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Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat debatu o úpravách pravomocí prezidenta v České republice 

mezi lety 1992 až 2015. Analýza je provedena na základě legislativních návrhů, které se přímo 

či nepřímo týkaly vymezení role prezidenta. Většina ze zkoumaných návrhů směřovala ke 

snížení či zpřesnění prezidentových pravomocí, návrhy, které postavení prezidenta posilovaly, 

byly ojedinělé. Kromě zavedení přímé volby bylo přijato jen několik dílčích změn Ústavy, žádná 

z nich ale zásadních způsobem neovlivnila postavení prezidenta.  

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the debate over constitutional amendments regarding the 

role of the Czech president between 1992 and 2015. The analysis is based on legislative 

proposals affecting the presidential powers. Majority of the proposed changes was decreasing 

or clarifying the role of the president, the proposals that would enhance the impact of the 

president were few. Besides the introduction of direct presidential elections only minor 

amendments were adopted and the role of the Czech president thus remained unchanged.  
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TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Téma: Analýza diskuze o úpravě pravomocí prezidenta ČR ve světle ústavních změn a zavedení 

přímé volby 

Vedoucí: PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 

 

Úvod do tématu 

Přímá volba prezidenta je v českém (československém) prostředí živým tématem už od pádu 

komunistického režimu v roce 1989. Stejně tak dlouho probíhá i odborná a veřejná diskuze o 

pravomocech prezidenta a o jeho postavení v politickém systému. Ke změně způsoby volby 

došlo v roce 2012, v následujícím roce se pak prvním přímo zvoleným prezidentem České 

republiky stal bývalý premiér a politik Miloš Zeman. Pravomoci prezidenta dané ústavou 

zůstaly na rozdíl od způsobu volby beze změn, přesto dochází ze strany Miloše Zemana ke 

snaze revidovat jejich výklad, přičemž tuto svou snahu ospravedlňuje silným mandátem 

získaným právě v přímých volbách. Debata o posílení nebo naopak oslabení pravomocí 

prezidenta se tak znovu dostává do popředí veřejného i odborného zájmu.  

 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bude analyzovat diskuzi o úpravě pravomocí prezidenta České 

republiky před a po zavedení přímé volby. Autorka začne shrnutím návrhů na změnu 

prezidentských pravomocí z období před zavedením přímé volby. Stěžejní bude část popisující 

období po první přímé volbě, která bude mít dvě složky. Nejprve bude popsáno to, jak první 

přímo zvolený prezident Miloš Zeman se svými ústavou danými pravomocemi reálně nakládá. 

Následně bude provedena analýza diskuze o možných úpravách pravomocí prezidenta, kterou 

nestandardní počínání Miloše Zemana ve funkci prezidenta vyvolalo.  

 

Metoda zpracování 

Při zpracování tématu bude využita metoda deskriptivní analýzy. Teoretická část práce bude 

vycházet hlavně z odborných článků a publikací. Analytická část bude čerpat zejména z 

mediálních výstupů (internetové zdroje, novinové články a komentáře, rozhovory, tisková 

prohlášení, televizní vystoupení) a ze sněmovních a senátních tisků (zákony, legislativní 

návrhy, stenoprotokoly). 



  

 
 

 

  

Struktura práce 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a analytické.  

V teoretické části práce budou definovány termíny prezidentský, poloprezidentský a 

parlamentní režim a faktory, které toto rozdělení určují. Poté bude popsán vztah mezi 

způsobem volby prezidenta a pravomocemi, které jsou s tímto úřadem spojeny. Dále bude 

tato část obsahovat výčet pravomocí prezidenta ČR definovaných Ústavou ČR a popis reálného 

postavení prezidenta v českém politickém systému v historickém a středoevropském 

kontextu. 

V analytické části budou nejprve rozebrány jednotlivé legislativní návrhy na zavedení přímé 

volby z pohledu pravomocí. To bude provázáno s  bodem 1.2. teoretického rámce. Následně 

bude popsáno, jak v praxi pojal své pravomoci první přímo zvolený prezident ČR Miloš Zeman, 

a dále bude analyzována diskuze o možných úpravách pravomocí prezidenta. Tato část bude 

navázána na bod 1.3. teoretického rámce. Na závěr budou uvedeny návrhy na možné změny 

nebo úpravy pravomocí prezidenta daných Ústavou ČR. 

 

Osnova 
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Úvod 

Česká republika je parlamentní demokracií, tudíž zde hlavní složku exekutivní moci tvoří vláda 

v čele s premiérem, zatímco role prezidenta je především symbolická. Tomu odpovídá i text 

Ústavy České republiky, i když postavení prezidenta v českém politickém režimu bylo oproti 

parlamentním zvyklostem vždy mírně posíleno (Gerloch 2008, s. 40; Kubát 2013, s. 102). Při 

zkoumání role prezidenta je však důležité pracovat nejen s ústavním textem, ale brát v potaz 

také určité zvyklosti a specifika, tedy reálné chování a vystupování hlavy státu. Postavení 

českého prezidenta v praxi vždy záviselo na tom, kdo tuto funkci právě vykonával (Hloušek 

2008, s. 263), přičemž platí, že případů, kdy prezident přistupovat ke svým pravomocem 

poněkud extenzivně bychom v české, resp. československé, historii našli mnoho.  Navíc zde 

má tradici pohled na prezidenta jako na mediátora, který má autoritu nikoliv politickou, ale 

nadstranickou a sjednocující (Kysela 2008a, s. 235). Tomuto vnímání položil základy zejména 

první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, neméně pak také první český 

prezident Václav Havel (Broklová 2001; Chrastilová, Mikeš 2003). 

V ústavním systému České republiky je zakotven klasický model dělby moci na výkonnou, 

zákonodárnou a soudní. Prezident je součástí výkonné moci a jeho postavení je definováno 

spolu s postavením vlády v Hlavě třetí Ústavy ČR. Prezidentovi tedy na rozdíl od jiných složek 

výkonné moci (Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, samospráva) není věnována 

zvláštní hlava Ústavy, čímž je zdůrazněna nutnost jeho součinnosti s vládou (Kysela 2008a, s. 

238). Mezi prezidenty parlamentních demokracií patří ten český k relativně silnějším; 

disponuje poměrně širokým katalogem prerogativ i kontrasignovaných pravomocí, které jsou 

specifikovány v článcích 62 a 63 Ústavy ČR. Zároveň jej Ústava činí z výkonu jeho funkce 

neodpovědným (čl. 54, odst. 3). Některé pasáže Ústavy, jako například jmenování a odvolávání 

předsedy a členů vlády, jsou navíc definovány poněkud vágně a nejednoznačně, což dává 

prezidentovi možnost svůj vliv ještě více posílit. Některé aspekty prezidentských pravomocí a 

jejich možné úpravy byly opakovaně diskutovány jak v akademické, tak politické sféře; 

nejčastěji se jednalo o to, zdali má mít prezident možnost svévolně jmenovat (případně 

odvolávat) členy bankovní rady České národní banky, zdali má mít možnost vyhlásit abolici 

samostatně nebo se spolupodpisem vlády, případně o změně či zpřesnění postupu při 

jmenování předsedy vlády. 
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Debata o úpravě pravomocí prezidenta České republiky je součástí širší debaty o funkčnosti a 

efektivitě českého politického režimu. Více než 20 let platnosti první Ústavy České republiky 

ukázalo některé její slabiny, zásahy do části věnované prezidentu však byly doposud 

marginální, s výjimkou změny způsobu volby. K zavedení přímé volby došlo v roce 2012, ovšem 

pravomoci prezidenta zůstaly bez zásadnějších změn. Tím se otevřel prostor pro debaty o tom, 

zdali samotná změna způsobu volby na přímou mění postavení prezidenta1 nebo jestli jeho 

role zůstává stejná, protože má stále stejné pravomoci.2 Rovněž tím znovu ožila debata o 

možných úpravách prezidentských pravomocí, a to ve dvou možných směrech. Jedni praví, že 

přechodem k přímé volbě prezidenta byl ohrožen parlamentní charakter režimu, který je proto 

potřeba znovu posílit vybudováním jasných mantinelů prezidentova působení. Tento názor 

zastávají jednak někteří politologové a ústavní právníci,3 ale také většina relevantních 

politických stran, a to zejména s ohledem na riziko zvolení populistického či dokonce 

autoritativního kandidáta. Oproti tomu existuje názor, že prezident zvolený přímo občany má 

vyšší demokratickou legitimitu než ten zvolený nepřímo parlamentem, a proto by měl mít i 

širší pravomoci. Netřeba dodávat, že mezi nejvýraznější zastánce tohoto názoru patří sám 

současný prezident Miloš Zeman a jeho příznivci. Právě debata o postavení, pravomocech a o 

možných úpravách pravomocí prezidenta republiky je předmětem zkoumání této bakalářské 

práce.  

Cíl  

Cílem této práce je rozebrat debatu o úpravě pravomocí prezidenta republiky od roku 1992 

do současnosti. Jednotlivé návrhy jsou analyzovány v kontextu s debatou o zavedení přímé 

volby prezidenta a s jejím zavedením v roce 2012. Důraz je kladen nejen na obsah jednotlivých 

legislativních návrhů, ale také na to, kdo je navrhl a za jakých okolností. Stěžejní část práce 

                                                      

 

1 Například ústavní právník Aleš Gerloch zdůrazňuje, že přímo volený prezident kandiduje s určitým politickým 
programem, a nelze se tedy divit, že se po zvolení snaží tento program naplňovat, ač je to v rozporu se 
spíše ceremoniální rolí prezidenta v parlamentním režimu (Gerloch, 15. 7. 2013). Podle Marka Antoše je zavedení 
přímé volby změnou zejména proto, že tím odpadá většina argumentů pro spíše restriktivní výklad 
prezidentových pravomocí, který dosud převládal (Antoš 2011, s. 40-41). 
2 „Přímá volba prezidenta sice může za jistých okolností posílit jeho [prezidentův] vliv, ale nepřináší mu moc“ píše 
například Michal Kubát (2013, s. 62-63) 
3 například politolog Lukáš Jelínek, další viz ČT24 2013a 
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tvoří rozbor snah upravit prezidentské pravomoci po zavedení přímé volby, a to jak ze strany 

samotného prezidenta, tak ze strany parlamentu a vlády. Na závěr si autorka klade otázku, 

jakým způsobem je možné upravit či zpřesnit pravomoci prezidenta a jaké jsou přínosy a rizika 

jednotlivých navrhovaných řešení. 

