlamentu apod. 

                                                                                                                                               

 
HENDRYCH, Dušan; SVOBODA, Cyril et al., Ústava České republiky: Komentář, s. 81 nebo 

KOUDELKA. Zdeněk, Prezident republiky, s. 21. 
8
 PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 303-304 

a KOUDELKA. Zdeněk, Prezident republiky, s. 21. 
9
 PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 303. 

10
 Čl. 54 odst. 3 Ústavy. 
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1.1.1. Jmenování a odvolávání předsedy vlády a členů vlády a odvolávání 

vlády a přijímání její demise 

Jedná se o pravomoc ve vztahu k vládě, ať již k ní jako celku, nebo vůči jejímu 

předsedovi či jednotlivým členům. 

Zaprvé prezident jmenuje předsedu vlády. Z Ústavy ani jiného právního 

předpisu nevyplývá žádné omezení, a tedy prezident je čistě teoreticky oprávněn 

jmenovat kohokoliv. V této oblasti se již vybudoval určitý ústavní úzus (blíže viz kap. 

3.1.). Prezident by proto měl brát ohled na danou politickou situaci, zvláště na to, zdali 

jím jmenovaný předseda vlády má možnost sestavení vlády, která bude následně 

schopná získat důvěru Poslanecké sněmovny.
12

 Jedinou korekci této pravomoci Ústava 

stanoví v případě, že ani dvě vlády vedené prezidentem jmenovaným předsedou 

nezískají v Poslanecké sněmovně důvěru. Poté je prezident povinen předsedou vlády 

jmenovat takovou osobu, kterou mu navrhne předseda Poslanecké sněmovny. 

Zadruhé prezident odvolává předsedu vlády a přijímá jeho demisi. Zde se jedná 

o dobrovolné rozhodnutí předsedy vlády, který se může vzdát své funkce a podat 

demisi. Jako důsledek tohoto rozhodnutí poté odstupuje i celá vláda, protože vláda „stojí 

a padá“ se svým předsedou a není možné pouze vyměnit předsedu vlády, aniž by 

nedošlo k novému hlasování o důvěře vlády jako celku.
13

 Vyskytuje se však i opačný 

názor, který bytostně nespojuje fungování vlády s osobou jejího předsedy.
14

 Podle 

tohoto názoru demise nebo odvolání předsedy vlády neznamená demisi nebo odvolání 

vlády a je možné, aby předseda vlády byl nahrazen jinou osobou a zbytek vlády zůstal 

nezměněn. Tento názor se částečně opírá o dva prvorepublikové případy, kdy došlo 

pouze ke změně předsedy vlády, přičemž jednotliví členové vlády zůstali stejní. 

Otázkou by bylo, jestli by se jednalo o novou vládu, která by musela žádat o důvěru 

Poslaneckou sněmovnu. Pokud by bylo nutné o důvěru žádat, prakticky by se již jednalo 

o novou vládu a tento postup by nebyl účelný. Nový předseda vlády totiž může 

navrhnout jmenování členů své vlády, zde by pouze musel nejprve stávající – „zděděné“ 

členy vlády nechat odvolat. Pouze by tak došlo k formální komplikaci. Nemělo by však 

                                                                                                                                               

 
11

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/01 ze dne 20. 6. 2001. 
12

 Tento úzus byl do značné míry popřen prezidentem Milošem Zemanem při jmenování Jiřího Rusnoka 

předsedou vlády v červenci roku 2013. Tento prezidentem jmenovaný předseda vlády nejenže nebyl do té 

doby politicky činný člověk, ale jako člověk mimo parlamentní politické strany neměl ani dojednánu 

výraznější podporu své vlády v Poslanecké sněmovně. 
13

 Např. PAVLÍČEK, Václav et al. Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 

326 nebo HENDRYCH, Dušan; SVOBODA, Cyril et al., Ústava České republiky: Komentář, s. 95. 



   

 

 

8 

  

dojít ke zdržení, protože v tomto případě je prezident povinen člena či členy vlády 

odvolat.  V případě, že by nový předseda vlády nepotřeboval získat důvěru Poslanecké 

sněmovny, může se stát, že vymění (odvolá a jmenuje) všechny členy vlády a bude 

následně vládnout vláda, která by byla zcela odlišná od té, která dostala důvěru od 

Poslanecké sněmovny. Toto není možné podle převažujícího výkladu, kdy předseda 

vlády vždy „stojí a padá“ s vládou, a tedy alespoň jeho osoba je vždy součástí vlády (i 

kdyby se obměnili všichni ostatní její členové). Pravomoc odvolávat předsedu vlády a 

přijímat jeho demisi je důležité odlišit od situace, kdy prezident odvolává vládu nebo 

přijímá její demisi jako celek (viz dále). 

Zatřetí prezident jmenuje, odvolává a přijímá demise členů vlády, tedy 

místopředsedů vlády a ministrů. Jmenování členů vlády provádí prezident na návrh 

předsedy vlády.
15

 Na rozdíl od jmenování předsedy vlády si tedy již nemůže prezident 

sám zvolit, koho bude jmenovat. Odvolávání členů vlády taktéž probíhá na návrh 

předsedy vlády.
16

 Předseda vlády tak může sám o své vůli rozhodnout, že chce 

některého člena své vlády odvolat. Pokud však chce člen vlády sám vládu opustit, musí 

svoji demisi předat předsedovi vlády, který ji předá prezidentovi.  Pouze prezident poté 

může daného člena vlády odvolat. 

Začtvrté lze uvést pravomoci prezidenta ve vztahu k vládě jako k celku. Jedná se 

pouze o pravomoci „negativní“ – odvolává ji, nebo přijímá její demisi. Jestliže 

Poslanecká sněmovna zamítne žádost vlády o vyslovení důvěry anebo jestliže je vládě 

vyslovena nedůvěra, je vláda povinna podat demisi. Stejně tak je vláda povinna podat 

demisi vždy po ustanovující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. Prezident 

republiky je v těchto případech demisi vlády povinen přijmout.
17

 Pokud by vláda 

nepodala demisi, i když by k tomu byla dle předchozího povinna, odvolá ji prezident 

bez dalšího.
18

 

1.1.2. Svolávání zasedání Poslanecké sněmovny 

Prezident republiky svolává nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu tak, aby její 

zasedání bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb.
19

 Tato pravomoc je spíše 

                                                                                                                                               

 
14

 KOUDELKA. Zdeněk, Prezident republiky, s. 121-123. 
15

 Čl. 68 odst. 2 Ústavy. 
16

 Čl. 74 Ústavy. 
17

 Čl. 73 odst. 2 a 3 Ústavy. 
18

 Čl. 75 Ústavy. 
19

 Čl. 34 odst. 1 Ústavy. 
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povinností prezidenta, kdy mu je jasně stanoveno, co má udělat a v jaké lhůtě to má 

udělat. Stanovení lhůty je, co se týče pravomocí spíše výjimečné, což při uplatňování 

jednotlivých pravomocí v praxi přináší mnohá úskalí a kontroverze (viz další text 

zabývající se užíváním pravomocí – kap. 2.). 

Ústava zde pamatuje i na možnost, že by prezident v předepsané lhůtě nesvolal 

zasedání Poslanecké sněmovny. Ta se poté sejde sama třicátý den po dni voleb.
20

 Jedná 

se tak spíše jen o formální záštitu než o pravomoc, kterou by skutečně docházelo 

k rozhodování o právech a povinnostech. 

1.1.3. Rozpouštění Poslanecké sněmovny 

Ústava dává prezidentovi právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Blíže je toto 

právo rozvedeno v čl. 35 Ústavy. 

Prezident rozpustí – je povinen rozpustit
21

 – Poslaneckou sněmovnu, jestliže mu 

to sama navrhne a tento její návrh získal v Poslanecké sněmovně třípětinovou (tzv. 

ústavní většinu). Jedná se o „novinku“, která byla do Ústavy zavedena v roce 2009 

a umožňuje Poslanecké sněmovně si zkrátit volební období, docílit svého rozpuštění 

a následně nových voleb. 

V ostatních Ústavou uvedených případech prezident může Poslaneckou 

sněmovnu rozpustit když: 

a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž 

předseda byl jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny; 

b) Poslanecká sněmovna se neusnesla do tří měsíců o zákonu, s jehož 

projednáním vláda spojila svoji důvěru; 

c) Zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno na více jak 120 dnů v roce; 

d) Poslanecká sněmovna nebyla déle jak tři měsíce způsobilá se usnášet, ačkoliv 

nebylo její zasedání přerušeno a byla v této době opakovaně svolána ke 

schůzi. 

 Je ovšem otázkou, co by se stalo, pokud by tak neučinil. Buď by totiž svoji 

funkci vykonávala vláda, která by ovšem neměla důvěru Poslanecké sněmovny (body a) 

                                                 

 
20

 Čl. 34 odst. 1 Ústavy. 
21

 Obdobně jako u jiných ustanovení Ústavy, pokud je uvedeno, že prezident má něco učinit (jmenovat, 

rozpustit apod.), je dovozováno, že tak musí učinit. Ústava totiž ve vztahu k prezidentovi nikdy neužívá 

slova „muset“ nebo „je povinen“. V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny je toto dovozováno i ze 

znění ostatních případů rozpuštění, kdy Ústava výslovně říká – „může rozpustit“. 
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a b)), nebo by dále „fungovala“ Poslanecká sněmovna, která by nebyla schopná přijímat 

rozhodnutí (body c) a d) ).
22

 

Prezident je v rozpouštění Poslanecké sněmovny navíc limitován samotnou 

Ústavou, která stanovuje, že Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před 

skončením jejího volebního období. 

1.1.4. Pověřování vlády k prozatímnímu vykonávání jejích funkcí 

Když prezident odvolá vládu nebo přijme její demisi, je třeba, aby její funkce 

byly i nadále vykonávány – nemůže nastat bezvládí, je třeba zachovat kontinuitu 

výkonné moci. Prezident proto pověřuje vládu, která odchází, aby svoje funkce 

vykonávala až do doby, než bude jmenována vláda nová. Nová vláda následně musí 

teprve požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry, avšak již se dle Ústavy stává 

legitimní vládou, která může vykonávat své funkce. 

1.1.5. Jmenování soudců Ústavního soudu 

Prezident má výsadní právo jmenovat soudce Ústavního soudu, jeho předsedu 

a místopředsedy. K jmenování dané osoby do funkce ústavního soudu ovšem prezident 

potřebuje souhlas Senátu
23

. Prezident je povinen si tento souhlas od Senátu vyžádat 

a Senát ho musí udělit do 60 dní od jeho vyžádání. Pokud Senát v těchto 60 dnech o 

souhlasu nehlasuje, platí, že k jmenování soudce Ústavního soudu dal souhlas.
24

 

Co se týká jmenování předsedy a dvou místopředsedů Ústavního soudu, jedná se 

o výhradní pravomoc prezidenta. Prezident bez souhlasu Senátu vybírá z již 

jmenovaných soudců Ústavního soudu tyto čelní funkcionáře soudu. Z tohoto lze 

vyvodit i pravomoc tyto osoby z jejich funkce kdykoliv odvolat.
25

 I po odvolání 

z funkce předsedy nebo místopředsedy by dotčená osoba zůstala soudcem Ústavního 

soudu. Tento názor je však zpochybněn nálezem ústavního soudu týkajícího se odvolání 

předsedkyně Nejvyššího soudu paní Brožové v roce 2006 (viz následující kap. 1.1.6.).
26

 

                                                 

 
22

 HENDRYCH, Dušan; SVOBODA, Cyril et al., Ústava České republiky: Komentář, s. 96. 
23

 Čl. 84 odst. 2 Ústavy. 
24

 § 6 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. v aktuálním znění, o Ústavním soudu. 
25

 HENDRYCH, Dušan; SVOBODA, Cyril et al., Ústava České republiky: Komentář, s. 97-8. 
26

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/06. 
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1.1.6. Jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu 

Obdobně jako u čelních představitelů Ústavního soudu, prezident jmenuje taktéž 

čelní funkcionáře Nejvyššího soudu
27

 – konkrétně jeho předsedu a místopředsedy (jejich 

počet není právními předpisy přesně stanoven). Jedná se pouze o jmenování do těchto 

funkcí. Aby se člověk mohl stát předsedou nebo místopředsedou Nejvyššího soudu, 

musí již být jmenován soudcem (blíže viz kap. 1.2.8.). 

Co se týče odvolávání těchto čelních funkcionářů Nejvyššího soudu, Ústavní 

soud ve svém nálezu
28

 zrušil část zákona o soudech a soudcích, který obecně upravoval 

odvolávání předsedů a místopředsedů soudů: „Předseda a místopředseda soudu může 

být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže závažným způsobem 

nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy 

soudů.“ Ústavní soud se v nálezu vyjádřil následovně: 

„Ústava… zajišťuje personální nezávislost předsedy Nejvyššího soudu na vládě 

při jmenování; tím však není dotčena nutnost zachování takové personální nezávislosti 

i v průběhu výkonu funkce a jejího zániku, zvláště pak při zániku odvoláním. Je-li 

prezidentu republiky svěřena pravomoc jmenovat předsedu Nejvyššího soudu bez 

jakéhokoliv omezení a bez součinnosti s jakýmkoliv jiným mocenským orgánem, nelze 

dovodit při mlčení Ústavy ničím neomezenou pravomoc k odvolání předsedy Nejvyššího 

soudu. Za situace, kdy pravomoc k odvolání předsedy Nejvyššího soudu není Ústavou 

výslovně zmíněna, by přijetí výkladu, podle kterého pravomoc prezidenta republiky ke 

jmenování implikuje mlčky také možnost jeho odvolání, bylo v rozporu s ústavně 

chráněnou hodnotou nezávislosti moci soudní a jejího oddělení od moci výkonné.“  

Své závěry poté uzavírá tímto: 

„Ústavní soud … dospěl k závěrům především v tom směru, že nelze aplikovat 

princip „kdo jmenuje, odvolává“ na vztahy v rámci soudní správy a že není možné ani 

konstruovat dvojakost právního postavení předsedy soudu jako úředníka státní správy 

na straně jedné a soudce na straně druhé.“ 

                                                 

 
27

 Obdobné postavení jako Nejvyšší soud má i pro věci správního soudnictví i Nejvyšší správní soud. Ač 

při vzniku Ústavy s Nejvyšším správním soudem bylo počítáno – je uveden jako součást soustavy soudů 

a objevuje se i v dalších ustanoveních, avšak jmenování jeho předsedů a místopředsedů Ústava neřeší. 

Jmenování těchto čelních funkcionářů Nejvyššího správního soudu upravil až soudní řád správní, který 

tuto pravomoc taktéž přisoudil prezidentu. K jejímu uplatnění je však již nutná kontrasignace (viz kap. 

1.2.). 
28

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/06. 
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1.1.7. Odpouštění a zmírňování trestů uložených soudem a zahlazování 

odsouzení 

Odpouštění a zmírňování trestů (odborně též agraciace) či jejich zahlazování 

(odborně též rehabilitace) je „klasickou“ pravomocí hlav státu, jinak též nazývanou jako 

milost. Hlava státu má tak možnost udělit jednotlivci pardon za jím spáchaný čin. Jedná 

se o poměrně zásadní ingerenci od moci soudní, která byla a je tradičně přiznávána 

hlavám státu. Kdysi v ní bylo možné spatřovat moc panovníka nad jednotlivci (jak 

trestat, tak jim tresty promíjet), dnes funguje spíše jako jakýsi regulativ trestního 

soudnictví, které musí postupovat pouze podle právních předpisů a nemusí být vždy 

schopné zcela zohlednit udělení trestu a jeho důsledků pro konkrétního jedince. 

Do změny Ústavy z roku 2012 byla tato pravomoc širší a obsahovala dále 

možnost nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 

nepokračovalo (odborně též abolice). Nově byla tato pravomoc přesunuta do čl. 63 

Ústavy, tedy do pravomocí, k jejichž užití je třeba spolupodpis (blíže viz kap. 1.2.9.). 

Podle trestního řádu
29

 může prezident stanovit, kdy může řízení o milosti provést 

ministr spravedlnosti a bezdůvodnou žádost zamítnout. V současnosti je tato pravomoc 

takřka v celém rozsahu převedena na ministra spravedlnosti.
30

 

1.1.8. Vracení přijatých zákonů 

Prezident může Parlamentu, konkrétně pak Poslanecké sněmovně, vrátit přijatý 

zákon. Toto neplatí pro ústavní zákony. Přijatý zákon musí prezident vrátit jako celek 

do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. Pozměňovací návrhy nebo vrácení 

pouze části zákona není možné. O takto vráceném zákonu poté rozhoduje Poslanecká 

sněmovna, která může setrvat na přijatém zákoně, jestliže se pro něj vyjádří 

nadpoloviční většina všech poslanců (alespoň 101).
31

 

                                                 

 
29

 § 366 zákona č. 141/1961 Sb. v aktuálním znění, trestní řád. 
30

 K přenesení pravomoci došlo (v omezenějším rozsahu) též za vlády prezidenta Václava Havla jeho 

rozhodnutími č. 56/1993 Sb. a č. 33/1994 Sb. Prezident Havel ministrovi spravedlnosti umožnil provádět 

řízení o milostech a zamítat bezdůvodné žádosti o milosti vyjma určitých případů (např. odsouzení na 

doživotí, ženy starší 55 let a muži starší 60 let a další). Prezident Václav Klaus po svém nástupu do úřadu 

toto rozhodnutí zrušil (rozhodnutí č. 254/2003 Sb.) a dále o všech případech udílení milostí rozhodoval 

výhradně sám. Prezident Miloš Zeman svým rozhodnutím č. 378/2013 Sb. tuto pravomoc opět přenesl na 

ministra spravedlnosti, a to pouze s výjimkou osob se závažnou nebo nevyléčitelnou chorobou.  
31

 Čl. 50 Ústavy. 
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Zákonná opatření Senátu, která mohou být přijímána, dojde-li k rozpuštění 

Poslanecké sněmovny
32

, prezident vrátit nemůže. 

1.1.9. Podepisování zákonů 

Prezident podepisuje přijaté zákony. Přijaté zákony též podepisují předseda 

Poslanecké sněmovny a předseda vlády.
33

 Částečně spornou otázkou je případ, kdy 

prezident nevyužije své pravomoci vrátit přijatý zákon zpět Poslanecké sněmovně, 

avšak ho odmítne podepsat. Stejně tak sporná je situace, kdy prezidentovo veto je 

Poslaneckou sněmovnou přehlasováno a zákon je schválen. Ustálila se totiž praxe, že 

prezident zákon, se kterým nesouhlasí, nepodepíše (blíže viz kap. 3.3.). 

Prezident dále podepisuje i zákonná opatření Senátu, a to společně s předsedou 

Senátu a předsedou vlády.
34

 

1.1.10. Jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního 

úřadu 

Ač se jedná o podobnou pravomoc jako v případě jmenování předsedů 

a místopředsedů Ústavního a Nejvyššího soudu, tyto osoby může prezident jmenovat 

jen na návrh Poslanecké sněmovny.
35

 Není ovšem povinen jmenovat každého, koho mu 

Poslanecká sněmovna navrhne.
36

 

Odvolání uvedených představitelů Nejvyššího kontrolního úřadu provádí opět 

prezident na návrh Poslanecké sněmovny. Musí ovšem být splněny zákonné 

předpoklady: 

a) funkce není vykonávána po dobu delší jak šest měsíců; nebo 

b) na základě pravomocného rozhodnutí kárné komory Nejvyššího kontrolního 

úřadu byl vysloven návrh na odvolání z funkce.
37

 

Zmíněný nález Ústavního soudu, který prakticky znemožňuje odvolávání čelních 

představitelů soudů (blíže viz kap. 1.1.6.), v tomto případě nejspíše nelze aplikovat. 

Nejvyšší kontrolní úřad sice má podle Ústavy specifické postavení, kdy je mu věnována 

samostatná hlava a není zařazen pod žádnou ze tří „základních“ mocí (soudní, 

                                                 

 
32

 Čl. 38 Ústavy. 
33

 Čl. 51 Ústavy. 
34

 Čl. 38 odst. 4 Ústavy. 
35

 Čl. 97 odst. 2 Ústavy. 
36

 HENDRYCH, Dušan; SVOBODA, Cyril et al., Ústava České republiky: Komentář, s. 100. 
37

 § 10 odst. 9 zákona č. 166/1993 Sb. v aktuálním znění, o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
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zákonodárnou nebo výkonnou), avšak zmíněný nález směřuje k ochranně a nezávislosti 

moci soudní (jako ostatně mnoho jiných nálezů a rozhodnutí), a tedy lze pochybovat, že 

by bylo obdobně rozhodnuto i ve věci, která se moci soudní netýká. 

1.1.11. Jmenování členů Bankovní rady 

Prezidentu náleží pravomoc jmenovat všech 7 členů Bankovní rady České 

národní banky. Konkrétně se jedná o guvernéra České národní banky, 2 viceguvernéry 

a 4 „řadové“ členy Bankovní rady. Všechny tyto členy Bankovní rady může prezident 

i odvolat.
38

 

Výběr osob je v tomto případě výlučně na prezidentu a nepodléhá žádnému 

schválení jiného orgánu. Taktéž není třeba návrhu osob jiným orgánem. 

1.1.12. Podání návrhu na zrušení zákona a abstraktní kontrola 

mezinárodních smluv 

Mezi pravomoci prezidenta bez kontrasignace lze mimo jiné počítat i možnost 

podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Prezident může bez dalšího 

Ústavnímu soudu namítat rozpor zákona s ústavním pořádkem a zahájit tak řízení o 

zrušení napadeného zákona či jeho části.
39

 Prezident tak má kromě možnosti vrátit 

Poslanecké sněmovně zákon (blíže viz kap. 1.1.8.) další možnost, jak zamezit zavedení 

zákona, v tomto případě takového, který považuje za protiústavní, do českého právního 

řádu. 

Obdobnou pravomoc má prezident i co se týká mezinárodních smluv. Může 

podat návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, a to od 

okamžiku, kdy mu je daná mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.
40

 

V obou výše uvedených případech se mluví o tzv. abstraktní kontrole ústavnosti 

– na rozdíl od situace, kdy je již napadán zákon (mezinárodní smlouva), na základě 

kterého došlo k porušení ústavně zaručených práv a svobod. 

1.2. Pravomoci prezidenta s nutností kontrasignace 

Druhou skupinu pravomocí prezidenta tvoří tzv. pravomoci s nutností 

kontrasignace, čili spolupodpisu. Aby prezident mohl uskutečnit tyto pravomoci, je 

                                                 

 
38

 § 6 zákona č. 6/1993 Sb. v aktuálním znění, o České národní bance. 
39

 § 64 zákona č. 182/1993 Sb. v aktuálním znění, o Ústavním soudu. 
40

 § 71a zákona č. 182/1993 Sb. v aktuálním znění, o Ústavním soudu. 
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nutné, aby příslušné rozhodnutí podepsal i předseda vlády nebo jím pověřený člen 

vlády, tedy ministr nebo místopředseda. Bez tohoto spolupodpisu je rozhodnutí 

prezidenta neúčinné a nemá žádnou právní relevanci. Demonstrativní výčet těchto 

pravomocí nalezneme v čl. 63 Ústavy, kdy v odst. 1 jsou uvedeny konkrétní pravomoci, 

a v odst. 2 je uvedeno, že se dále jedná o další pravomoci, stanoví-li je zákon. Níže 

v této kapitole budou uvedeny právě tyto pravomoci s nutností kontrasignace. 