Metoda  

Z pohledu metodologie se jedná o jedinečnou případovou studii. Případová studie je detailní 

analýzou vybraného jasně ohraničeného fenoménu (Kořan 2008), v tomto případě debaty o 

pravomocech a postavení prezidenta v politickém systému České republiky od vzniku 

samostatného státu do současnosti. Snahou autorky je poskytnout komplexní pohled na daný 

problém v českém kontextu, nikoliv zkoumání prezidentských pravomocí obecně. Stěžejní část 

práce je opřena o analýzu dokumentů s prvky diskurzivní analýzy. 

Struktura 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretické a mají sloužit k pochopení 

role prezidenta obecně. Nejprve jsou definovány jednotlivé politické režimy 

(prezidencialismus, parlamentarismus, poloprezidencialismus) s důrazem na postavení 

prezidenta v nich. Vzhledem k zaměření práce na Českou republiku je přitom hlavní pozornost 

věnována parlamentnímu a poloprezidentskému režimu. Další kapitola je věnována 

teoretickým aspektům postavení prezidenta, jako je způsob volby, pravomoci, délka funkčního 

období, možnost znovuzvolení, odpovědnost a odvolatelnost.  

Třetí kapitola již konkrétně rozebírá postavení prezidenta v politickém systému České 

republiky, s přihlédnutím k charakteristikám českého parlamentního režimu a k historickému 

vývoji postavení prezidenta. Těžiště této kapitoly tvoří rozbor ústavních kompetencí 

prezidenta, který je prezentován v souvislosti s konkrétními politickými kauzami týkajícími se 

výkladu prezidentských pravomocí. Samostatná podkapitola je věnována zavedení přímé 

volby, které zůstává jedinou výraznější změnou v ústavním vymezení role prezidenta České 

republiky. 

Čtvrtá kapitola rozebírá samotnou debatu o úpravách pravomocí prezidenta. Vychází přitom z 

legislativních návrhů na ústavní změny, které vymezení role prezidenta přímo či nepřímo 

ovlivňují. Kapitola je dále rozdělena do podkapitol dle časového hlediska, ve kterém zásadní 

linii představuje první přímá volba prezidenta v roce 2013. V závěrečné páté kapitole jsou 
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znovu zrekapitulovány ty z navrhovaných změn, které se objevovaly nejčastěji a které jsou 

v současné době aktuální, s důrazem na jejich přínosy a rizika.   

Reflexe tématu v literatuře  

Teoretická část práce vychází z odborných článků a publikací, a to sice z prací věnujících se 

typologii politických režimů (Duverger 1980; Elgie 1999; Sartori 2011; Shugart, Carey 1992), 

charakteristikám postavení prezidenta (Lebeda 2008; Metcalfová 2000; Siaroff 2003) a 

konkrétnímu postavení prezidenta v českém politickém systému (Kopeček, Mlejnek 2013; 

Novák, Brunclík 2008; Šimíček 2008). Analytická část čerpá zejména z mediálních výstupů 

(internetové zdroje, novinové články a komentáře, rozhovory, tisková prohlášení, veřejná 

vystoupení) a ze sněmovních a senátních tisků (zákony, legislativní návrhy, stenoprotokoly). 

Analytická část se rovněž opírá o relevantní odbornou literaturu. Možnými změnami Ústavy 

České republiky zahrnujícími i úpravy pravomocí prezidenta se zabývají mnozí čeští 

politologové, například Michal Kubát (2013) nebo Břetislav Dančák s Vojtěchem Šimíčkem 

(1999). Postavení prezidenta a jeho případné změny jsou rovněž předmětem zkoumání řady 

ústavních právníků, z nichž můžeme jmenovat například Kateřinu Janstovou (2007, 2011) nebo 

Jana Kyselu (2004, 2006, 2008a, 2008b).
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1. Klasifikace politických režimů 

Politický režim, nebo též forma vlády, je definován na základě horizontální dělby moci ve státě 

a vztahů mezi jednotlivými institucemi a složkami moci, především výkonné a zákonodárné 

(Klokočka 1996, s. 355-356). Různí autoři užívají ke klasifikaci politických režimů různá kritéria,4 

avšak vždy docházejí ke dvěma základním kategoriím, kterými jsou prezidencialismus a 

parlamentarismus. Nenechme se však mýlit zdánlivou jednoznačností; jak upozorňuje 

Giovanni Sartori, potíž spočívá v tom, že prezidentské režimy většinou nejsou adekvátně 

definovány a parlamentní režimy se zase mohou navzájem velmi lišit (Sartori 2011, s. 93). 

Kromě prezidentského a parlamentního režimu existuje ještě model nazývaný vláda 

shromáždění, kde je moc výkonná a zákonodárná fakticky sloučena, protože obě dvě vykonává 

parlament (Janstová 2007, s. 17). Tento model jednak není příliš častý, jednak v něm neexistuje 

prezident,5 a proto není důvod, abychom se jím v této práci dále zabývali. Další variantou je 

smíšený režim, který kombinuje prvky prezidencialismu a parlamentarismu, pro který se ujal 

termín poloprezidencialismus. Jedná se o fenomén relativně nový, který navíc v praxi může 

nabýt mnoha různých podob; v politologii se proto vyskytují odlišné názory na to, jak jej 

definovat, třídit, či zda tento termín vůbec používat.6 

K formám vlád je pro účely této práce potřeba učinit ještě jednu důležitou poznámku; 

přechody od prezidencialismu k parlamentarismu a naopak jsou velmi vzácné, protože vzorce 

institucionálního nastavení mají tendenci sami sebe v demokratických podmínkách udržovat 

                                                      

 

4 Například Shugart a Carey (1992, s. 17) rozlišují režimy na základě stupně oddělení moci (degree of separation 
of powers) a povahy vládního kabinetu (the nature of the cabinet). Karel Kouba (2010, s. 120-1) zase považuje za 
zásadní kritéria vztah výkonné a zákonodárné moci a úroveň flexibility (rigidity) mandátů. Další, avšak méně 
jednoznačná definiční kritéria mohou být například způsob volby prezidenta, rozsah ústavních pravomocí 
prezidenta nebo počet představitelů exekutivy (Kouba 2010, s. 121-2). 
5 Funkci prezidenta vykonává předseda parlamentu nebo vlády. V současné době funguje tento typ režimu pouze 
ve Švýcarsku. 
6 Někteří autoři poloprezidencialismus jako kategorii odmítají. Například Shugart a Carey (1992) upřednostňují 
dělení smíšených režimů na premiérsko-prezidentské a prezidentsko-parlamentní. Alan Siaroff (2003) zase 
navrhuje namísto toho rozdělit parlamentní režimy na ty s dominantní úlohou prezidenta, s korektivní úlohou 
prezidenta nebo s loutkovou (reprezentativní) úlohou prezidenta. 
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(Kouba 2010, s. 126). Oproti tomu přechody od jedné z těchto forem směrem k některé 

variantě poloprezidencialismu (a naopak) už zdaleka tak vzácné nejsou.7  

1.1. Prezidentský režim 

Prezidentský režim se vyznačuje odděleností, nezávislostí a vzájemnou neodpovědností 

jednotlivých složek státní moci, zejména zákonodárné (parlament) a výkonné (vláda, v jejímž 

čele stojí přímo volený prezident). Ani v prezidentském režimu ale není oddělení moci 

absolutní, protože prezident má ústavou dánu i určitou legislativní pravomoc. Na rozdíl od 

parlamentního režimu ale členové vlády nemohou být zároveň členy parlamentu, a co je 

nejdůležitější, neexistuje zde institut hlasování o důvěře, protože prezident a jeho vláda nejsou 

odpovědni parlamentu, ale voličům. Další důležitou podmínkou je nemožnost zkrácení 

mandátu obou složek; parlament nemůže být rozpuštěn a prezident nemůže být odvolán, 

vyjma procedury impeachmentu. Prezidencialismus tedy nezná institut předčasných voleb. 

Nejtypičtějším příkladem prezidentského režimu je politický systém USA, od kterého se 

všechny ostatní prezidentské režimy odvozují. 8  

Podle Matthewa Shugarta a Johna Careyho jsou určující prvky prezidencialismu následující 

(Shugart, Carey 1992, s. 22): 

1) přímá všelidová volba hlavy státu; 

2) hlava státu i parlament mají fixní funkční období a nejsou závislí na vzájemné důvěře; 

3) hlava státu jmenuje a určuje složení vlády; 

4) hlava státu má ústavou garantovanou určitou legislativní moc. 

Sartori se s Shugartem a Careym v zásadě shoduje na prvním třech kritériích, poslední však 

vypouští, protože je podle něj vágní a nadbytečné; prezident sice vždy má určitou legislativní 

moc, ale to vyplývá již z prvních tří podmínek (Sartori 2011, s. 93-4). 

Jedním ze základních předpokladů o prezidencialismu je, že přispívá k silné a akceschopné 

vládě. Sartori však upozorňuje, že tento předpoklad platí jedině, pokud existuje „spojená 

                                                      

 

7 K takovému přechodu došlo například ve Finsku nebo v Polsku v 90. letech 20. století. 
8 Kromě USA se prezidencialismus vyskytuje také v jižní Americe, Africe a východní Asii.  
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vláda“, tj. pokud má prezident většinu v parlamentu. Podle Sartoriho tak prezidentské režimy 

obecně spíše nefungují, protože jsou křehké a náchylné ke krizím a převratům. Jedinou 

výjimkou je již zmíněný americký systém, který ale podle něj funguje „navzdory své ústavě a 

nikoliv díky ní“ (Sartori 2011, s. 96-100). Ke stejnému závěru dochází i Juan Linz, podle kterého 

prezidentský režim díky svým četným nedostatkům představuje potenciální hrozbu pro 

stabilitu a demokracii (Linz 1994, s. 70).  

Pro prezidentský režim je přirozeně stěžejní role prezidenta. Jak už bylo řečeno, hlava státu je 

v podmínkách prezidencialismu vždy volena přímou, nebo alespoň jakoby přímou9, všelidovou 

volbou. Prezident je volen na pevně stanovené období, které nemůže být zkráceno; pokud se 

post uvolní, vykonává funkci až do konce volebního období viceprezident. Institut premiéra 

zde neexistuje; v čele vlády stojí prezident, který jmenuje a odvolává ministry na základě svého 

vlastního uvážení.10 Arend Lijphart upozorňuje, že v podmínkách prezidencialismu není vláda 

tak docela kolektivním orgánem, ale spíše sborem poradců prezidenta; hovoří proto o tzv. 

jednočlenné exekutivě (Lijphart 1999, s. 105). Prezidentské pravomoci jsou značné a kromě 

oblasti exekutivy zahrnují vždy i určitou legislativní pravomoc, obvykle zákonodárnou iniciativu 

a právo veta. Pokud by prezident nedisponoval legislativními pravomocemi, nemohl by být 

podle Shugarta a Careyho skutečnou hlavou vlády (Shugart, Carey 1992, s. 22).  