1.2.1. Zastupování státu navenek 

Prezident jako hlava státu zastupuje stát na mezinárodní úrovni vůči jiným 

státům, ale i vůči ostatním aktérům mezinárodního práva veřejného – např. 

mezinárodním organizacím. Tradičně zastupovaly hlavy států své státy a jimi činěné 

úkony byly přičítány přímo státu. Nebylo třeba dále dokládat, že hlava státu je 

oprávněna k zastupování – jednání za svůj stát; jinak řečeno nebylo nutné pořizovat 

zvláštní plnou moc či získávat jakékoliv pověření, které by hlavu státu k zastupování 

státu opravňovalo. Toto oprávnění je někdy označováno jako ius representationis 

omnimodo a zahrnovalo vysílání diplomatických zástupců a konzulů, sjednávání 

mezinárodních smluv a vypovídání války a uzavírání míru.
41

 Uvedené zvykové pravidlo 

je dnes obsaženo - co se týče sjednávání mezinárodních smluv - ve Vídeňské úmluvě o 

smluvním právu: „Z titulu svých funkcí a bez předložení plné moci se za zástupce svého 

státu považují: hlavy států, předsedové vlád a ministři zahraničních věcí, a to pro 

všechny úkony souvisící se sjednáváním smlouvy…“
42

 

S ohledem na to, že se jedná o pravomoc s kontrasignací, jsou vedeny diskuze 

nad tím, co vše zastupování státu navenek obsahuje (např. jestli i zahraniční projevy 

prezidenta) (blíže viz kap. 3.5.). 

Sjednávání mezinárodních smluv je blíže upraveno v Ústavě jako další 

pravomoc prezidenta (blíže viz následujíc kap. 1.2.2.). 

1.2.2. Sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv 

Prezident jako hlava státu může sjednávat mezinárodní smlouvy, kterými je 

Česká republika vázána. Sjednáním se nerozumí pouze podpis prezidenta, ale cokoliv, 

co je třeba k tomu, aby smlouva platně vznikla. Ratifikací se rozumí schválení (podpis) 

                                                 

 
41

 PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 311-12. 
42

 Čl. 7 odst. 2 vyhlášky ministerstva zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním 

právu. 
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mezinárodní smlouvy, která již byla dojednána jménem České republiky někým jiným. 

Až ratifikací je vyjádřena vůle státu být smlouvou vázán.
43 

 

Až tzv. euronovelou Ústavy z roku 2001 byla upravena ratifikace a postavení 

některých mezinárodních smluv, kdy je stanoveno, že „Vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 

jsou součástí právního řádu“ a že „Mezinárodní smlouvou mohou být některé 

pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. 

K ratifikaci (takové) mezinárodní smlouvy… je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li 

ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.“
44

 Prezidentova 

ratifikace mezinárodních smluv delegujících pravomoci nejenže podléhá kontrasignaci, 

ale i souhlasu Parlamentu – jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. 

1.2.3. Přijímání vedoucích zastupitelských misí a pověřování a odvolávání 

vedoucích zastupitelských misí 

Tyto další pravomoci prezidenta úzce souvisí s jeho postavením 

v mezinárodních vztazích jako hlavy státu. Vedoucími zastupitelských misí jako 

zástupci cizího státu jsou tedy přijímáni přímo hlavou státu. Stejně tak vedoucí 

zastupitelských misí, které Česká republika vysílá do zahraničí (případně je odvolává), 

jsou pověřování přímo prezidentem, ovšem s ohledem na to, že tato pravomoc podléhá 

kontrasignaci. 

Vedoucími zastupitelských misí se rozumí šéfové misí podle Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích
45

, kteří se dělí do tří tříd: 

a) velvyslanci nebo nunciové pověření u hlav států, a jiní šéfové misí 

rovnocenné hodnosti; 

b) vyslanci, ministři a internunciové, pověření u hlav států; 

c) chargés d'affaires, pověření u ministrů zahraničních věcí. 

Jak plyne ze samotného znění Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, pouze 

první dvě třídy šéfů misí jsou pověřovány přímo prezidentem, což odpovídá i praxi 

v České republice. 

                                                 

 
43

 PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 312. 
44

 Čl. 10 a 10a ústavního zákona č. 1/1993 Sb. v aktuálním znění, Ústava České republiky. 
45

 Čl. 14 vyhlášky ministerstva zahraničních věcí č. 157/1964 Sb. o Vídeňské úmluvě o diplomatických 

stycích. 
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1.2.4. Vrchní velitel ozbrojených sil 

Prezident je podle Ústavy vrchním velitelem ozbrojených sil a je tak služebně 

nadřízen všem jejím příslušníkům (i když jeho rozhodnutí v této oblasti podléhají 

kontrasignaci). Ozbrojené síly tvoří Armáda České republiky, Vojenská kancelář 

prezidenta republiky a Hradní stráž.
46

 

Prezident má dále jako vrchní velitel ozbrojených sil podle zákona o 

ozbrojených silách následující pravomoci: 

a) schvalovat základní vojenské řády; 

b) jmenovat a odvolávat náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky; 

c) propůjčovat čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, vojenským 

zařízením a vojenským záchranným útvarům; 

d) propůjčovat bojové prapory vojenským útvarům, vojenským zařízením 

a vojenským záchranným útvarům.
47

 

Konečně prezident jmenuje též náčelníka Generálního štábu Armády České 

republiky, a to na návrh vlády a po projednání s příslušným výborem Poslanecké 

sněmovny. Na návrh vlády ho prezident i odvolává.
48

 

Mezi další pravomoci prezidenta vztahující se k jeho pozici velitele ozbrojených 

sil patří i nařízení a zrušení mobilizace ozbrojených sil. Mobilizace je prováděna 

tzv. mobilizační výzvou, kterou prezident vyhlašuje na návrh vlády prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků.
49

 

Obdobně jako má prezident právo se účastnit zasedání vlády, má prezident jako 

vrchní velitel ozbrojených sil právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu
50

 

a vyžadovat si od ní informace.
51

 

1.2.5. Jmenování a povyšování generálů 

V souvislosti se svým postavením jako velitele ozbrojených sil má prezident 

taktéž pravomoc (podléhající kontrasignaci) jmenovat a povyšovat generály. Ovšem tato 

                                                 

 
46

 § 3 zákona č. 219/1999 Sb. v aktuálním znění, o ozbrojených silách České republiky. 
47

 § 5 zákona č. 219/1999 Sb. v aktuálním znění, o ozbrojených silách České republiky. 
48

 § 7 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb. v aktuálním znění, o ozbrojených silách České republiky. 
49

 § 23 zákona č. 585/2004 Sb. v aktuálním znění, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 
50

 Bezpečnostní rada státu je tvořena předsedou vlády a jejími dalšími členy dle rozhodnutí vlády. 

V současnosti ji tvoří podle usnesení vlády č. 578 ze dne 20. Července 2011: 1. místopředseda vlády a 

ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministr vnitra, 

ministr obrany, ministr financí, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zdravotnictví, 

ministr životního prostředí. 
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pravomoc je širší a týká se i generálů bezpečnostních sborů – Policie České republiky, 

Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské služby, Bezpečnostní 

informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.
52

 

O jmenování se jedná v případě, kdy daná osoba ještě nemá hodnost generála 

(např. jmenování z hodnosti plukovníka do hodnosti generálmajora). Naproti tomu 

povýšení do hodnosti generála znamená zvýšení hodnosti v rámci hodností generálů 

(např. povýšení z hodnosti generálporučík do hodnosti armádního generála). 

1.2.6. Vyhlašování voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu 

Prezident vyhlašuje jak volby do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, přičemž 

volby musí vyhlásit alespoň 90 dní před jejich konáním
53

. Podle Ústavy musí být volby 

dále konány ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období. Byla-

li však rozpuštěna Poslanecká sněmovna, musí se volby konat do 60 dnů po jejím 

rozpuštění.
54

 Zanikne-li mandát senátora v průběhu volebního období, vyhlásí prezident 

doplňovací volby na tento uvolněný mandát tak, aby se volby konaly nejpozději 90 dnů 

poté, co mandát senátora zanikl. Doplňovací volby prezident nevyhlásí, měli-li by se 

konat v posledním roce volebního období.
55

  

1.2.7. Propůjčování a udělování vyznamenání 

Prezident propůjčuje a uděluje jednotlivcům státní vyznamenání za jejich 

vynikající zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí 

o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy. Státní vyznamenání se dělí na řády, 

které jsou vyšší formou vyznamenání a propůjčují se občanům České republiky 

a udělují se těm, kdo nejsou občany České republiky. Nižší formou vyznamenání jsou 

medaile, které se pouze udělují. Sestupně podle stupně významnosti prezident uděluje 

tato vyznamenání: Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaili Za 

hrdinství a Medaili Za zásluhy.
56

 

                                                                                                                                               

 
51

 Čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. v aktuálním znění, o bezpečnosti České republiky. 
52

 KOUDELKA, Zdeněk. Prezident jako vrchní velitel, s. 125. 
53

 § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb. v aktuálním znění, o volbách do Parlamentu České republiky. 
54

 Čl. 17 Ústavy. 
55

 § 80 zákona č. 247/1995 Sb. v aktuálním znění, o volbách do Parlamentu České republiky. 
56

 Zákon č. 157/1994 Sb. v aktuálním znění, o státních vyznamenáních České republiky. 
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Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání prezident přijímá od 

Poslanecké sněmovny, Senátu a vlády. Prezident však jejich návrhy není vázán a může 

propůjčit nebo udělit vyznamenání i osobě, která nebyla navržena.
57

 

1.2.8. Jmenování soudců 

Soudci jsou do funkce jmenováni prezidentem. Prezident je ovšem nepřiděluje 

ke konkrétní soudní instanci a konkrétnímu soudu. Přidělení provádí až po složení slibu 

ministr spravedlnosti. Zánik funkce soudce nastává jen v zákonem uvedených 

případech. Prezident tedy nemůže soudce z jeho funkce odvolat. 

1.2.9. Nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, nebo aby se v něm 

nepokračovalo 

Nově je mezi pravomoci prezidenta, k jejichž užití je třeba kontrasignace, 

zařazeno to, že prezident může nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li 

zahájeno, aby se v něm dále nepokračovalo. Jedná se o rozhodnutí vůči jednotlivci – 

milost. Do změny Ústavy z roku 2012 byly všechny 3 typy milostí (agraciace, 

rehabilitace a abolice) zařazeny do čl. 62 Ústavy a prezident je mohl udělovat bez 

kontrasignace. Po změně Ústavy již prezident může vstupovat do „živých“ případů, 

které jsou teprve v šetření orgánů činných v trestním řízení, pouze jestliže toto 

spolupodepíše předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády. 

1.2.10. Právo udělit amnestii 

Právo udělit amnestii je podobný institut jako udělování milostí. Na rozdíl od 

milostí, kdy je udělován pardon jednotlivci za jeho čin (činy), při amnestii je udělován 

generální pardon určité skupině osob. Jsou stanoveny určité podmínky, na koho se 

amnestie vztahuje (např. věk, druh trestu, výše trestu nebo druh provinění), a na 

každého, kdo dané podmínky splňuje, se amnestie uplatní. 