1.2. Parlamentní režim 

Parlamentní režim se vyskytuje v mnoha podobách, pro které je společný princip 

svrchovanosti parlamentu a sdílené legislativně-exekutivní moci. Stěžejní roli 

v parlamentarismu sehrávají politické strany11, jejichž počet, charakter a disciplinovanost mají 

zásadní vliv na podobu i funkčnost režimu. Vláda je orgánem zpravidla nevoleným12 a její 

legitimita je odvozena od parlamentu, který jí vyslovuje důvěru i nedůvěru. Dominantní 

                                                      

 

9 Jakoby přímou volbou je myšlena situace, kdy prezidenta vybírá sbor volitelů na základě všelidového hlasování. 
Pokud zprostředkující orgán nemá možnost výběr ovlivnit, není podle Sartoriho podmínka přímé volby porušena. 
Tímto způsobem je prezident volen například v USA nebo Argentině (Sartori 2011, s. 95). 
10 V některých případech může parlament za určitých okolností ministra odvolat, avšak nominační pravomoc má 
vždy pouze prezident. 
11 Sartori hovoří o podmínce existence „parlamentně způsobilých stran“, které dokáží být loajální k vládě, kterou 
pomohli jmenovat. 
12 Přímou volbu premiéra měli v minulosti v Izraeli, ale i tam od ní upustili. 
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složkou exekutivy je vláda v čele s předsedou, jehož postavení vůči zbytku vlády může být 

podle Sartoriho trojího typu (Sartori 2011, s. 112): první nad nerovnými, první mezi nerovnými 

a první mezi rovnými. 

První nad nerovnými odpovídá postavení premiéra v zemi s většinovým volebním systémem, 

typicky ve Velké Británii. Premiér je v podstatě neodvolatelný13 a má absolutní kontrolu nad 

složením vlády, jejíž členy jmenuje i odvolává; jeho postavení je tedy velice podobné 

prezidentovi v prezidentském režimu.  

Výsledkem postavení premiéra typu první mezi nerovnými je tzv. kancléřský model fungující v 

Německu. Oproti zvykům v parlamentním režimu není kancléř jmenován hlavou státu, ale 

volen parlamentem. Stejně jako z předchozím případě rozhoduje premiér plně o složení vlastní 

vlády, avšak oproti britskému modelu může být sesazen, přestože je to stále spíše 

nepravděpodobné. Parlamentní většina totiž sice může vyslovit kancléři nedůvěru, avšak musí 

se zároveň shodnout na jiném kandidátovi (tzv. konstruktivní vyjádření nedůvěry). 

Typ postavení první mezi rovnými odpovídá případům s koaliční formou vlády, která je typická 

pro většinu parlamentních režimů. Premiér sice stojí v čele vlády, ale její složení určuje 

v závislosti na koaličních partnerech a ve výsledku má nad členy vlády jen omezenou kontrolu. 

Hlasování o nedůvěře vládě není v těchto podmínkách nijak výjimečné a v případě pádu vlády 

končí i premiér. Pokud se dostatečná většina v parlamentu neshodne na novém, následují 

předčasné volby. 

Sartori poukazuje na zajímavý fakt, totiž že „fungující parlamentarismus není nikdy čistým 

parlamentarismem“ (Sartori 2011, s. 119), protože fungování parlamentního zřízení závisí 

zejména na stabilitě a akceschopnosti vlády. Čím silnější je pozice vlády a zejména jejího 

předsedy vůči parlamentu, tím lépe systém funguje. Výše jsme si ukázali jednotlivé 

konfigurace vztahů mezi ústavními aktéry, které to jasně ilustrují. Rovněž bylo řečeno, že ve 

většině zemí je předseda vlády první mezi rovnými, tedy slabý, což nás přivádí k Sartoriho 

                                                      

 

13 Parlament sice formálně může premiérovi vyslovit nedůvěru, ale vzhledem k účinkům většinového systému 
není pravděpodobné, že by se k tomu zformovala potřebná většina. 
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závěru, který tlumočí Miroslav Novák: „Parlamentní režimy nejčastěji fungují špatně“ (Novák 

2008, s. 11). 

K postavení prezidenta v parlamentarismu je nejprve nutno poznamenat, že ne všechny 

parlamentní režimy prezidenta mají; parlamentarismus je totiž na rozdíl od prezidencialismu 

možný i v podmínkách monarchie. I tam, kde prezidenta mají, vychází přitom jeho role do 

značné míry z monarchistické tradice. Z toho plyne především jeho reprezentativní postavení 

a neodpovědnost z výkonu úřadu, která vychází ze zásady princeps legibus solutus (panovník 

nepodléhá zákonům). Z hlediska ústavní teorie může být prezident nazírán buď jako součást 

výkonné moci, nebo jako pouvoire neutre (neutrální moc), čímž je ještě více zdůrazněna jeho 

nadstranická a integrující funkce (Janstová 2007, s. 21-22)    

Prezident má obvykle pravomoc jmenovat premiéra, a na jeho návrh i další členy vlády.14 

Prezident standardně jmenuje i celou řadu dalších činitelů, ať už soudních, armádních, 

diplomatických či jiných, což koresponduje s jeho výše zmíněnou reprezentativní funkcí. Ve 

vztahu k legislativnímu procesu mívá prezident právo suspenzivního veta a/nebo právo 

postoupit zákon k přezkumu ústavnímu soudu, i v parlamentních režimech ale mohou mít 

prezidenti možnost legislativní iniciativy. Významným prvkem, který odlišuje 

parlamentarismus od prezidencialismu, je pravomoc prezidenta rozpustit parlament. Výkon 

této pravomoci je však vždy podmíněn, přičemž platí, že rozsah i přísnost podmínek se 

v jednotlivých případech liší. Prezidenti parlamentních demokracií mohou být voleni přímo, 

avšak tradičně volí prezidenta parlament, což lépe reflektuje jeho reálnou moc a postavení 

(Klíma 2008, s. 18-22).   

1.3. Poloprezidentský režim 

Jak název napovídá, poloprezidencialismus kombinuje určité prvky obou výše popsaných 

režimů. Hlavním znakem poloprezidentského režimu je dvouhlavý charakter výkonné moci, 

v jejímž čele stojí zároveň prezident i předseda vlády. Stejně jako pro parlamentatrismus je 

pro poloprezidencialismus typické především sdílení moci: prezident sdílí moc s premiérem, 

                                                      

 

14 Pokud není volen parlamentem, jako v již zmíněném Německu. V některých parlamentních režimech se 
prezident s parlamentem v návrzích předsedy vlády střídá. 
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který zase musí mít nepřetržitou podporu parlamentu. S prezidentským režimem má pak 

společnou podmínku přímé všelidové volby hlavy státu. V poloprezidentském režimu navíc 

stejně jako v tom prezidentském hraje zásadní roli parlamentní většina, jejíž postavení vůči 

prezidentovi ovlivňuje fungování celého systému. Jako klasický příklad poloprezidencialismu 

bývá uváděn francouzský politický systém. 

Termín poloprezidencialismus (semipresidentialism) byl v politologii zaveden v 80. letech 20. 

století Mauricem Duvergerem, který jej chápal jako modifikovaný parlamentní režim, ve 

kterém je posílena role prezidenta.  

Duverger vymezil definiční znaky poloprezidencialismu následovně (cit. podle  Javůrek 2008, 

s. 13): 

1) prezident je volen všeobecným hlasovacím právem; 

2) prezident je vybaven významnými pravomocemi; 

3) naproti němu však stojí premiér a ministři, kteří mají exekutivní a vládní pravomoci a 

mohou zůstat v úřadě, pokud se neukáže, že parlament je proti nim opozičně naladěn. 

Podle Duvergera není poloprezidentský systém syntézou parlamentního a prezidentského, ale 

střídáním prezidentské a parlamentní fáze podle toho, jestli má prezident zároveň většinu 

v parlamentu nebo zdali je vůči němu parlament v opozici (Duverger 1980, s. 186). 

Sartori zastává názor, že poloprezidencialismus je vhodnější odvozovat naopak od 

prezidentského režimu, protože argumentace veden shora dolů je podle něj výstižnější a 

přesvědčivější, než když postupuje od parlamentní báze nahoru (Sartori 2011, s. 128).  

Sartoriho definice poloprezidencialismu je o něco podrobnější (Sartori 2011, s. 140): 

1) prezident je volen všelidovou volbou (přímo či nepřímo) na pevně dané funkční 

období; 

2) prezident sdílí exekutivní moc s premiérem, což vytváří strukturu duální autority, již 

vymezují tři kritéria: 

a. prezident je nezávislý na parlamentu, není však oprávněn vládnout sám či 

přímo, a jeho vůle proto musí být tlumočena vládou a procházet přes její 

rozhodnutí; 
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b. premiér a jeho kabinet naopak představují instituce nezávislé na prezidentovi 

v tom, že jsou závislé na parlamentu – jsou závislé buď na důvěře, nebo na 

nedůvěře parlamentu (nebo na obojím) a v obou případech potřebují podporu 

parlamentní většiny; 

c. duální struktura autority poloprezidentského systému umožňuje různé 

vyvažování a také přesunování mocenské převahy uvnitř exekutivy, to však pod 

přísnou podmínkou, že trvá „potenciál autonomie“ každé složky exekutivy. 

Sartori zároveň odmítá Duvergerovu konstrukci o střídání prezidentské a parlamentní fáze; 

podle něj je poloprezidencialismus smíšený systém, opírající se o flexibilní strukturu duální 

autority, tedy o dvouhlavou exekutivu, jejíž „první hlava“ se mění v závislosti na změnách 

v kombinaci většin (Sartori 2011, s. 132). Pokud má prezident většinu v parlamentu, pak 

v systému dominuje, pokud ne, získává navrch premiér. 

Robert Elgie kritizuje původní Duveregerovské pojetí definice poloprezidencialismu, zejména 

její druhý bod, podle kterého prezident „disponuje významnými pravomocemi.“ Tyto 

významné pravomoci nebyly Duvergerem nikdy přesněji pojmenovány, a ani z konkrétních 

příkladů zemí, které Duverger označuje jako poloprezidentské, nelze vysledovat, o jaké 

pravomoci se jedná (Javůrek 2008, s. 21). Podle Elgieho je tato podmínka těžko uchopitelná a 

tudíž zbytná. Elgie proto pojímá poloprezidencialismus šířeji, když říká, že pro tento režim je 

charakteristická kombinace přímo voleného prezidenta a vlády odpovědné parlamentu (Elgie 

1999, s. 13). 

Podle Sartoriho je poloprezidentský systém lepší než prezidentský, protože se dokáže lépe 

vypořádat s důsledky rozdělených většin. Nefungujícím prezidentským režimům proto 

navrhuje variantu přechodu k poloprezidencialismu. Parlamentním zemím, které uvažují o 

racionalizaci (zefektivnění) režimu, navrhuje poloprezidencialismus jako alternativu 

k posilování vlády a premiéra; tvrdí totiž, že zavést premiérský model parlamentarismu může 

být obtížnější a méně přirozené než posílit roli prezidenta (Sartori, 2011, s. 140).  

O postavení prezidenta vypovídaly již obě dvě shora zmíněné definice poloprezidencialismu: 

prezident je stejně jako v prezidentském režimu vždy volen všelidovou volbou, je významnou 

složkou výkonné moci a jeho pravomoci jsou značné. Konkrétní pravomoci a postavení 

prezidenta v jednotlivých zemích se však mohou lišit. Duverger analyzuje čtyři faktory, které 
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postavení prezidenta v poloprezidentském režimu určují: Kromě znění ústavy je to kombinace 

tradice a okolností, složení parlamentní většiny a vztah prezidenta k této většině15 (cit. podle 

Javůrek 2008, s. 15). Postavení prezidenta přitom může být podle něj trojího typu: prezident 

loutkový, prezident všemocný a prezident sdílející moc s premiérem (Duverger 1980, s. 167). 

V prvním případě jsou pravomoci prezidenta buď velmi slabé, nebo je z nějakého důvodu 

(nejčastěji z důvodu zažitých zvyklostí v dané zemi) nevyužívá. V takovém případě funguje 

režim vlastně velmi podobně jako ten parlamentní. Jako příklad uvádí Duverger Irsko, 

Rakousko a Island. Javůrek dodává, že po rozpadu sovětského bloku spadá do této kategorie 

taky celá řada států východní a střední Evropy (Javůrek 2008, s. 14).   

V druhém případě se jedná o prezidenta, který se aktivně podílí na tvorbě politiky a vyvažuje 

(či dokonce převažuje) vliv premiéra a parlamentu. Jeho postavené může vycházet buď přímo 

z ústavy, nebo z neformální autority. Nejčastějším v literatuře uváděným příkladem s tímto 

typem prezidentství je Francie. 

Třetí případ je jakýmsi doslovným poloprezidencialismem, kde se plně vyvinula dualita 

výkonné moci. Duverger uvádí jako příklad Výmarskou republiku, Portugalsko a Finsko, 

v současnosti se však v této podobě režim v žádné zemi nevyskytuje. 

                                                      

 

15 Znění ústavy je sice důležité k posouzení toho, zdali je daný režim vůbec poloprezidentský, Duverger si však 
všímá toho, že i když jsou si ústavy zemí blízké, praxe v těchto zemích se může významně lišit (similarity of rules, 
diversity of games). Největší důraz klade Duverger na parlamentní většinu a vztah prezidenta k této většině. 
Existuje podle něj pět možných vzorců parlamentní většiny a čtyři možné varianty postavení prezidenta vůči ní 
(tzv. Duvergerova transformační mřížka). Ze 17 kombinací odvozuje pět základních rolí, které může prezident 
v poloprezidentském systému mít: absolutní monarcha, omezený monarcha, diarcha, člen většiny a regulátor (cit. 
podle Javůrek 2008, s. 14-18).  
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2. Charakteristiky určující postavení prezidenta  

Význam prezidentského úřadu se liší podle typu režimu, a navíc se může poměrně různit i 

v rámci jednoho typu režimu, jak jsme si ukázali v předchozí kapitole. Nyní se proto zaměříme 

na postavení prezidenta v politickém systému obecně. Na sílu postavení prezidenta má vliv 

zejména způsob volby, rozsah pravomocí, délka funkčního období, možnost znovuzvolení, 

odpovědnost a odvolatelnost. Právě těmito aspekty postavení prezidenta se zabývá 

následující kapitola. 

2.1. Prezidentské volby 

Prezident může být volen přímo nebo nepřímo.16 Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, nepřímá 

volba je záležitostí především parlamentních režimů, zatímco přímá volba prezidenta je možná 

ve všech třech typech režimů, přičemž u prezidencialismu a poloprezidencialismu patří 

dokonce mezi hlavní definiční charakteristiky. Jak vyplývá z komparativní analýzy 142 zemí 

provedené Tomášem Lebedou17, téměř tři čtvrtiny zemí (72,5 %) volí svého prezidenta přímo 

a jen 27,5 % nepřímo. Lebeda analyzoval proměnné, které určují, jakým způsobem se v které 

zemí prezident volí a došel k závěru, že způsob volby prezidenta souvisí s mírou svobody režimu 

a s politicko-kulturními faktory, jako je úřední jazyk či koloniální minulost. Vybrané výsledky 

analýzy zobrazuje následující tabulka. 

  

                                                      

 

16 Je dobré zde připomenout ještě „jakoby přímou volbu“, kdy je prezident formálně volen zastupitelským 
orgánem, který ovšem rozhoduje na základě všelidového hlasování (Sartori 2011, s. 95). 
17 Analýza byla provedena v roce 2008, není tudíž zcela aktuální (od té doby změnila typ volby minimálně Česká 
republika). Pro účely této kapitoly je však dostačující, neb cílem je zachytit obecné charakteristiky, nikoliv 
jednotlivosti. Do datového souboru analýzy byly zahrnuty jen země s volbou prezidenta (nikoliv monarchie a 
země, kde žádná volba neprobíhá), a to i takové, kde volby neprobíhají zcela svobodně a demokraticky (Lebeda 
2008, s. 31). 
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Tabulka 1: Způsob volby prezidenta  

 Způsob volby prezidenta: 

Kategorie (počet zemí) Přímá volba % (počet zemí) Nepřímá % (počet zemí) 

Svobodné země (64) 62,5 % (40) 37,5 % (24) 

Částečně svobodné země (45) 84,5 % (38) 15,6 % (7) 

Nesvobodné země (33) 75,8 % (25) 24,2 % (8) 

Portugalsky mluvící země (7) 100,0 % (7) 0,0 % (0) 

Španělsky mluvící země (19) 94,7 % (18) 5,3 % (1) 

Francouzsky mluvící země (25) 84,0 % (21) 16,0 % (4) 

Arabsky mluvící země (14) 78,6 % (11) 21,0 % (3) 

Anglicky mluvící země (30) 60,0 % (18) 40,0 % (12) 

Postkomunistické země (35) 80,0 % (28) 20,0 % (7) 

Všechny země (142) 72,5 % (103) 27,5 % (39) 

Zdroj: Lebeda (2008, s. 34-36) 

Vyšší podíl nepřímé volby oproti průměru vykazují svobodné země (37,5 %), zatímco přímá 

volba je častější v částečně svobodných a nesvobodných režimech.18 Přímá volba jednoznačně 

převažuje u portugalsky, španělsky, francouzsky a arabsky mluvících zemí, zatímco u 

anglofonních je oproti průměru výrazně méně častá (60 %). Lebeda jako zvláštní kategorii 

vymezuje též postkomunistické země, ve kterých je prezident volen přímo v 80 % případů.  

Volební systém pro přímou prezidentskou volbu je vždy většinový, což je logické vzhledem 

k tomu, že se soutěží o jeden jediný post. Nejčastěji se jedná o dvoukolový systém 

s požadavkem absolutní většiny, kde vítěz musí získat více hlasů než všichni ostatní kandidáti 

dohromady. Relativně většinový jednokolový systém je méně častý a obecně lze říci, že se 

vyskytuje ve starších režimech, kde má přímá volba prezidenta delší tradici (Lebeda 2008, s. 

45-50). Nepřímá volba prezidenta je realizována parlamentem a je obvykle vícekolová. Pokud 

je parlament dvoukomorový, zpravidla se na volbě podílejí obě komory. Například v Lotyšsku 

                                                      

 

18 Dělení na svobodné, částečně svobodné a nesvobodné režimy je převzato ze statistiky Freedom House 
(www.freedomhouse.org) 
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se ale na volbě prezidenta podílí v případném třetím kole i zástupci regionální samosprávy 

(Hejzlar 2011, s. 25-26).  

Přímo volený prezident má přirozeně vyšší míru demokratické legitimity, protože svůj mandát 

získává přímo od občanů, zatímco legitimita nepřímo voleného prezidenta je odvozena od 

legitimity parlamentu. Postavení prezidenta voleného přímo je tedy silnější, vyšší míra 

legitimity však nemusí automaticky znamenat větší pravomoci. 

2.2. Pravomoci  

Pravomoci prezidenta lze obecně rozdělit na prerogativy, tj. samostatné pravomoci, a 

pravomoci vyžadující kontrasignaci (spolupodpis) předsedy nebo jiného člena vlády.  

Požadavek kontrasignace koresponduje s neodpovědností hlavy státu z výkonu úřadu, a je 

proto typický zejména pro parlamentní režimy. Podle Jana Wintra může mít pravomoc 

prezidenta charakter reprezentační, garanční, moderační nebo vyvažovací.19 Reprezentační 

pravomoci vycházejí z faktu, že prezident je nejvyšším představitelem státu, který jej 

reprezentuje navenek i dovnitř. Prezident je navíc garantem právního řádu, z čehož vyplývá 

garanční charakter některých jeho pravomocí, jako je například možnost postoupit zákon 

k přezkumu ústavnímu soudu. Mezi pravomoci mající moderační charakter řadíme ty, které 

prezidentovi umožňují řešit politické krize a spory, například pravomoc jmenovat a odvolávat 

členy vlády. Poslední možná funkce pravomoci je vyvažovací, ve smyslu vyvažování 

jednotlivých složek moci v rámci tzv. systému brzd a protivah (Wintr 2008, s. 27-28).  