Podle literatury
58

 může mít amnestie podobu jak agraciace (promíjení nebo 

snížení trestu), tak rehabilitace (promíjení nebo snížení právních následků odsouzení), 

tak i abolice (nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, nebo se v něm 

nepokračovalo). Amnestii může prezident též udělit i na přestupky, což není možné u 

milosti. 
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1.2.11. Některé další pravomoci vyplývající ze zákonů 

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy přísluší prezidentu i výkon pravomocí, které nejsou 

vysloveně v Ústavě uvedeny, ale přiznává-li mu je zákon. Veškeré takovéto pravomoci 

taktéž podléhají kontrasignaci. 

a) Oprávnění vyhlašovat volby do zastupitelstev krajů a zastupitelstev obcí. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě 30 dní před uplynutím 

volebního období a prezident je vyhlašuje nejpozději 90 dnů před jejich 

konáním.
59

 Obdobné lhůty platí i pro volby do zastupitelstev obcí, které 

taktéž prezident vyhlašuje (vyjma dodatečné volby, opakované volby a nové 

volby vyhlašované ministrem vnitra).
60

 

b) Prezident jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu rektory 

veřejných vysokých škol a na návrh vědecké rady jmenuje profesory 

vysokých škol.
61

 

c) Prezident jmenuje a odvolává na návrh vlády předsedu Českého statistického 

úřadu a předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
62

 

1.3. Odpovědnost prezidenta a přezkum jeho rozhodnutí 

Jak vyplývá z ústavního postavení prezidenta, prezident není z výkonu své 

funkce odpovědný.
63

 Jak je proto typické pro parlamentní režimy, odpovědnost za jeho 

rozhodnutí nese vláda, a to prostřednictvím spolupodpisů svého předsedy nebo 

pověřeného člena vlády. Prezident však má poměrně širokou paletu pravomocí, které 

kontrasignaci nepodléhají. Některé z nich sice závisí i na součinnosti jiných ústavních 

orgánů, ale většinu z nich vykonává nikomu neodpovědný prezident zcela dle svého 

uvážení a bez jakékoliv kontroly. 

S otázkou odpovědnosti prezidenta za jeho činy úzce souvisí i otázka možného 

přezkumu jeho činů. Tedy existuje nějaká možnost, jak se domoci nápravy, pokud 

prezident rozhodne nesprávně nebo dokonce protiústavně? 
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 PAVLÍČEK, Václav et al., Ústavní právo a státověda: II. díl. Ústavní právo České republiky, s. 333. 
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 § 1, 3, 54 a 58 Zákon č. 491/2001 Sb. v aktuálním znění, o volbách do zastupitelstev obcí. 
61

 §10 a 73 zákona č. 111/1998 Sb. v aktuálním znění, o vysokých školách. 
62
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K tomuto tématu se vyjadřuje poměrně široký okruh odborníků, kteří zaujímají 

i poměrně odlišná stanoviska.
64

 Navíc již několik rozličných sporů týkajících se 

prezidenta a výkonu jeho funkce dostalo k různým soudům. Jedná se o poměrně složité 

právní analýzy, které se opírají jak o interpretaci současné právní úpravy, tak se 

i obracejí na dřívější ústavní upořádání státu, na úpravu v jiných státech a konečně na 

rozhodnutí soudů, která doposud byla v dané problematice vydána. 

Nalezneme názory, že akty prezidenta nemohou být nikdy považovány za 

správní akty
65

, a tedy nejsou přezkoumatelné obecnými soudy
66

. Na druhé straně poté 

stojí názory, které lze shrnout takto: 

„… z principu panství práva (rule of law) vyplývá nemožnost vynětí jakéhokoliv 

orgánu či osoby z podřízenosti právu… Osobní neodpovědnost nositele úřadu 

neznamená nedotknutelnost jeho aktů, což samozřejmě neznamená, že by mezi takovými 

akty nebyly rozdíly co do přezkoumatelnosti a přezkoumávajícího orgánu.“
67

 

Někdy proto bývají akty prezidenta děleny na akty správní a akty ústavní.
68

 Akty 

prezidenta se správní povahou je tak možné podrobit přezkumu ve správním soudnictví. 

Za správní akty by tak mohly být vnímány pravomoci vykonávané prezidentem 

s kontrasignací – např. jmenování soudců, které již bylo předmětem řízení před 

Nejvyšším správním soudem (blíže viz kap. 3.4.). 

Ústavní akty prezidenta mohou být napadeny, pokud vůbec je k jejich napadení 

někdo oprávněn, pouze u Ústavního soudu. Zaprvé se jedná o namítnutí zásahu do 

základních práv a svobod, který by akt prezidenta způsobil. Zadruhé se jedná o 

tzv. kompetenční spor, který vedou státní orgány o rozsah svých kompetencí. 

Pro mnohé sporné případy však nelze najít žádnou možnost přezkumu (např. 

nečinnost prezidenta, a tedy nevydání žádného aktu). V těchto případech, kdy nebylo 

zasaženo do něčích základních práv a svobod, a ani se nejedná o spor o rozsah 
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 Např. PAVLÍČEK, Václav. Prerogativy nebo správní akty prezidenta republiky?; ŠIMÍČEK, Vojtěch. 
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kompetencí, přichází v úvahu pouze stíhání za velezradu nebo pro hrubé porušení 

Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku (blíže viz kap. 2.4. a 2.5.). Velezradou je 

myšleno jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož 

i proti jejímu demokratickému řádu. Hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku bylo jako důvod žaloby proti prezidentu přidáno novelou Ústavy 

s účinností od března 2013 a právní řád už nikterak blíže tyto pojmy nespecifikuje. 

Žaloba proti prezidentu je krajní možnost, která doposud nebyla nikdy využita 

a její reálnou šanci na úspěch lze jen stěží odhadnout. Novelou Ústavy účinnou od 

března 2013 je navíc podání žaloby Senátem a její schválení Poslaneckou sněmovnou 

podmíněno souhlasem ústavní většiny v každé komoře, tedy třemi pětinami jejich členů. 

Muselo by se proto jednat o zcela extrémní případ, kdy by ke shodě v obou komorách 

Parlamentu došlo, a prezident skutečně stanul před Ústavním soudem. Pokud by se tak 

opravdu stalo a prezident by byl shledán „vinným“, trestem by mohla být pouze ztráta 

úřadu prezidenta a způsobilosti jej opět nabýt.
69
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2.  Postavení prezidenta v politickém systému České 

republiky 

2.1. Obecně o politickém systému a režimu v České republice 

Postavení prezidenta v politickém systému je do velké míry odvislé od toho, 

jaký politický režim je v daném státě, a to jak formálně, tak dle praxe. Demokratický 

politický režim (systém) má dva základní typy, a to prezidentský a parlamentní. Často 

se též uvádí jako další typ tzv. poloprezidentský režim, který se nachází někde mezi 

výchozími základními typy. Někteří autoři neuznávají poloprezidentský systém jako 

samostatný typ a považují ho pouze za jakýsi mix či hybrid obou hlavních typů.
70

 Jiné 

vymezení poloprezidentského režimu je, že „není v podstatě nic jiného než parlamentní 

režim plus posílený prezident“.
71

 Prezidentský a parlamentní režim se od sebe odlišuje 

převážně uspořádáním nejvyšších státních orgánů. Základní kritéria pro odlišení těchto 

systémů jsou: 

a) způsob dělení moci ve státě na moc zákonodárnou a výkonnou; 

b) a povaha vzájemných propojení vztahů a závislostí mezi institucemi moci 

zákonodárné a výkonné.
72

 

Parlamentní režim ctí dělbu moci ve státě, avšak její chápání není natolik striktní 

jako v případě prezidentských režimů, kde moc zákonodárná i moc výkonná čerpá svoji 

legitimitu přímo z voleb. V parlamentním režimu dochází k většímu provázání moci 

zákonodárné a výkonné. Typickými znaky jsou: 

a) politická odpovědnost vlády vůči parlamentu; 

b) účast vlády na procesu tvorby legislativy; 

c) právo hlavy státu rozpustit za určitých okolností parlament.
73

 

Dále lze říci, že hlavy států v parlamentních režimech mají pouze málo 

pravomocí, které mohou uplatňovat zcela dle své vůle. Navíc tyto pravomoci nejsou 

často příliš významné a většinou jimi nedokáží významněji zasáhnout do politického 

systému. 
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Původ parlamentních režimů lze nacházet v monarchiích, které se postupně 

transformovaly do konstitučních monarchií nebo také parlamentních monarchií. 

Panovník (monarcha) se postupně vzdával své svrchované moci, kterou postupoval 

jiným orgánům – převážně parlamentu, vládě a soudům. Ze svrchovaného panovníka 

(z boží milosti) se nakonec stal pouze čestný představitel státu, který mnohdy nemá 

žádné nebo má jen velmi omezené pravomoci. Toto je logickým vyústěním skutečnosti, 

že panovník ze své pozice hlavy státu není nikomu odpovědný, v zásadě bývá 

neodvolatelný a většinou nemá demokratickou legitimitu vyplývající z přímé či nepřímé 

volby lidu. Odpovědnost za panovníka a jeho rozhodnutí proto bývá často nesena 

představiteli moci výkonné – ministry nebo předsedou vlády. Ti, kdo nesou 

odpovědnost za činy panovníka, mají potom právo ovlivňovat či přímo určovat, jak 

panovník rozhodne. V opačném případě by nebylo možné vyvozovat jakoukoliv jejich 

odpovědnost. 

V republikách s parlamentním režimem pozici hlavy státu zastává většinou 

prezident. Na rozdíl od prezidenta v prezidentském režimu, který je nejvyšším 

představitelem výkonné moci, je prezident v parlamentním režimu v obdobné pozici 

jako panovník v konstituční monarchii. Většinou nemá významné pravomoci, nebo jich 

má velice málo, a lze si až klást otázku, proč tato funkce v parlamentních režimech 

existuje. Panovníci často představují určitý tmel společnosti, kontinuitu státu, odkaz na 

minulost, jakési společné dědictví a vážnost, tedy něco, o co stát mimo jiné opírá svoji 

existenci. Prezidenti v parlamentních režimech obdobné role mohou plnit jen stěží, ale 

přesto tak jsou někdy vnímáni. Na druhou stranu mohou fungovat jako určitý 

stabilizátor při třenicích mezi vrcholnými představiteli státu a částečně i brzdit 

a vyvažovat jednotlivé moci ve státě. Obdobně jako panovníci nebývají z výkonu své 

funkce odpovědní a jejich pravomoci jsou poměrně omezeny. 

Podle typologie je prezident v parlamentních režimech volen nepřímo 

parlamentem, jelikož k uplatňování jeho pravomoci v zásadě není potřeba legitimita 

získaná přímo od lidu. V praxi se však lze setkat i s volbou přímou, zejména ve střední 

a východní Evropě.
74
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2.2. Postavení prezidenta v České republice 

Prezident České republiky, republiky s parlamentním režimem
75

, není zcela bez 

pravomocí, avšak jeho možnost ovlivňovat politický systém a moc výkonnou či 

zákonodárnou je značně omezena. Významné jsou především pravomoci uvedené 

v čl. 63 Ústavy, které nepodléhají kontrasignaci (blíže viz kap. 1.1.). Při užívání 

ostatních pravomocí je vyžadováno schválení předsedou vlády nebo jím pověřeného 

ministra (kontrasignace). Z celkového pohledu je tak český prezident spíše jen 

ceremoniálním vrcholným představitelem České republiky s některými převážně 

„negativními“ pravomocemi. Účelovým využíváním svých pravomocí totiž může spíše 

jen „škodit“ – bude vracet přijaté zákony, bude zdržovat přijímání demisí ministrů, bude 

jmenovat předsedu vlády bez šance sestavit vládu, která posléze získá důvěru apod. 

Naopak je téměř nemožné, aby skrze své pravomoci prosazoval konkrétní politický 

program. 

2.2.1. Typologie pravomocí prezidenta 

Jako shrnutí a rozlišení pravomocí prezidenta nám může velice dobře posloužit 

typologie, kterou navrhuje Jan Wintr
76

. Pravomoci dělí podle jejich obsahu na 

representační, garanční a moderační. Některé pravomoci mají navíc charakter brzdy 

v systému dělby moci, a nazývá je proto pravomocemi vyvažovacími. 