Od 90. let 20. století se v politologii objevují pokusy prezidentské pravomoci kvantifikovat a 

měřit. Primárním příčinou těchto studií je obvykle snaha lépe porozumět poloprezidentským 

režimům, avšak jejich výsledky jsou zajisté přínosné pro zkoumání postavení prezidenta ve 

všech typech režimů. Existují v zásadě dvě metody, jak měřit moc prezidenta; stanoví se 

seznam významných prezidentských pravomocí, které se následně kvantifikují buď binárně, 

nebo pomocí škály. 

                                                      

 

19 Jednotlivé funkce se mohou u konkrétních pravomocí mísit. Například pravomoc vyhlašovat volby může mít 
jak reprezentační tak moderační charakter (Wintr 2008, s. 27). 
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První z metod jednoduše hodnotí pravomoci buď jedničkou, pokud prezident danou pravomoc 

má, nebo nulou, pokud ji nemá. Této metody využil například Alan Siaroff, který hodnotí 

celkem devět proměnných. Zabývá se tím, zdali je prezident volen přímo, jestli si prezidentské 

a parlamentní volby vzájemně konkurují, jestli prezident jmenuje důležité ústavní činitele jako 

například premiéra, ministry, ústavní soudce nebo předsednictvo národní banky, má-li 

prezident pravomoc účastnit se jednání vlády, vetovat zákony nebo vyhlašovat dekrety, jaká 

je jeho role v zahraniční politice, do jaké míry může ovlivnit sestavování vlády a může-li 

rozpustit parlament (Siaroff 2003, s. 303-305).  

Výhodou Siaroffovy metody je, že na rozdíl od ostatních zohledňuje nejen ústavní text, ale též 

poltickou praxi. Naopak nevýhodou této metody obecně je menší citlivost oproti hodnocení 

pomocí škály; pokud bychom se pozastavili například u třetího kritéria, otázkou je, jakou 

hodnotu přiřknout v případě, že prezident jmenuje jen některé z vyjmenovaných ústavních 

činitelů. 

Binární metodu lze zpřesnit vážením, jak to učinil například Timothy Frye (1997, s. 525-526). 

Exkluzivním pravomocem přísluší hodnota jedna, sdílené se násobí koeficientem 0,5. Pokud je 

prezident volen nepřímo, všechny hodnoty se navíc násobí hodnotou 0,5. Frye se vydal cestou 

co nejširšího výčtu pravomocí, celkem si jich vytyčil 27. To sice může vyvolávat dojem větší 

přesnosti, avšak vybrané pravomoci jsou bohužel jen těžko souměřitelné; na seznamu figuruje 

například pravomoc rozpustit parlament nebo iniciovat zákony, ale taky pravomoci typu 

jmenování generálního prokurátora nebo možnosti promluvit na zasedání parlamentu. 

Příkladem druhé metody je vůbec nejpoužívanější kvantifikace prezidentských pravomocí 

podle Shugarta a Careyho (1992, s. 150), později modifikovaná Lee Kendall Metcalfovou 

(2000). Shugart s Careym si stanovili celkem deset pravomocí, rozdělených na legislativní a 

nelegislativní, a každé přiřazují hodnotu od 0 do 4. Legislativní pravomoci vyjadřují vliv 

prezidenta na tvorbu a přijímání zákonů; jedná se o pravomoc vetovat celý zákon, vetovat část 

zákona, vydávat dekrety, navrhovat zákony, zasahovat do přípravy rozpočtu a vyhlašovat 

referenda. Nelegislativní pravomoci určují sílu postavení prezidenta vůči ostatním ústavním 

orgánům. Důležité je podle Shugarta a Careyho především to, jaký má prezident podíl na 

formování vlády, zdali má možnost odvolávat členy vlády, za jakých podmínek je vládě 

vyslovována nedůvěra a zdali smí prezident rozpustit parlament. Výběr pravomocí je zajisté 

méně vyčerpávající než ten Fryův, avšak autoři vycházejí z toho, jaké aspekty postavení 
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prezidenta jsou zásadní pro klasifikaci politických režimů; ostatní pravomoci, například 

jmenovací, nechávají bez povšimnutí.  

Nespornou výhodou této metody je větší přesnost, kterou hodnocení pomocí škály umožňuje. 

Například ve věci rozpouštění parlamentu rozlišují Shugart s Careym mezi tím, jestli může 

prezident této pravomoci užívat bez omezení (4) nebo je omezen tím, kdy a jak často může 

parlament rozpustit (3), zdali jsou zároveň s rozpuštěním parlamentu vypsány i nové 

prezidentské volby (2), prezident může parlament rozpustit pouze v reakci na vyslovení 

nedůvěry vládě (1), nebo tuto pravomoc vůbec nemá (0). Siaroff oproti tomu rozlišuje pouze 

mezi tím, jestli prezident parlament rozpustit může (1) nebo nemůže (0). Metoda Shugarta a 

Careyho tak umožňuje mnohem jemnější zachycení rozdílů mezi úlohami jednotlivých 

prezidentů.  

Tato metoda má však i své slabiny; jak upozornila Metcalfová, lépe zachycuje rozdíly mezi 

silnými prezidenty, avšak selhává při hodnocení pravomocí prezidentů slabých.20 Další 

nevýhodou je, že zatímco předchozí metody zohledňují i způsob volby prezidenta, Shugart a 

Carey se zabývají pouze prezidenty volenými přímo. 

Zvláštní pozornost si zaslouží práce Davida Doyla a Roberta Elgieho (2015), kteří vyhledali 

všechny dosavadní pokusy kvantifikovat prezidentské pravomoci a na základě 28 nalezených 

relevantních studií vytvořili metodu, která má podle nich díky velkému množství zahrnutých 

dat přinést maximální vypovídací hodnotu.21  

Snahy kvantifikovat a poměřovat postavení prezidenta na základě jeho pravomocí jsou 

z odborného hlediska velice zajímavé, pro účely této práce ale bohužel příliš dobře neposlouží, 

vzhledem k tomu, že změny pravomocí prezidenta, navrhované v České republice, byly 

obvykle příliš malého rozsahu na to, aby klasifikaci nějakým způsobem ovlivnily. 

                                                      

 

20 Metcalfová proto navrhla úpravu škál tak, aby byl tento nedostatek vyrovnán. Navíc navrhla zařadit mezi 
hodnocené legislativní pravomoci možnost postoupit zákon ústavnímu soudu (Metcalfová 2000, s. 667-668). 
21 Doyle a Elgie měří prezidentské pravomoci dvěma různými metodami, jejichž výsledek se vždy pohybuje od 0 
do 1. Seznam výsledků pro jednotlivé země je možno nalézt na webových stránkách www.presidential-
power.com 
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2.3. Další charakteristiky určující postavení prezidenta 

Kromě způsobu volby a rozsahu pravomocí tvoří další důležitou proměnnou určující sílu 

prezidentova postavení délka funkčního období a možnost případného znovuzvolení. Jak 

vyplývá z již citované komparativní analýzy Tomáše Lebedy, funkční období hlavy státu je 

zpravidla delší než funkční období parlamentu a nejčastěji činí čtyři nebo pět let (u 107 ze 136 

sledovaných zemí). Zároveň platí, že až na specifické výjimky není prezident nikde volen na 

období kratší než čtyři a delší než sedm let.22 Parlamentní režimy s nepřímo voleným 

prezidentem mají funkční období prezidenta spíše kratší (4-5 let), zatímco období delší než pět 

let se vyskytuje téměř výhradně u prezidentských a poloprezidentských režimů s přímo 

volenou hlavou státu. Korelační analýza jednoznačně prokázala, že nadprůměrně dlouhý 

pobyt v úřadu prezidenta je typický pro méně vyspělé a ne zcela svobodné země. 

 Na rozdíl od většiny ostatních funkcí bývá počet znovuzvolení prezidenta obvykle limitován. 

Vůbec nejčastěji stanovuje ústava prezidentovi možnost jednoho znovuzvolení, a to u 76 ze 

122 sledovaných zemí. V některých zemích může být člověk zvolen prezidentem jen jednou, 

zhruba ve čtvrtině zemí pak není počet znovuzvolení nijak omezen. Možnost znovuzvolení 

může potenciálně ovlivňovat chování prezidenta v úřadu; pokud se blíží volby (ať už přímé 

nebo nepřímé) prezident má dobrý důvod vyhýbat se nepopulárním krokům (Lebeda 2008, s. 

39-44). 

Prezidenti mohou být z výkonu své funkce neodpovědní, avšak jak upozorňuje Vojtěch 

Šimíček, jejich neodpovědnost je třeba chápat ve smyslu osobním (trestněprávním), nikoliv 

funkčním. Nečiní to prezidentovi akty nepřezkoumatelné, ale jedná se vlastně o druh právní 

imunity (Šimíček 2008, s. 160). Prezident je volen na jasně vymezené období, které nemůže 

být zkráceno. Výjimku tvoří ústavou daná možnost žalovat prezidenta, tzv. impeachment. 

Žalobu na prezidenta podává obvykle parlament nebo jedna z jeho komor a posuzuje jí zvláštní 

soud (ústavní nebo nejvyšší), případně parlament.23 V některých zemích, například 

                                                      

 

22 Výjimky existují celkem tři. Prezident Nauru je zároveň předsedou vlády a jeho funkční období je tudíž tříleté, 
stejně jako funkční období parlamentu. Ve Švýcarsku se na pozici hlavy státu střídají každý rok členové 
sedmičlenné spolkové rady. Poslední výjimku představuje San Marino, v jehož čele stojí dva kapitáni-regenti, 
volení dokonce jen na šest měsíců. 
23 Například v prezidentském režimu v USA podává žalobu dolní komora, zatímco horní o ní hlasuje. 
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v Rumunsku nebo v Rakousku, rozhodují o odvolání prezidenta občané v referendu. Prezident 

může být žalován pro velezradu, porušení trestního práva, porušení ústavního řádu či pro 

zneužití moci (Kysela 2008a, s. 239). V případě uvolnění postu prezidenta, ať už z důvodu 

odvolání, nebo například odstoupení či smrti, přechází povinnosti s úřadem spojené na jiného 

ústavního činitele. V prezidentských režimech je jím viceprezident, v parlamentních a 

poloprezidentských režimech jím může být předseda vlády nebo předseda jedné z komor 

parlamentu (srov. Novák, Brunclík 2008; srov. Mlejnek 2011). 
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3. Postavení prezidenta v politickém systému České republiky  

Postavení prezidenta a jeho pravomoci nelze analyzovat izolovaně, vždy je nutné hledět na ně 

v kontextu daného typu režimu, ústavního vymezení, ale též praktického výkonu této funkce. 

V této kapitole bude tedy nejprve nastíněn kontext českého politického režimu a historický 

vývoj postavení prezidenta u nás. Dále bude vymezeno současné pojetí hlavy státu a to jak 

z pohledu litery ústavy, tak z hlediska politické praxe. Zvláštní prostor bude věnován 

nejdůležitější ústavní změně posledních let, zavedení přímé volby, a jejím důsledkům pro 

politický systém a postavení prezidenta.  

3.1. Postavení prezidenta v kontextu českého politického režimu 

Česká republika je demokratický státní útvar s parlamentní formou vlády. Legislativní moc 

tvoří dvoukomorový parlament, který představuje těžiště demokratické legitimity režimu. 

Tvoří jej dvousetčlenná poslanecká sněmovna, volena poměrným systémem, a většinovým 

systémem volený senát s osmdesáti jedna senátory. Hlavní složkou exekutivní moci je vláda, 

jejíž postavení vůči parlamentu, resp. poslanecké sněmovně, není příliš silné. Vzhledem 

k roztříštěnosti poslanecké sněmovny, zapříčiněné účinky poměrného volebního systému, je 

vláda v České republice zpravidla koaliční, navíc často tvořená názorově nesourodými 

stranami. S tím souvisí nestabilita českých vlád, opírajících se o slabou většinu v poslanecké 

sněmovně. Výjimkou nejsou ani vlády menšinové. K vyvolání hlasování o nedůvěře stačí podpis 

pouhých padesáti poslanců a k přijetí návrhu je zapotřebí nadpoloviční většina všech 

poslanců.24 (srov. Novák 2008, s. 13-14; srov. Kubát 2013, s. 68-69). Odkážeme-li na Sartoriho 

klasifikaci, zmíněnou v kapitole v parlamentních režimech, je český premiér prvním mezi 

rovnými; formálně sice stojí v čele vlády, jeho postavení je však slabé. Není přímým 

                                                      

 

24 Průměrná délka vládnutí činí pouhých 23 měsíců. Od roku 1992 měla Česká republika celkem 13 vlád, z nichž 
tři se opíraly o nejslabší možnou většinu (vláda V. Špidly 2002-2004, vláda S. Grosse 2004-2005 a vláda J. Paroubka 
2005-2006) a tři vlády byly dokonce menšinové (druhá vláda V. Klause 1996-1998, vláda M. Zemana 1998-2000 
a vláda M. Topolánka 2007-2009). Další tři vlády byly tzv. úřednické (vláda J. Tošovského 1998, vláda J. Fischera 
2009-2010 a vláda J. Rusnoka 2013-2014), poslední z nich navíc ani nezískala důvěru a úřadovala v demisi. Pokusy 
o vyslovení nedůvěry vládě rozhodně nejsou výjimkou, extrémním příkladem budiž období mezi lety 2006 a 2009, 
kdy se o nedůvěře vládě hlasovalo celkem pětkrát. Jen dva vládní kabinety vydržely po celé volební období, a to 
sice první vláda V. Klause 1992-1996 a již zmíněná menšinová vláda M. Zemana. (srov. Novák 2008, s. 13-14; srov. 
Kubát 2013, s. 68-69) 



  

21 
 

nadřízeným ministrů, o jejichž výběru sice rozhoduje, ale musí přitom přihlížet ke koaličnímu 

uspořádání. Úloha prezidenta v parlamentním režimu by měla být především reprezentativní, 

slabé postavení premiéra a vlády však roli prezidenta posiluje, a to i tehdy, když o to nijak 

nestojí, což o dosavadních českých prezidentech říci nelze (Novák 2008, s. 14).  

Lubomír Kopeček a Josef Mlejnek identifikují dva hlavní faktory, které umožňují posilování 

postavení českého prezidenta. Zaprvé je to vágní formulace prezidentských pravomocí 

v Ústavě. Zadruhé jde o postavení prezidenta v očích české veřejnosti; prezidenti se tradičně 

těší vysoké popularitě, se kterou se většina ostatních politiků nemůže měřit. To souvisí mimo 

jiné se zažitou představou českého prezidenta jakožto apolitického a nadstranického aktéra 

(Kopeček, Mlejnek 2013, s. 32). Tento výklad prezidentství potvrdil i Ústavní soud, podle jehož 

nálezu je instituce prezidenta Ústavou ČR koncipována jako mimostranický ústavní orgán 

(předpis č. 37/2007 sb.).  

3.2. Historický vývoj postavení prezidenta ČR 

Historie českého, resp. československého, prezidentství sahá do roku 1918, kdy vznikla první 

Československá republika. Postavení prezidenta dle tzv. Prozatímní ústavy z 13. listopadu 1918 

bylo poměrně slabé. Ústava z roku 1920 sice pravomoci prezidenta posilovala, ale nadále 

odpovídaly standardům parlamentního režimu. Prezident byl volen Národním shromážděním 

(tj. Poslaneckou sněmovnou a Senátem) na sedmileté období. Z výkonu funkce byl 

neodpovědný a všechny jeho akty moci vládní a výkonné podléhaly kontrasignaci, včetně 

práva vetovat zákony. Prezidentovo veto bylo ale jinak poměrně silné, protože k jeho 

přehlasování bylo zapotřebí nadpoloviční většiny obou komor parlamentu. Právo veta se navíc 

vztahovalo i na ústavní zákony. Nejsilnějším politickým nástrojem prezidenta byla pravomoc 

jmenovat a odvolávat členy vlády a určovat jejich počet, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

Dle Prozatímní ústavy přitom vládu volilo národní shromáždění. Tuto změnu si výslovně 

prosadil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a daného práva také hojně 

využíval. Prezident Masaryk měl celkově zásadní vliv na formování představ o roli prezidenta 

v československé republice. Jeho výsadní postavení vyplývalo především z autority, kterou 
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požíval, ale do jisté míry bylo zakotveno i v Ústavě.25 Masaryk dokázal díky síle své osobnosti 

velmi výrazně překračovat limity dané jeho úřadu ústavním vymezením a v povědomí české 

politické elity, ale zejména české veřejnosti etabloval představu jakéhosi ideálu aktivního (byť 

ne nutně aktivistického) prezidenta působícího jako politický a morální arbitr (Hloušek 2008, 

s. 264).  

Masaryk si jako svého nástupce výslovně přál svého dlouholetého spolupracovníka Edvarda 

Beneše, jehož pozice však zdaleka nebyla tak neohrozitelná jako Masarykova. Prezident Beneš 

sice neoplýval takovým charismatem jako jeho předchůdce, ale Masarykovo doporučení mu 

propůjčovalo část jeho aury. Respektu navíc požíval díky své pracovitosti a bohatým 

zkušenostem v zahraniční politice. Po nástupu Edvarda Beneše do úřadu se objevily snahy 

postavení prezidenta oslabit, avšak k žádným změnám pravomocí nedošlo. Edvard Beneš 

abdikoval v reakci na přijetí tzv. Mnichovské dohody a 30. listopadu 1938 byl československým 

prezidentem zvolen Emil Hácha, který úřad vykonával až do konce druhé světové války. 

Háchovo prezidentství však nebylo z těch, které měly vliv na formování představ o postavení 

hlavy státu u nás. V tomto ohledu je daleko podstatnější působení Edvarda Beneše, který se 9. 

července 1940 postavil do čela tzv. Prozatímního státního zřízení a stal se československým 

prezidentem v exilu. Právě v tomto období od vzniku exilové vlády v Londýně až do roku 1946 

byla role prezidenta u nás vůbec nejsilnější, neboť moc byla za neexistence (exilového) 

parlamentu realizována pomocí prezidentských dekretů. Některé z těchto tzv. Benešových 

dekretů26 vyvolávají dodnes kontroverze, a jak píše Vít Hloušek, lze je pokládat za příklad 

odrazující od jakýchkoliv dalších experimentů se silným prezidentem (Hloušek 2008, s. 283).  

                                                      

 

25 V Ústavě z roku 1920 bylo například výslovně napsáno, že omezení znovuzvolení se prvního prezidenta netýkají. 
26 Dekretů prezidenta republiky bylo vydáno celkem 143 a jejich platnost byla stvrzena 5. března 1946 
prozatímním Národním shromážděním. Některé z nich řešily naprosto běžnou agendu, zajišťující chod státu, a 
byly tudíž „nezávadné“, např. dekret č. č. 50/1945 Sb. o opatřeních v oblasti filmu. Obsah některých dekretů byl 
však přinejmenším sporný a dodnes vyvolává diskuze (viz například před druhým kolem prezidentských voleb 
v roce 2013). Řeč je zejména o dekretech 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby 
nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací 
a ústavů a 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců 
a nepřátel českého a slovenského národa. 
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Prezident Beneš abdikoval 7. června 1948 poté, co odmítl podepsat novou, komunisty 

předloženou ústavu (tzv. Ústavu 9. května), čímž začala éra komunistických prezidentů.27  

Československo bylo v tomto ohledu pozoruhodnou výjimkou, neb komunistické režimy 

sovětského typu zpravidla žádného prezidenta neměly a roli hlavy státu plnil kolektivní orgán, 

například Prezidium nejvyššího sovětu28 (Mlejnek 2011, s. 14). Československo si sice úřad 

prezidenta (který však už nebyl „hlavou státu“) díky silné prvorepublikové tradici zachovalo, 

avšak je třeba míti na paměti, že jeho role neplynula z ústavního vymezení, ale z toho, kdo ji 

vykonával a jakou měl pozici v Komunistické straně Československa. Pokud jde o zákonné 

zakotvení, Ústava z roku 1948 postavení prezidenta nijak významně nezměnila. Druhá 

komunistická Ústava (tzv. socialistická), z roku 1960 zkrátila funkční období ze sedmi na pět 

let a zrušila omezení znovuzvolení. Nová Ústava se dotýkala i prezidentských pravomocí; 

prezident již neměl mít právo veta, avšak získal možnost zákonodárné iniciativy. Prezident byl 

nyní, stejně jako všechny ostatní orgány, podřízen přímo Národnímu shromáždění. Podle 

Ústavního zákona o československé federaci, přijatého v roce 1968, byl prezident pouze 

prezidentem federace, nikoliv České a Slovenské republiky. To přetrvalo až do rozdělení 

Československa v roce 1992.  