Reprezentačními pravomocemi jsou ty, ve kterých se projevuje postavení 

prezidenta jako hlavy státu – nejvyššího reprezentanta státu. Jedná se o většinu 

pravomocí s kontrasignací: zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikace 

mezinárodních smluv, vrchní velení ozbrojených sil, pověřování a odvolávání vyslanců, 

vyhlašování voleb, propůjčování a udělování vyznamenání, jmenování soudců, 

profesorů, generálů a rektorů. Z pravomocí bez kontrasignace lze uvést svolávání 

zasedání Poslanecké sněmovny a podepisování zákonů. 

Moderační povahu poté mají pravomoci týkající se vlády, konktrétně se jedná o 

jmenování a odvolávání a přijímání demisí předsedy vlády a jejích jednotlivých členů. 
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Dále pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu - až na jeden případ rozpuštění 

Poslanecké sněmovny má prezident při užívání těchto pravomocí určitou volnost, kterou 

může přispět k řešení a usměrňování politických sporů. 

Prezident má i úlohu strážce hodnot, na kterých stát spočívá, je garantem řádu. 

Garanční funkci lze spatřovat v možnosti vracet zákony a podávat návrhy Ústavnímu 

soudu. Též v udělování milostí a jmenování do určitých funkcí lze vnímat garanční 

smysl – mělo by být garantováno, že nebudou přijímána rozhodnutí nebo jmenovány 

osoby, které jsou zcela neslučitelné s demokratickým právním řádem státu. 

2.2.2. Rozšiřování pravomocí prezidenta 

Český prezident je silnější, než jak by se ze znění Ústavy a jeho postavení 

v politickém systému mohlo zdát. Obě dvě osobnosti, které doposud vykonávaly funkci 

prezidenta České republiky, jakož i současný prezident, byli ve výkonu úřadu velice 

aktivní a ne ojediněle jednali na hraně svých pravomocí a podle mnohých i nad jejich 

rámec. 

Prezidenti mistrně využívají všech mezer, nedokonalostí a možných výkladů, 

které jim poměrně strohý text Ústavy a dalších (nejenom ústavních) zákonů umožňuje. 

Nejpatrněji je toto vidět na rychlosti provádění některých pravomocí. Ústava totiž jen 

zřídkakdy stanoví, dokdy je prezident povinen určitou činnost vykonat (např. přijmout 

demisi ministra). Někdy je dokonce zpochybňováno to, jestli se jedná o povinnost 

prezidenta – naopak se tvrdí, že je pouze na vůli prezidenta, jestli určitou činnost 

provede (např. jmenuje soudce). 

K faktickému rozšiřování pravomocí prezidenta přispívá i to, že je velice obtížné 

prezidenta k provedení jakékoliv činnosti donutit. Prezident je z výkonu své funkce 

neodpovědný a snad až na Ústavní soud není síly, jak faktické rozšiřování pravomocí 

omezit. Dotčení aktéři však jen výjimečně nějakým způsobem sporují takovéto jednání 

prezidenta, protože často neexistuje možnost, jak tomu zabránit, anebo případný spor je 

natolik komplikovaný a s nejistým výsledkem, že nebývá veden.
77
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2.3. Prezident a vláda 

Asi nejtěsnější vztah má prezident k vládě, a to nejenom proto, že je stejně jako 

vláda podle Ústavy zařazen do moci výkonné. Velká část jeho pravomocí též vyžaduje 

určitou součinnost ze strany vlády a jejich představitelů – ať už spolupodpis 

(kontrasignace - schválení) nebo návrh. 

Zajímavé je, že vzájemný vztah prezidenta a vlády má značný vliv na postavení 

prezidenta v celém politickém systému a na výkon jeho pravomocí. Pokud je prezident 

s vládou ve shodě, zpravidla se nevyskytují žádné problémy, prezident bez otálení jedná 

tak, jak vláda potřebuje – podepisuje zákony, které vláda prosadila v Parlamentu, 

jmenuje a odvolává do funkcí takové osoby, se kterými vláda souhlasí nebo které mu 

navrhne atd. Naopak v případě, že prezident s vládou nejsou ve shodě, může prezident 

vládě poměrně obstojně „škodit“. Prezident potom využívá různých výkladových 

možností svých pravomocí, které rozšiřuje někdy až za jejich ústavní rámec. 

Nejviditelněji se jedná o zdržování či odmítání jmenování nebo odvolávání osob do 

různých funkcí, nejmarkantnější je to pak v případě ministrů. Postavení prezidenta tak 

narůstá a jeho význam ve fungování celého politického systému se zvyšuje. 

Silnou vládu v zásadě „rozmary“ prezidenta nemohou závažněji postihnout, jiné 

už to je v případě slabé vlády. Právě slabé koaliční vlády, které se opírají o většinu 

několika málo hlasů, nebo dokonce ani nemají stálou většinu v Poslanecké sněmovně, či 

jsou jinak oslabené, jsou v České republice nejčastější. Role prezidenta tak nabírá na 

své důležitosti a může být někdy i rozhodující. 

2.4. Prezident a Parlament 

Vztah prezidenta k Parlamentu není již po zavedení přímé volby nijak výrazný. 

Nejvýraznější pravomocí je, že prezident rozpouští Poslaneckou sněmovnu. Pokud se na 

svém rozpuštění Poslanecká sněmovna sama shodne, musí ji rozpustit. V ostatních 

Ústavou uvedených případech je na jeho uvážení, zdali tak učiní. Ovšem do současné 

doby ještě nikdy nenastala situace, kdyby některý z uvedených případů nastal.
78

 

Vztah k horní komoře spočívá především v možnosti Senátu podat proti 

prezidentovi žalobu za velezradu, nově od března 2013 i žalobu pro hrubé porušení 
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Ústavy. K podání žaloby k Ústavnímu soudu je však třeba i souhlas Poslanecké 

sněmovny. 

Senát prezidentu schvaluje kandidáty na soudce Ústavního soudu. Zde je 

zajímavé to, že nedojde-li ke schválení a prezident nenavrhne jiné, může dojít až 

k paralyzování Ústavního soudu, který např. nebude mít dostatečnou většinu na to, aby 

mohl vykonávat všechny mu svěřené pravomoci (např. rušení protiústavních zákonů). 

2.5. Prezident a Ústavní soud 

Třetím důležitým hráčem na vrcholné státní úrovni je Ústavní soud, který mimo 

jiné řeší spory týkající se nejvyšších orgánů státu a soulad zákonů s ústavním pořádkem. 

K Ústavnímu soudu se tak dostávají i případy rozhodnutí prezidenta, která jsou 

spatřována jako protiústavní. 

Zajímavou provázaností je skutečnost, že soudce Ústavního soudu jmenuje 

prezident a Ústavní soud je jediný orgán, který může prezidenta zbavit jeho úřadu (blíže 

viz předchozí kap. 2.4.). Nadneseně lze říci, že prezident si může vybrat takové soudce, 

kteří ho nikdy neodvolají. Soudci ovšem mají funkční období 10 let a všem nekončí 

funkční období v jeden okamžik. Navíc jejich jmenování podléhá schválení Senátu, 

takže naznačené účelové jednání prezidenta je spíše hypotetické. 

2.6. Jak je prezident ve svém úřadu vnímán? 

Pro finální zhodnocení postavení prezidenta je nutné si i uvědomit, jak je 

prezident ve svém úřadě vnímám ostatními ústavními činiteli a taktéž samotnými 

občany. Srovnáme-li to, jak je vnímán prezident a ostatní ústavní činitelé (předseda 

vlády, předsedové komor Parlamentu a další), je zcela očividné, že prezident zaujímá 

naprosto jiné, a to výsadní postavení. Žádná z jiných ústavních funkcí nepožívá tak 

vysoké autority a uznání. Téměř jakékoliv vystoupení nebo jednání prezidenta oplývá 

určitou vážností a důstojností. Důvody tohoto rozdílu oproti ostatní ústavním činitelům 

lze spatřovat v historii úřadu a v protokolu a ceremoniích, které jsou s úřadem 

prezidenta spojeny a též v silných osobnostech, které tento úřad v minulosti zastávaly. 

Historii českého úřadu prezidenta nesahá pouze do počátků samostatného 

českého státu v roce 1993 nebo do vzniku samostatného československého státu v roce 

1918, ale lze ji spatřovat už v úřadu panovníka – krále, který českým zemím panoval již 
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od dob Přemyslovců ve středověku.
79

 První československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk se stal jakýmsi monarchou v republice. Za své sídlo si zvolil Pražský hrad, 

tedy starodávné sídlo všech českých králů a tradiční mocenský střed státu. Za svoje 

zásluhy při vzniku prvního samostatného československého státu si vysloužil přízviska 

Prezident Osvoboditel nebo Tatíček národa. Masarykova autorita a osobnost daleko 

přesahovaly jeho ústavní postavení vymezené tehdejším ústavním uspořádáním. Úřad 

prezidenta tak nabyl, zvláště v očích veřejnosti, vysoce váženého postavení, které asi 

nejlépe vystihuje uvedené přízvisko „Tatíček národa“, tedy osoba, která celý národ, stát 

sdružuje a spojuje. Tento duch prezidentského úřadu přetrvává i nadále. Dokonce ani 

během období komunismu úřad prezidenta nebyl zcela zrušen a potlačen. Funkce 

prezidenta si zachovala svoji vážnost a její výkon se stával vrcholem politické kariéry, 

i když faktickou moc vykonával předseda komunistické strany a později první 

a generální tajemník strany.
80

 Nedošlo tak ke zrušení funkce prezidenta jako např. 

v Polsku nebo Maďarsku. Prezident tak je v České republice stále vnímám více jako 

monarcha, než jako státní úředník, a většina občanů by ani neuměla vyjmenovat 

základní pravomoci prezidenta a vymezit jeho postavení v politickém systému.
81

 

K úřadu prezidenta neodmyslitelně patří mnoho ceremonií a protokolárních 

záležitostí. Prezident je víc než který jiný ústavní činitel obklopen symboly a téměř 

každé jeho vystoupení probíhá slavnostní formou a těší se velké vážnosti. Prezident má 

vlastní vlajku (jako jediný z ústavních činitelů), která je vyvěšována v místě, kde se 

zrovna nachází anebo je umístěna na automobilu
82

, ve kterém se prezident přepravuje. 

Tradičně je též prezident vyobrazován na známkách, přičemž se opět jedná o jediného 

ústavního činitele, který bývá na známkách vyobrazen. 

Veškeré oficiální projevy a návštěvy prezidenta se řídí protokolem, který přesně 

udává, kdo se má jak chovat, jaký bude program akce atd. Při příchodu prezidenta je 

zvykem, že hrají fanfáry z opery Libuše od Bedřicha Smetany. Všechno toto dodává 

postavení a vystupování prezidenta zvláštní důstojnosti a vážnosti. Zvláštní postavení 
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 Blíže ji viz PUTNA, Martin C. Jak se stát prezidentem: Mystika pražského hradu. 
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 KOUDELKA. Zdeněk. Prezident republiky, s. 15. 
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prezidenta v očích ostatních je tak ještě více umocněno, a to nehledě na jeho možnost 

reálně ovlivňovat dění v politickém systému státu.  

V neposlední řadě k tomu, jak je vnímán prezidentský úřad v České republice, 

přispělo i to, že byl jak v období první republiky, tak po pádu komunismu zastáván 

výraznými osobnostmi. Po pádu komunismu byl za prezidenta republiky zvolen Václav 

Havel, tedy opět výrazná osobnost. Václav Havel vykonával úřad prezidenta velice 

aktivně, a to až nad rámec jeho ústavního zakotvení. Nejinak konal i jeho nástupce 

Václav Klaus. Od současného prezidenta Miloše Zemana poté lze čekat opět velice 

aktivní až aktivistický přístup k úřadu a pravomocím prezidenta, jak se již ukázalo 

v prvním jeho roce v úřadu. 
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3. Užívání pravomocí prezidenty České republiky 

3.1. Jmenování a odvolávání předsedy vlády 

3.1.1. Jmenování předsedy vlády 

Prezident jmenuje a odvolává předsedu vlády, přičemž k uplatnění této 

pravomoci není vyžadována kontrasignace (blíže viz kap. 1.1.1.). Prezident užívá tuto 

svoji pravomoc po každých volbách do Poslanecké sněmovny a v době politických 

krizí, kdy dochází k pádu vlády během volebního období Poslanecké sněmovny. 