Komunistický režim padl na podzim roku 1989 a 29. prosince 1989 byl novým prezidentem 

zvolen neformální vůdce Občanského fóra Václav Havel. Dodnes mu bývá vytýkáno, že ho do 

funkce zvolilo ještě komunistické Národní shromáždění a přísahu složil na ústavu s přídomkem 

„socialistická“, jeho zvolení však bylo dílem shody nejvýraznějších antikomunistických sil ve 

státě a součástí demokratizačního procesu v Československu (Hloušek 2008, s. 266; Kopeček, 

Mlejnek 2013, s. 39). Václav Havel navázal na prvorepublikovou tradici prezidentů jako silných 

osobností, těšících se zvláštní autoritě, kterou jemu konkrétně propůjčovalo působení 

                                                      

 

27 V období mezi lety 1948-1989 se v úřadu prezidenta vystřídalo pět mužů. Prvním komunistickým prezidentem, 
vládnoucím od abdikace Edvarda Beneše až do své smrti v roce 1953, byl Klement Gottwald, který byl od roku 
1951 zároveň předsedou Ústředního výboru KSČ. Po něm následoval Antonín Zápotocký, jehož mandát rovněž 
zanikl jeho úmrtím, a to v roce 1957. Mezi lety 1957-1968 byl prezidentem Antonín Novotný, který z funkce 
odstoupil v reakci na události tzv. Pražského jara, a ve funkci byl nahrazen populárním válečným veteránem 
generálem Ludvíkem Svobodou. V roce 1975 byl přijat změněný článek ústavy z roku 1960, který umožnil, aby 
byl místo Svobody, neschopného vykonávat nadále svůj úřad, zvolen prezidentem Gustáv Husák. Ten byl až do 
roku 1987 zároveň generálním tajemníkem ÚV KSČ. 
28 Další výjimku tvoří Nikolae Caucescu, který se stal v roce 1974 prezidentem Rumunska. V roce 1990 byla 
nakrátko zřízena funkce sovětského prezidenta, které se ujal Michail Gorbačov. 
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v disentu a v době sametové revoluce. Navázal ještě na jednu tradici; od začátku bylo jasné, 

že se nespokojí s reprezentativní rolí a bude aktivně vstupovat do politiky. Hojně využíval 

například své pravomoci iniciovat zákony, v březnu 1991 dokonce podal vlastní návrh nové 

československé ústavy (viz Chrastilová, Mikeš 2003, s. 36-44). Prezident Havel si velmi přál 

zachování Československa, avšak v roce 1992 dosáhlo napětí mezi českou a slovenskou 

politickou reprezentací vrcholu. Havel díky tomu nebyl znovuzvolen29 a rezignoval 

s odůvodněním, že nemůže nadále plnit závazky vyplývající ze slibu věrnosti České a Slovenské 

federativní republice (Chrastilová, Mikeš 2003, s. 80-81). 

Samostatná Česká republika byla vyhlášena 1. ledna 1993. Zároveň vešla v platnost nová 

ústava, která zachovávala parlamentní zřízení s mírně posílenou hlavou státu. Vzorem pro 

novou ústavní listinu se stala Ústava z roku 1920, vymezení role prezidenta se však od 

prvorepublikové ústavy podstatně liší.  Nejvýrazněji se to týká úlohy prezidenta při sestavování 

vlády, která byla značně omezena. Oproti předchozím ústavám disponuje prezident nově i 

pravomocemi, které nevyžadují kontrasignaci. Prezident již nemá právo iniciovat zákony, jak 

tomu bylo od roku 1960, naopak znovu získal právo suspenzivního veta, k jehož přehlasování 

však stačí pouze nadpoloviční většina Poslanecké sněmovny, a je tudíž slabší než za první 

republiky.  

Prvním českým prezidentem byl podle očekávání zvolen Václav Havel. Počátky Havlova 

prezidentství byly ve znamení sporů s tehdejším premiérem a předsedou nejsilnější politické 

strany Václavem Klausem. Klaus a jeho první vláda se však opírali o dostatečnou podporu 

Poslanecké sněmovny, a prezident Havel tak musel přijmout reprezentativní roli, kterou mu 

Klaus vytyčil. Největší příležitostí jak odstavit svého hlavního rivala a realizovat vlastní politické 

představy přinesl prezidentu Havlovi pád Klausovy druhé, menšinové vlády v roce 1997. Po 

rozkolu v ODS, známém jako tzv. Sarajevský atentát neexistovala v parlamentu síla, která by 

dokázala vytvořit stabilní vládu. Prezident se proto uchýlil k praxi, kterou byly vládní krize 

překonávány za první republiky, a jmenoval tzv. úřednickou vládu. Ta ale vládla jen do 

následných předčasných voleb v červnu 1998, po kterých byl prezidentův vliv na každodenní 

                                                      

 

29 Důvodem byl odpor nejsilnější slovenské strany Hnutie za Demokratické Slovensko, jejíž předseda Vladimír 
Mečiar prohlásil, že Havel není pro stranu přijatelným kandidátem. Bez hlasů HZDS nemohl být Havel zvolen. 
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politiku opět upozaděn na základě tzv. Opoziční smlouvy mezi dvěma nejsilnějšími politickými 

stranami, ODS a ČSSD. V tomto období docházelo k nejvýraznějším snahám revidovat 

pravomoci prezidenta, o kterých bude řeč později v této práci. 

Havlův druhý mandát vypršel v roce 2003 a jeho nástupcem se nestal nikdo jiný, než jeho 

dlouholetý politický oponent Václav Klaus. Klaus za své zvolení prezidentem vděčil především 

loajální podpoře ODS, kontrastující s nedisciplinovanosti a roztříštěnosti tehdejších vládních 

stran v čele s ČSSD, ale také hlasům některých členů KSČM. Ohledně vnitrostátní politiky se 

Klaus ještě před svým zvolením nechal slyšet, že nehodlá zbytečně zasahovat do činnosti vlády 

(Novinky.cz 2003). Ani on se ale této zásady nedržel zcela, v roce 2005 například usiloval o 

odstoupení premiéra Stanislava Grosse a jeho vlády30  (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 58). 

Problematičtější ale bylo Klausovo počínání v oblasti zahraniční politiky. Prezident, známý 

svými vyhraněnými zahraničněpolitickými postoji (zejména ve vztahu k Evropské unii), se 

opakovaně dostával do konfliktů s vládou, které vadilo jeho vystupování, rozcházející se 

s oficiálními stanovisky České republiky (viz Brunclík 2008, s. 316-317; Kopeček, Mlejnek 2013, 

s. 66-68). 

Stejně jako Havel byl i Klaus českým prezidentem zvolen dvakrát po sobě na pět let. Nové 

prezidentské volby tedy nastaly v roce 2013, tentokrát se však již volilo přímo. Prvním českých 

přímo zvoleným prezidentem se stal další dlouholetý a zkušený politik Miloš Zeman, když 

v druhém kole porazil tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (viz Šedo 2013). 

3.3. Ústavní vymezení a politická praxe 

Z jedné z předchozích kapitol již víme, že prezident v parlamentním režimu může být zakotven 

buď jako součást výkonné moci nebo jako samostatná a tedy neutrální moc. Postavení 

prezidenta České republiky je vymezeno v Hlavě třetí Ústavy, čímž je jasně zařazen do 

exekutivy. Mnozí ústavní právníci se nad tímto faktem podivují, neb takové členění podle jejich 

názoru neodpovídá skutečné funkci české hlavy státu (Klíma 2008, s. 17; Janstová 2007, s. 21). 

                                                      

 

30 Po skandálech premiéra Grosse ohledně financování jeho bytu podali ministři za KDU-ČSL demisi. Prezident 
Klaus tuto demisi odmítl přijmout, protože měl obavy, že by ČSSD postavila novou vládu s podporou KSČM. Přijetí 
demise proto podmínil hlasováním o důvěře vládě v parlamentu, které by vláda za dané situace jen těžko ustála. 
Prezident se tak podílel na vystupňování tlaku na odstoupení premiéra Grosse (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 58). 
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Jan Kysela naopak upozorňuje na to, že zařazením prezidenta do exekutivy po boku vlády má 

význam pro zdůraznění nutnosti součinnosti a koordinace těchto dvou orgánů (Kysela 2008a, 

s. 238). Jan Wintr charakterizuje na základě ústavního vymezení roli českého prezidenta jako 

reprezentanta státu, garanta řádu a moderátora politických sporů (Wintr 2008, s. 26). 

Prezident republiky je volen v tajných, všeobecných, rovných a přímých volbách. Volební 

systém je dvoukolový s nutností získání absolutní většiny. Funkční období činí pět let 

s možností jednoho znovuzvolení. Prezident je z výkonu své funkce neodpovědný a po dobu 

výkonu mandátu nemůže být zadržen ani trestně stíhán. Výjimku tvoří zvláštní ústavní žaloba 

pro velezradu či hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Žalobu podává 

Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny a posuzuje ji Ústavní soud. Mimo to je prezident 

neodvolatelný a jeho mandát zaniká buď vypršením, složením do rukou předsedy senátu, 

úmrtím nebo ztrátou volitelnosti. V takovém případě, či v případě, kdy prezident nemůže svou 

funkci ze závažných důvodů vykonávat, přecházejí pravomoci s úřadem spojené na předsedu 

vlády (většina kontrasignovaných pravomocí) a předsedu Poslanecké sněmovny (některé 

samostatné pravomoci).31 

Pravomoci prezidenta jsou stanoveny taxativně v článcích 62 a 63 Ústavy; veškeré pravomoci 

spadající do výkonné moci, které nejsou výslovně přiřknuty prezidentovi, přísluší vládě. 

V parlamentních režimech je obvyklé, že rozhodnutí politicky neodpovědného prezidenta 

vyžaduje spolupodpis člena vlády, který tím přebírá za daný akt politickou zodpovědnost. 

Postavení českého prezidenta je v tomto smyslu atypické, neboť disponuje poměrně širokým 

katalogem samostatných, tj. nekontrasignovaných, pravomocí. Tyto pravomoci jsou 

definovány čl. 62, podle něhož prezident republiky: 

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu 

a přijímá její demisi, 

b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, 

c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, 

                                                      

 

31 V případě, že je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přecházejí tyto pravomoci na předsedu Senátu. 
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d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí 

prozatímně až do jmenování nové vlády, 

e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, 

f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, 

g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, 

h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, 

i) podepisuje zákony, 

j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,  

k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. 