Za dobu existence samostatné České republiky se prozatím konaly šestery volby 

do Poslanecké sněmovny – v letech 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 a 2013. V pěti 

případech ze šesti byl po volbách jmenován předsedou vlády předseda vítězné strany, 

konkrétně v roce 1996 Václav Klaus z ODS, v roce 1998 Miloš Zeman z ČSSD, v roce 

2002 Vladimír Špidla za ČSSD, v roce 2006 Mirek Topolánek za ODS a v roce 2014 

Bohuslav Sobotka za ČSSD
83

. Do voleb v roce 2010 se objevovaly názory, že předseda 

vítězné strany by měl mít právo pokusit se sestavit vládu a měl by být jmenován 

předsedou vlády jako první. Odkazováno bylo na zažitý úzus, kdy tak již bylo čtyřikrát 

učiněno. Po volbách v roce 2010 se však prezident Václav Klaus nepřidržel tohoto úzu 

a jmenoval předsedou vlády Petra Nečase
84

, který mu byl schopen zaručit, že jím 

sestavené vládě bude v Poslanecké sněmovně vyslovena důvěra. Do budoucna tedy 

nelze předvídat, kdo bude po volbách jmenován předsedou vlády, protože předseda 

vítězné strany jím evidentně být nemusí. 

Ke jmenování předsedy vlády v průběhu volebního období došlo prozatím 

šestkrát. V roce 1997, kdy podal demisi předseda vlády Václav Klaus a následně byl 

předsedou tzv. úřednické vlády jmenován tehdejší guvernér České národní banky Josef 

Tošovský. Zde svoji významnou roli sehrál tehdejší prezident Václav Havel, který se 

velice aktivně zapojil do řešení nastalé vládní krize. Novem bylo, že prezident se 

rozhodl nejmenovat nového předsedu vlády, který by teprve následně vládu sestavoval 
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 Zde stojí za povšimnutí poměrně dlouhá doba od uskutečnění voleb (25. a 26. října 2013) do jmenování 

předsedy vlády (17. ledna 2014). I když probíhala složitá jednáno o vzniku koalice, tato doba se zdá již 
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azískával pro ni důvěru, ale nejprve 8. 12. 1997 pověřil Josefa Luxe, aby vyjednával o 

možnostech sestavení nové vlády.
85

 Výsledkem poté bylo jmenování zmíněného Josefa 

Tošovského dne 17. 12. 1997. Toto jednání prezidenta dalo postupně vzniknout praxi, 

že prezident nejdříve tzv. designuje možného budoucího předsedu vlády a pověří ho 

jednáním o sestavení nové vlády.
86

 Praxe designování předsedy vlády není nikterak 

upravena v Ústavě ani v jiné právní normě. Jedná se tak pouze o ústavní zvyklost 

(úzus)
87

. 

Designovaný předseda vlády dostává čas na politická jednání o sestavení nové 

vlády a o vyjednávání podporu pro ni. Jelikož ještě není jmenován předsedou vlády, 

neběží mu 30denní lhůta, ve které musí požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. 

 Prezident Václav Klaus jmenování předsedy vlády ještě dále v roce 2004 po 

pádu vlády Vladimíra Špidly podmínil tím, aby mu budoucí předseda vlády prokázal 

dostatečnou podporu v Poslanecké sněmovně – konkrétně aby mu přinesl 101 podpisů 

(nekomunistických) poslanců, kteří budou pro novou vládu hlasovat.
88

 Obdobně se 

Václav Klaus choval i při jmenování dalších předsedů vlády, po kterých chtěl 

prokazování většiny v Poslanecké sněmovně. 

Požadavek na prokázání dostatečné podpory v Poslanecké sněmovně při 

jmenování předsedou vlády vyžadoval prezident Klaus i poději
89

, přičemž se jednalo se 

o politický požadavek bez jakékoliv právní opory. Tato praxe prokazování podpory 

nově vznikající vlády podpisy poslanců však byla kritizována, např. bývalým 

prezidentem Václavem Havlem, když ji označil za nehoráznost a urážku Parlamentu.
90

 

Předsedové vlády během volebního období byli tedy jmenováni ještě v letech 

2004, 2005, 2007, 2009 a 2013. V roce 2004 podal demisi tehdejší předseda Vladimír 

Špidla a v roce 2005 podal demisi po aféře okolo financování svého bytu Stanislav 

Gross. V obou případech se jednalo o demise předsedů vlády a ne o demisi celé vlády 
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 Petr Nečas byl předsedou ODS, která ve volbách získala až druhý nejvyšší počet hlasů a mandátů, a to 
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 BRUNCLÍK, Miloš. Role prezidenta při vládních krizích v České republice, s. 289-91. 
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 K závaznosti ústavních zvyklostí se v případě sporu o jmenování guvernéra České národní banky 

vyjádřil Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 14/01 ze dne 20. 6. 2001, kde říká: „Ústavní zvyklost 
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 IHNED.cz. Klaus přijal demisi. Vládnout bude, kdo přinese 101 podpisů. [online]. 
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na základě usnesení vlády. V roce 2007 byl podruhé jmenován předsedou vlády Mirek 

Topolánek, když jeho první menšinová vláda neobdržela důvěru v Poslanecké 

sněmovně. Další jmenování předsedy vlády nastalo v roce 2009, kdy byla jmenována 

tzv. úřednická vláda v čele s Janem Fischerem. Předchozí vládě Mirka Topolánka totiž 

jako první v historii České republiky byla Poslaneckou sněmovnou vyslovena nedůvěra. 

K poslednímu jmenování předsedy během volebního období Poslanecké sněmovny 

došlo v roce 2013, kdy po resignaci předsedy vlády Petra Nečase prezident Miloš 

Zeman jmenoval předsedou vlády Jiřího Rusnoka. 

Právě jmenování Jiřího Rusnoka vzbudilo největší kontroverze a diskuze. 

Prezident totiž jmenoval osobu, která se do té doby prakticky neúčastnila politického 

dění na nejvyšší úrovni a nejednalo se o žádného čelního představitele některé 

z parlamentních stran. Mělo se jednat o další úřednickou vládu,
91

 ovšem na rozdíl od 

předešlých případů (vlád předsedů Tošovského a Fischera), osoba Jiřího Rusnoka 

neměla předjednánu žádnou podporu v Poslanecké sněmovně. Jednalo se prakticky o 

vládu prezidenta Miloše Zemana proti vůli Poslanecké sněmovny, kdy původní vládní 

koalice stran deklarovala většinu v Poslanecké sněmovně a měla vůli sestavit novou 

vládu. Vláda Jiřího Rusnoka proto také důvěru v Poslanecké sněmovně nezískala. 

3.1.2. Odvolání předsedy vlády 

Podle Ústavy
92

 prezident jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády 

a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. Jelikož ohledně odvolání 

předsedy vlády Ústava neuvádí nic dalšího, lze se setkat s názorem, že se jedná o právo 

prezidenta.
93

 Prezident by tedy jen na základě svého uvážení mohl odvolat předsedu 

vlády a zapříčinit tak zánik celé vlády. Tento názor však zcela opomíjí parlamentní 

charakter České republiky (parlamentní režim), jehož jedním ze základních znaků je, že 

vláda odpovídá parlamentu (blíže viz kap. 2.1.). Tomu odpovídá i znění dalších částí 

Ústavy
94

, tedy že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně (nikoliv prezidentovi). 

Skutečná možnost prezidenta odvolat předsedu vlády by proto znamenala, že by 

mu vláda taktéž musela odpovídat. Společně s možností prezidenta dvakrát jmenovat 
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předsedu vlády jen na základě vlastního uvážení by se již dalo těžko hovořit o 

parlamentním režimu, ale jednalo by se spíše o režim poloprezidentský, či dokonce 

prezidentský. 

Nutno ovšem dodat, že tento názor je menšinový a v praxi ještě nikdy nedošlo 

k odvolání předsedy vlády prezidentem. Na druhou stranu vyjádření prezidenta Miloše 

Zemana možnost odvolání předsedy vlády připouštění a je možné, že by k němu mohl 

v budoucnu přistoupit.
95

 

3.2. Přijímání demisí 

Jak je uvedeno v Ústavě,
96

 prezident přijímá demise předsedy vlády, jejích členů 

a i vlády jako celku (blíže viz kap. 1.1.1.). Jedná se o pravomoc prezidenta bez nutnosti 

kontrasignace, ale samotný její obsah se spíše blíží povinnosti. Ústava navíc v určitých 

případech (např. demise vlády po vyslovení nedůvěry, po volbách do Poslanecké 

sněmovny) prezidentu přímo stanoví, že demisi přijme. 

Demise můžeme rozdělit do dvou kategorií. Ty, které zapříčiňují pád celé vlády 

a demise jednotlivých jejích členů. Vláda může podat demisi jako celek tak, že se na ní 

usnese. Pro takové usnesení platí stejná pravidla jako pro ostatní usnesení vlády, takže 

k jeho schválení je potřeba souhlasu většiny členů. Jak plyne z postavení předsedy 

vlády, jeho demise znamená pád celé vlády, a tedy i všech jejích členů. Lze se však 

setkat s názorem, že předseda vlády může podat demisi, aniž by se jednalo o demisi celé 

vlády.
97

 Členové vlády by tak zůstali stejní, pouze by se vyměnil její předseda. 

(podrobněji blíže viz kap. 1.1.1.). 

3.2.1. Demise vlády 

Všechny dosavadní vlády podaly demisi vždy poté, kdy proběhly volby do 

Poslanecké sněmovny. Vždy tato demise měla formu usnesení vlády, jejímž provedením 

byl pověřen předseda vlády. Konkrétně se jedná o usnesení „první“ Klausovy vlády 

č. 360 ze dne 1. července 1996, usnesení Tošovského vlády č. 495 ze dne 17. července 

1998, usnesení Zemanovy vlády č. 735 ze dne 11. července 2002, usnesení Paroubkovy 
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vlády č. 989 ze dne 16. srpna 2006 a usnesení Fischerovy vlády č. 495 ze dne 25. června 

2010. Prezident tyto demise vždy a bez okolků přijal přesně tak, jak mu stanovuje 

Ústava. 

V roce 2006 po volbách vznikla tzv. první Topolánkova vláda, která ovšem 

nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. Vláda proto dne 11. října 2006 rozhodla svým 

usnesením č. 1177 o podání demise. Prezident následně demisi podanou prostřednictvím 

předsedy vlády přijal. 

Prezident též přijal demisi druhé Topolánkovy vlády v roce 2009, kdy byla této 

vládě vyslovena Poslaneckou sněmovnou nedůvěra. Tato demise byla projednána 

a přijata vládou dne 26. března 2009 a jejím provedením byl pověřen předseda vlády. 

Obdobně proběhla i demise Rusnokovy vlády v roce 2013, kdy vláda přijala ze 

dne 9. srpna 2013 usnesení č. 617, ve kterém konstatuje, že ji nebyla dne 7. srpna 2013 

vyslovena důvěra a že podává demisi. 

Ostatní demise vlád nastaly v letech 1997, 2004, 2005 a 2013. Jednalo se vždy o 

demise v průběhu volebního období. Zajímavé je, že o těchto demisích nikdy 

nehlasovala vláda jako kolektivní orgán, ale demise podával pouze předseda vlády. 

Vždy však tyto demise byly brány jako demise celé vlády a nikdy tato praxe nebyla 

zpochybňována, a to ani prezidentem republiky, ani členy vlády. Možný výklad Ústavy, 

že podá-li demisi předseda vlády, nedochází k automatické demisi všech členů vlády, je 

tak v rozporu s již několikanásobnou a dlouhodobou ústavní praxí. 

Zajímavé je, že prezident nikdy nezdržoval přijímání demisí vlády nebo 

předsedy vlády, i když ostatně jako v jiných situacích, není nikde přesně stanoveno, 

v jaké lhůtě musí demisi přijmout. Toto však neplatí u přijímání demisí jednotlivých 

členů vlády. 

3.2.2. Demise členů vlády 

Za existenci samostatné České republiky došlo již k odvolání či demisi několika 

desítek členů vlády. Člen vlády může sám podat demisi, a to prostřednictvím předsedy 

vlády, který demisi doručí prezidentovi.
98

 Předseda vlády je povinen tuto demisi předat 

prezidentovi a ten by ji měl přijmout. Kvůli poměrně stručnému textu Ústavy a hlavně 

absenci jakýchkoliv lhůt bývá někdy proces přijímání demisí složitější. 
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Předseda vlády může též navrhnout odvolání člena vlády a prezident takového 

člena vlády odvolá.
99

 Zde již nebývá zpochybňováno, v jaké lhůtě má k odvolání dojít 

a prezident tak činí bez delšího odkladu. 

K prvnímu případu, kdy prezident odmítl okamžitě přijmout demisi člena vlády, 

došlo již v roce 1997. Kvůli ekonomickým potížím státu výkonná rada ODS rozhodla, 

že ministři Ivan Kočárník a Jan Ruml budou vyměněni. Demisi Jana Rumla ovšem 

prezident Václav Havel odmítl přijmout
100

 a Jan Ruml tak setrval ve své funkci až do 

demise vlády na konci roku 1997. Od tohoto okamžiku až doposud je vedena diskuze, 

zdali může prezident republiky nepřijmout demisi člena vlády nebo ji alespoň pozdržet. 

Demise tří ministrů za KDU-ČSL a jednoho za US-DEU nepřijal taktéž 

prezident Václav Klaus v během vládní krize v roce 2005. Demise ministrů za KDU-

ČSL prezident převzal 31. března 2005, přičemž řekl: „Tyto demise jsem formálně 

převzal, což neznamená, že jsem je přijal.“
101

 2. dubna poté podal premiérovi svoji 

rezignaci i ministr Vladimír Mlynář za US-DEU. Tehdejší předseda vlády Stanislav 

Gross sice uvažoval o tom, že odvolání těchto ministrů přímo navrhne, pak by prezident 

měl jednat bezodkladně, avšak než tento krok učinil, sám neustál tlak na svoji osobu 

a podal demisi. 

Jelikož nikdy nedošlo k tomu, že by pozdržování či nepřijetí demisí jednotlivých 

ministrů bylo napadeno u Ústavního soudu a tato praxe je (i když s nevolí některých 

aktérů) dlouhodobě přijímána, lze již mluvit o určitém ústavním úzu. 

3.3. Nepodepisování vetovaných zákonů 

Podle článku 62 písm. h) Ústavy má prezident právo vrátit Parlamentu přijatý 

zákon s výjimkou zákona ústavního a podle písm. i) podepisuje zákony. Obdobně 

Ústava hovoří i v hlavě druhé – moc zákonodárná čl. 51: „Přijaté zákony podepisuje 

předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.“ 

K prvnímu přehlasování prezidentova veta došlo 27. 12. 1994,
102

 kdy Poslanecká 

sněmovna opětovně schválila novelu zákona o správních poplatcích č. 368/1992 Sb. 

a novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů č. 360/1992 Sb. Tyto 

zákony však již Poslanecká sněmovna nepředložila prezidentu republiky k podpisu 

                                                 

 
99

 Čl. 74 Ústavy. 
100

 Česká média. Dokument: výběr případů, kdy prezident kladl podmínky při vládních změnách. [online]. 
101

 BRUNCLÍK, Miloš. Role prezidenta při vládních krizích v České republice, s. 295. 



   

 

 

37 

  

a vyšly ve Sbírce zákonů pouze s podpisy tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny 

Milana Uhdeho a předsedy vlády Václava Klause. Proti tomuto postupu se prezident 

neohradil, ba naopak se s tímto postupem ztotožnil
103

 a v budoucnu již nikdy 

nepodepsal zákon, na který předtím uplatnil své veto. 

Praxe, že prezident již nepodepisuje zákon, na který uplatnil své veto, je 

uplatňována až do dnešního dne. Navíc je tato praxe podpořena i zněním jednacího řádu 

Poslanecké sněmovny,
104

 který podpis prezidenta po přehlasování jeho veta vůbec 

nepředpokládá. 

Vynechání prezidenta při podpisu přijatého vráceného zákona se jeví jako 

logické a přirozené (proč by měl prezident podepisovat zákon, se kterým nesouhlasí), 

avšak tato praxe a znění jednacího řádu Poslanecké sněmovny je v rozporu s Ústavou. 

Ústava totiž zcela jasně a bezvýjimečně uvádí, a to dokonce na dvou místech, že 

prezident podepisuje zákony. Praxe a pragmatický přístup je v tomto případě silnější 

než litera zákona (dokonce přímo Ústavy), protože prozatím nebyl zpochybněn nebo 

prohlášen za neplatný žádný zákon, který podpis prezidenta postrádá. 

3.4.  Rozhodnutí prezidenta jako správní akt? 

Prezident České republiky disponuje celou řadou pravomocí, které skutečně 

užívá a uplatňuje v praxi. Je poté otázkou, jakou povahu jednotlivá jeho rozhodnutí 

mají. Nejedná se však, jak by se na první pohled mohlo zdát, pouze o teoretickou 

právnickou otázku. Zjištění, jestli alespoň některá rozhodnutí prezidenta mají povahu 

správního aktu má i praktické důsledky. Jestliže jim přisoudíme povahu správního aktu, 

znamená to, že je můžeme i jako jiné správní akty soudně přezkoumávat (blíže viz kap. 

1.3.). Soudní praxe již v několika případech přezkum rozhodnutí prezidenta připustila, 

a proto by prezidenti podle toho měli jednat. Jestli tomu tak skutečně je, bude ukázáno 

na několika vybraných případech. 
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3.4.1. Nejmenování soudců 

V roce 2005 prezident Václav Klaus odmítl jmenovat 32 justičních čekatelů 

soudci, a to z důvodu jejich nízkého věku, i když jinak splnili všechny podmínky pro 

jmenování soudcem (právnické vzdělání, povinná praxe, justiční zkouška, schválení 

vládou, navržení na jmenování atd.). Zákon sice v té době zavedl novou podmínku pro 

jmenování soudců, a to minimální věk 30 let, avšak tato podmínka se nevztahovala na 

justiční čekatele, kteří již konali svoji praxi (tzv. zákaz retroaktivity).
 105

 

Někteří z nejmenovaných justičních čekatelů se proto obrátili na soudy, aby 

v dané věci rozhodly. Nejvyšší správní soud nejprve rozhodl, že správní soudy jsou 

příslušné k projednání této věci a že rozhodnutí prezidenta ohledně jmenování soudců 

podléhá kontrole ve správním soudnictví.
106

 Městský soud v Praze poté prezidentu 

nařídil, aby do 6 měsíců rozhodl o jmenování justičního čekatele soudcem. 

Rozhodnutím pak bylo myšleno buď jmenování soudcem, nebo odmítnutí jmenování, 

avšak s uvedením konkrétních důvodů. Prezident rozsudek Městského soudu v Praze 

napadl u Nejvyššího správního soudu, který potvrdil předchozí rozhodnutí a povinnost 

prezidenta konat (rozhodnout), ovšem přiznal, že rozhodnutí soudu má „vskutku toliko 

povahu morálního apelu“, jelikož rozhodnutí prezidenta nelze nahradit úkonem jiného 

orgánu a chybí i sankce, kterou by bylo možné rozhodnutí po prezidentovi vymáhat.
107

 

Prezident Václav Klaus i přes uvedené rozsudky správních soudů justičního 

čekatele, který se bránil jeho postupu, nikdy soudcem nejmenoval. Prezident tak setrval 

na svém postoji, který však nikdy, kromě vágního odkazu na věk justičních čekatelů, 

podrobněji nezdůvodnil. Cenou za udržení svého postupu však byla flagrantní neúcta 

k rozhodnutím orgánů moci soudní a narušení vzájemných brzd a protiváh v rámci 

dělby moci ve státě. 

3.4.2. Nejmenování profesorů 

Krátce po nástupu Miloše Zemana do úřadu prezidenta odmítl jmenovat 

profesorem Martina C. Putnu. Prezident však neuvedl žádné důvody, proč tak nechce 

učinit. Spekulovalo se o tom, že se jednalo o osobní a politické důvody, protože při 
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přímé volbě prezidenta byl pan Putna kritikem Miloše Zemana a naopak podporoval 

jeho protikandidáta.
108

 

Stalo se tak poprvé v historii České republiky a vyvstala proto otázka, jestli 

prezident může odmítnout jmenovat profesora, případně za jakých podmínek. 

Řešením, na kterém se domluvil prezident s tehdejší ministrem školství, mládeže 

a tělovýchovy Fialou spočívalo v přenesení této pravomoci na jiného vysokého 

ústavního činitele. Ministr následně připravil novelu vysokoškolského zákona, která 

pravomoc jmenování profesorů měla svěřit předsedovi Senátu (původní návrh počítal 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy). Tato novela však byla v únoru roku 2014 

zamítnuta Poslaneckou sněmovnou
109

 a nová komplexnější novela vysokoškolského 

zákona, která by mohla změnit i postup jmenování profesorů, má být připravena do 

konce roku 2014. 

Jelikož nejmenování dalších profesorů bylo dále neudržitelné, prezident nakonec 

jmenoval navržené profesory v červnu roku 2013. Odmítl však jmenovat Martina C. 

Putnu, jemuž pouze podepsal jmenovací dekret a ten mu mimo slavnostní ceremoniál 

následně předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
110

 

Prezident i nadále trval na tom, že o tuto pravomoc nestojí, a proto další 

jmenování profesorů v roce 2014 proběhlo obdobně jako v případě pana Putny. 

Prezident profesorům podepsal jmenovací dekrety, ale slavnostního předávacího 

ceremoniálu se již neúčastnil a svěřil ho ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

V tomto případě nakonec nedošlo k soudnímu sporu a při o to, jestli prezident 

může, nebo musí profesory jmenovat. Prezident částečně ustoupil s tím, že bude tato 

pravomoc přenesena na jiného ústavního činitele a do té doby bude dočasně do změny 

vysokoškolského zákona formálně jmenovací dekrety podepisovat, ale samotné 

jmenování nebude provádět. Je otázkou, jak se prezident zachová, pokud ke změně 

vysokoškolského zákona nedojde a on bude i nadále povinen profesory jmenovat. 

Současný kompromisní postup totiž neodpovídá znění Ústavy a dehonestuje jmenovací 

ceremoniál. 
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3.5.  Utváření zahraniční politiky 

Prezident má přímo dle Ústavy tři pravomoci ve vztahu k zahraniční politice – 

zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy a přijímání vedoucí 

zastupitelských misí a pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí (blíže viz kap. 

1.2.1.; 1.2.2. a 1.2.3.). Všechny tyto pravomoci podléhají kontrasignaci vlády, případně 

ministra zahraničních věcí. 

Již od dob prvního československého prezidenta Masaryka však kontrasignace 

není vyžadována u zahraničních projevů prezidenta. Prezident tak často přednáší svoje 

názory, které neodpovídají oficiální zahraniční politice vlády. Této „dvojkolejnosti“, 

která je v mezinárodních vztazích nežádoucí, se snaží vlády vyvarovat, či dokonce 

prezidentu nařídit, jaké názory a projevy by měl přednášet (např. úvahy prezidenta 

Havla o evropské ústavě a evropském senátu v projevu v Evropském parlamentu ze dne 

16. února 2000 nebo spor ve vztahu k evropské integraci mezi prezidentem Klausem 

a předsedou vlády Paroubkem v roce 2005).
111

 Nutno podotknout, že žádné z těchto 

snah nebyly účinné a prozatím všichni prezidenti projevovali své názory na zahraniční 

záležitosti bez většího ohledu na to, jestli odpovídají vládní zahraniční politice. 

3.5.1. Sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv 

Mezinárodní smlouvy lze rozdělit na tzv. „prezidentské“, tedy ty, které 

nepodléhají schválení Parlamentu, a ty, které schválení Parlamentu vyžadují. Již 

prezident Václav Havel přenesl část svých pravomocí týkajících se prezidentských 

mezinárodních smluv na vládu.
112

 Žádný z jeho nástupců toto rozhodnutí nezrušil 

a zůstává stále v platnosti. Jedná se o jeden z mála případů, kdy se prezidenti svých 

pravomocí vzdali. 

Zcela jiná situace je u mezinárodních smluv, které vyžadují schválení 

Parlamentu. Zde prezidenti nejenže nemohou svoji pravomoc přenést, ale svoji 

pravomoc využívají k prosazování svých postojů v zahraniční politice. Nejvýrazněji se 

tak stalo při sjednávání a ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy a související Listiny 

základních práv EU. Prezident Václav Klaus odmítl ratifikovat již sjednanou, vládou 

podepsanou a Parlamentem schválenou Lisabonskou smlouvu. Prezident Klaus nejprve 

co nejvíce oddaloval podepsání (nejprve se čekalo na výsledek irského referenda, poté 
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na přezkum jejího souladu s ústavním pořádkem ze strany Ústavního soudu) a nakonec 

svůj podpis (ratifikaci) podmínil tím, že pro Českou republiku nebude závazná Listina 

základních práv EU. I když byla Lisabonská smlouva podepsána předsedou vlády 

Topolánkem již 1. prosince 2007 a schválena Parlamentem 6. května 2009 (Poslaneckou 

sněmovnou 18. února 2009 a Senátem 6. května 2009), prezident ji podepsal až 3. 

listopadu 2009, a to jen s příslibem, že bude naplněna jeho podmínka. 

Je s podivem, že prezident vyjádřil svůj zdrženlivý až zamítavý názor 

k Lisabonské smlouvě až při její ratifikaci a nikoliv již při jejím sjednávání. Sám totiž 

pověřil vládu k jejímu sjednání a následně i podpisu.
113

 

Kromě tohoto nejvýraznějšího případu prezident Klaus dále neratifikoval 

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě z 9 listopadu 2005 a Římský status 

Mezinárodního trestního soudu ze 17. července 1998 ratifikoval až po více jak 

8 měsících.
114

  

3.5.2. Pověření vedoucích zastupitelských misí 

Spor o pověření velvyslanců nastal již v roce 2010. Tehdejší ministr 

zahraničních věcí Karel Schwarzenberg předložil prezidentu Klausovi 8 jmen nových 

velvyslanců, které navrhl a které schválila vláda.  Prezident však kvůli jedné až dvěma 

osobám pověření neprovedl.
115

 

Spor o místa velvyslanců se rozhořel i na začátku roku 2013, kdy se čerstvě stal 

prezidentem Miloš Zeman. Ten se snažil za velvyslankyni na Slovensku prosadit Livii 

Klausovou a za velvyslance v Rusku Vladimíra Remka. Tehdejší ministr zahraničních 

věcí Schwarzenberg s těmito kandidáty nesouhlasil a odmítl tyto osoby jako možné 

velvyslance. Prezident naopak odmítl pověřit jejich funkcí jakékoliv jiné velvyslance. 

Zablokoval se tak celý proces pověřování nových velvyslanců a mnoho velvyslanectví 

zůstávalo neobsazeno. Jelikož dohoda stran se nezdála uskutečnitelná a ministr 

zahraničních věcí nechtěl připustit, aby prezident výrazněji promlouval do výběru osob 

velvyslanců, připravoval možnost, že by vedoucími zahraničních misí byli pověřeni 

pouze diplomaté na úrovni chargé d’affaires, kteří nejsou pověřování prezidentem, ale 
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ministrem zahraničních věcí (blíže kap. 1.2.3.).
116

 Celý spor ukončil až pád vlády a 

jmenování nové „prezidentské“ vlády v čele s Jiřím Rusnokem (blíže viz kap. 3.1.1.). 

Tato vláda a její ministr zahraničních věcí Jan Kohout poté velice rychle přistoupila na 

prezidentovi kandidáty na velvyslance na Slovensku a v Rusku a došlo k jejich 

rychlému umístění do úřadů.  
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Závěr 

Prezident České republiky je nejvyšším ústavním činitelem, který často výrazně 

vstupuje do politického dění a ovlivňuje fungování celého politického systému státu. 

Jak je patrné ze srovnání pravomocí, které prezidentu uděluje Ústava (blíže viz kap. 1.), 

jeho reálného postavení v politickém systému (blíže viz kap. 2.) a skutečného využívání 

pravomocí (blíže viz kap. 3.), prezident dalece přesahuje význam, který lze vyčíst ze 

samotného textu Ústavy. Důvody této „rozpínavosti“ prezidentů a jejich pravomocí 

spočívají především v silném zakotvení úřadu prezidenta již od jeho vzniku v tehdejším 

Československu,
117

 a dále v silných osobnostech, které od vzniku České republiky 

v roce 1993 úřad zastávaly.
118

 

Obecně se dá říci, že každý dosavadní prezident v určitých případech rozšiřoval 

své pravomoci až k samým jejich hranicím a někdy nejspíše i za ně. Umožnění 

rozšiřování faktických pravomocí prezidenta a vytváření ústavních zvyklostí (úzů) 

mimo rámec Ústavy má především dva důvody: (i) nedostatečný odpor dotčených 

činitelů či orgánů a (ii) velice omezená odpovědnost prezidenta za jakékoliv jeho činy 

spolu s tím, že jeho pravomoci nemohou být nahrazeny rozhodnutím jiného orgánu či 

osoby. Ve většině případů se sporné jednání prezidentů sice setkalo s odporem 

dotčených osob a orgánů, ale prezident si často prosadil svůj postoj (nepodepisování 

vetovaných zákonů prezidentem Havlem, (ne)jmenování justičních čekatelů soudci 

prezidentem Klausem, jmenování „vlastního“ předsedy vlády prezidentem Zemanem 

atd.) anebo byl nalezen kompromis, který nebyl pro prezidenta zřejmě nevýhodný 

(nepodepisování vetovaných zákonů nebo jmenování profesorů prezidentem Zemanem). 

Málokterý prezidentův oponent byl natolik silný a důsledný, aby rozhodnutí prezidenta 

např. soudně napadl nebo využil všechny možnosti, které mu zákony dávají (omezení 

rozpočtu prezidentské kanceláře, jmenování předsedy vlády až ve třetím pokusu na 

návrh předsedy Poslanecké sněmovny atd.). Prezidenti se proto cítí velice silní ve svém 

postavení a každý vyhraný spor je ještě posiluje. 
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Vnímání postavení prezidenta zcela jistě ovlivnila i změna způsobu jeho volby 

na přímou. K tomuto kroku došlo po mnohých odkladech v situaci, kdy většina 

parlamentních stran měla tento bod ve svých programech, ačkoliv si byly vědomy, že 

ztratí „kontrolu“ nad touto volbou a že tak mohou posílit svého politického oponenta (v 

případě, kdy prezident má jiné názory než vláda). Se zavedením přímé volby ovšem 

nedošlo k žádné revizi jeho postavení či pravomocí. Tato možnost byla promarněna a 

nejspíše k ní v nejbližší době nedojde. 

K první přímé volbě prezidenta došlo v roce 2013 a byl zvolen Miloš Zeman. 

Ten ihned na začátku svého mandátu začal zdůrazňovat svoji legitimitu odvozenou 

přímo od voličů: „Na druhé straně - ano, v zásadě mám jasno a moje rozhodnutí bude 

takové, které nezklame oboje voliče v prezidentských volbách. To byly téměř tři 

miliony lidí, více než dostala jakákoli politická strana.“
119

 Tato jeho slova se projevila i 

na faktickém výkonu jeho mandátu, kdy v krátké době svého působení učinil několik 

kontroverzních kroků na samé hranici (možná až za hranicí) svých pravomocí 

(odmítnutí jmenovat profesorem Martina C. Putnu, připuštění, že by mohl odvolat 

předsedu vlády, a jmenování „své“ vlády pod vedením Jiřího Rusnoka). 

Objevuje se nám tak v české politice zcela nový fenomén velice aktivistického 

prezidenta s vlastním programem, který se snaží prosazovat. Pokud je program 

prezidenta mimo rámec Ústavou mu svěřených pravomocí jako v případě Miloše 

Zemana,
120

 je zřejmé, že se bude různými způsoby svůj program alespoň částečně 

naplnit, i když k tomu nemá žádné nebo jen velice omezené pravomoci. Dochází pak k 

další snaze o rozpínání pravomocí a následně ke sporům mezi jednotlivými nositeli 

mocí ve státě. 

Jelikož je prezident nejenom formálně zařazen mezi činitele moci výkonné a i 

velká část jeho pravomocí vyžaduje určitou součinnost s vládou, prezident rozšiřuje své 

pravomoci nejvíce právě na její úkor. A to i přes to, že prezident má ve vztahu k vládě 

spíše jen negativní pravomoci a může jí vlastně jen „škodit“ (vetovat zákony, 

nejmenovat navrhované kandidáty na různé funkce, mít jinou zahraniční politiku atd.). 

Protiváhou takovémuto přímo volenému prezidentovi může nejspíš být jen silná a 
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dlouhodobě stabilní vláda. Zdá se, že tak bude v České republice platit jednoduché 

pravidlo, že čím je vláda (vládní většina) slabší, tím je prezident silnější, a naopak.
121

 

Vzhledem k tomu, že od vzniku České republiky prakticky neexistovala ani 

jediná silná vláda s výraznou většinou v Poslanecké sněmovně, která by přetrvala po 

celé volební období, zdá se, že prezident bude i nadále posilovat. 

Rozšiřování pravomocí prezidenta a jeho skutečné politické moci je postupně 

výraznější a vyvstává otázka, jestli bude i v budoucnu možné politický režim v České 

republice považovat za parlamentní. Při položení této otázky v roce 2006 ještě Jan 

Kysela s odkazem na další autory jednoznačně říká, že o parlamentním režimu není 

pochyb.
122

 Od roku 2013 po nástupu Miloše Zemana do prezidentského úřadu však již 

někteří autoři upozorňují na možný příklon k poloprezidentskému režimu.
123

 

Postavení prezidenta v českém politickém systému se bude zcela jistě dále 

vyvíjet. Lze si však představit přibližně tyto tři scénáře: 

Zaprvé bude pokračovat nastolený trend rozšiřování prezidentských pravomocí, 

prezident nebude mít dostatečnou protiváhu u ostatních představitelů moci (zvláště 

vlády a Parlamentu) a fakticky dojde k přechodu k poloprezidentskému režimu. 

Zadruhé osobnost prezidenta nebude tak silná nebo nebude tolik využívat své 

pravomoci a nebude příliš politicky aktivní. Postavení prezidenta poté bude obdobné 

jako v případě dvou prvních českých prezidentů Václava Havla a Václava Klause a 

bude odpovídat parlamentním režimu. 

Zatřetí političtí protihráči prezidenta naleznou shodu na změně Ústavy, která 

upraví pravomoci prezidenta tak, aby je nebylo možné dále rozpínat a široce vykládat. 

Reálné činy prezidenta poté již nebudou moci výrazněji prolamovat zavedený 

parlamentní režim. 
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