První jmenovaná pravomoc nepodléhá kontrasignaci zcela logicky, ostatně je tomu tak u 

naprosté většiny parlamentních režimů. Některé další pravomoci sice nepodléhají 

kontrasignaci, ale vyžadují souhlas jiného ústavního orgánu, a to buď Poslanecké sněmovny 

(bod j) nebo Senátu (bod e). Dále jsou některé pravomoci dodatečně omezeny podmínkami 

(bod c), které prezidentův skutečný vliv umenšují (Kysela 2004, s. 55). Prezident dále disponuje 

pravomocemi omezenými nutností kontrasignace předsedy nebo jím pověřeného člena vlády, 

které jsou vyjmenovány v článku 63 Ústavy. Prezident republiky: 

a) zastupuje stát navenek, 

b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může 

přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, 

c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, 

d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, 

e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, 

f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, 

g) jmenuje a povyšuje generály, 

h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, 

i) jmenuje soudce, 

j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 

nepokračovalo, 

k) má právo udělovat amnestii. 

Kromě pravomocí výslovně stanovených v článcích 62 a 63 Ústavy přísluší prezidentovi i další 

práva, ze kterých můžeme jmenovat například oprávnění prezidenta účastnit se zasedání obou 
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komor parlamentu, jednání vlády nebo bezpečnostní rady státu. Prezident má dále právo 

projednávat s členy vlády jejich agendu a být informován o jejich postupu. Prezident republiky 

může podávat podněty Ústavnímu soudu, pokud má pochybnosti o ústavnosti nějakého 

zákona.  

Podle odstavce 2 článku 63 Ústavy prezidentovi mohou příslušet také další pravomoci, které 

nejsou výslovně uvedeny v ústavním zákoně, stanoví-li tak zákon. Pravomoci zakotvené 

v zákoně vždy podléhají kontrasignaci. Příkladem takové pravomoci je třeba jmenování 

rektorů a profesorů vysokých škol dle zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách.  

V následující části bude jednotlivým pravomocem, uspořádaných do tematických celků, 

věnován krátký komentář, ve kterém budou detailněji popsány okolnosti výkonu této 

pravomoci, doplněné o sporné případy z politické praxe. 

3.3.1. Pravomoci směrem k vládě 

K tradičním výsadám prezidentů v parlamentních režimech patří jmenování předsedy vlády. 

Český prezident není teoreticky při výběru předsedy vlády nijak omezen, předpokládá se však, 

že zvolí takového kandidáta, který má šanci získat důvěru sněmovny. Nemusí se přitom jednat 

o představitele vítězné strany, pokud tato strana nemá dostatečný koaliční potenciál nebo 

ohrožuje-li demokratický právní řád. Prezident by měl tedy při jmenování předsedy vlády 

vycházet z jednání se zástupci parlamentních stran. Je znám jen jediný případ, kdy tomu tak 

nebylo, a to sice jmenování tzv. úřednické vlády Jana Rusnoka prezidentem Zemanem v roce 

2013. Tomuto ojedinělému případu bude věnován dostatek prostoru později. Pro jmenování 

předsedy vlády není stanovena žádná lhůta, což implikuje, že prezident tak má učinit 

jednoduše co nejdříve (Gerloch 2008, s. 37). Vzhledem k tomu, že zavedení časového omezení 

pro jmenování premiéra a vlády je předmětem současných návrhů na změnu Ústavy, bude 

tomuto problému rovněž věnováno více pozornosti později. Pokud vláda nezíská důvěru 

Poslanecké sněmovny, prezident jmenuje premiéra podruhé. Přitom to může, ale nemusí být 

stejný kandidát. Pokud ani druhá vláda nezíská důvěru, další pokus jmenovat premiéra náleží 

předsedovi Poslanecké sněmovny. Když ani tato vláda důvěru nezíská, je sněmovna 

prezidentem rozpuštěna a konají se nové volby (Kysela 2008a, s. 247). Sestavování vlády bylo 



  

29 
 

doposud vždy úspěšné na první pokus, s výjimkou jmenování Mirka Topolánka, jehož vláda 

získala důvěru napodruhé.32  

Co se týče jmenování ostatních členů vlády, jsou prezidentovi možnosti ještě menší, neb 

Ústava jasně stanovuje, že je může jmenovat pouze na návrh předsedy vlády (č. 68 odst. 2). 

Prezident tedy nemůže jmenovat ministrem nikoho, koho mu premiér nenavrhl, má ale právo 

navrženého kandidáta odmítnout. K tomu by však mělo docházet jen ve výjimečných 

případech a nikoliv na základě osobních antipatií, nýbrž v souladu s prezidentovou funkcí 

garanta ústavnosti33  (Wintr 2008, s. 32-33). Tak tomu bylo například v roce 2005, kdy 

prezident Klaus odmítl jmenovat ministrem zdravotnictví Davida Ratha dříve, nežli složí funkci 

prezidenta lékařské komory, protože „člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha 

odporuje výkonu jeho funkce“ (čl. 70). Podle stejného principu mohl prezident Zeman 

odmítnout jmenovat ministrem Andreje Babiše, avšak rozhodl se tak neučinit. 34 

Odvolání člena vlády provádí prezident rovněž na návrh předsedy vlády, avšak v tomto případě 

již musí vyhovět. Prezident naopak nemusí vyhovět individuální demisi člena vlády, v tomto 

smyslu se však jedná spíše o pozdržení, neb si lze jen těžko představit, že by v demokratickém 

režimu prezident držel ministra ve funkci proti jeho vůli. Tuto úlohu sehrál prezident Klaus 

v zde již vzpomínané vládní krizi v roce 2005. Ústava neříká nic o tom, zdali má prezident právo 

odvolat samotného předsedu vlády, ústavní právníci se však shodují, že tato pravomoc 

prezidentu nepřísluší (Kysela 2008a, s. 249).  Premiér může buď rezignovat, nebo může být 

jemu a jeho vládě vyslovena nedůvěra. V obou případech padá s premiérem celá vláda. Ústava 

stanovuje, že v případě demise vlády pověřuje prezident tuto vládu výkonem funkce až do 

                                                      

 

32 Po volbách v roce 2006 Topolánek nejprve sestavil menšinovou vládu ODS, která ale nezískala důvěru. 
Prezident Klaus napodruhé jmenoval premiérem opět Topolánka, jehož druhá vláda složená z ODS, KDU-ČSL a SZ 
důvěru sice získala, ale pouze díky spolupráci dvou poslanců z opoziční ČSSD. 
33 Všichni dosavadní čeští prezidenti měli k některým jmenovaným ministrům výhrady, na základě kterých se 
zdráhali danou osobu do funkce jmenovat. Prezident Havel se například obával jmenování Jana Kavana ministrem 
zahraničí, vzhledem k jeho postojům vůči členství České republiky v Severoatlantické alianci. Prezident Klaus měl 
zase obavy ze jmenování Karla Schwarzenberga do téže funkce, protože se domníval, že má až příliš silné vazby 
na Rakousko. I prezident Zeman vyjadřoval vůli zasahovat do jmenování ministrů, pokud by měl pochybnosti o 
jejich dostatečné kvalifikaci k vedení daného resortu. Dosud se však nestalo, že by prezident zcela odmítl 
jmenovat někoho, koho mu premiér navrhl (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 62). 
34 Babišovi nezanedbatelné podnikatelské aktivity lze bezpochyby považovat za činnost odporující funkci ministra 
financí. Babiš navíc nezískal tzv. lustrační osvědčení. 
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jmenování vlády nové. Spíše než o pravomoc se však v tomto případě jedná o povinnost hlavy 

státu (Wintr 2008, s. 31).  

3.3.2. Pravomoci směrem k moci legislativní 

Pravomoc svolávat zasedání Poslanecké sněmovny je stejně jako pravomoc vyhlašovat volby 

čistě formální, zaměříme se zde proto jen na prezidentovo právo rozpustit Poslaneckou 

sněmovnu. Institut rozpuštění zákonodárného sboru je v parlamentních režimech zcela běžný 

a tvoří protiváhu vyslovení nedůvěry vládě. V České republice je však možnost rozpuštění 

Poslanecké sněmovny značně omezena. Prezident smí Poslaneckou sněmovnu rozpustit, 

jestliže a) nevyslovila důvěru vládě jmenované na návrh předsedy Poslanecké sněmovny (viz 

výše), b) neusnese se do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda 

otázku důvěry, c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je 

přípustné, d) sněmovna nebyla po dobu delší než tři měsíce usnášeníschopná, ačkoliv zasedání 

nebylo přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi (čl. 35 odst. 1). Od roku 

2009 může být Poslanecká sněmovna prezidentem rozpuštěna rovněž na základě svého 

vlastního rozhodnutí, vysloví-li se tak tři pětiny všech poslanců. Z těchto podmínek jasně plyne, 

že pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu nebyla zamýšlena jako páka, kterou může 

výkonná moc (prezident) vydírat moc zákonodárnou, nýbrž jako poslední možnost v případě, 

že je parlamentní režim paralyzován. Jak podotýká Kysela, „prezident za těchto podmínek sice 

nemusí sněmovnu rozpustit, je ale velmi nepravděpodobné, že by tak při splnění podmínek 

mohl neučinit“ (Kysela 2008a, s. 250). Poslanecká sněmovna byla dosud rozpuštěna jen 

jednou, a to 28. srpna 2013. Stalo se tak na základě usnesení Poslanecké sněmovny, avšak 

prezident Zeman v celé krizi sehrál zásadní roli.35  

Prezidentovy možnosti zapojit se do legislativního procesu jsou v souladu se zvyklostmi 

v parlamentním režimu omezené. Český prezident nemá právo zákonodárné iniciativy, kterým 

                                                      

 

35 Poté co podal premiér Petr Nečas demisi, odmítl prezident Zeman jmenovat premiérkou Miroslavu Němcovou, 
zástupkyni stávající koalice, která již měla dojednanou podporu 101 hlasů ve sněmovně. Namísto toho pověřil 
složením vlády nestraníka Rusnoka, jehož vláda ale důvěru nezískala. Prezident Zeman dávat po celou dobu 
najevo, že Němcovou nejmenuje premiérkou ani napodruhé. Většina podporující Němcovou se navíc mezitím 
rozpadla a sněmovna si odhlasovala rozpuštění. 
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v minulosti, resp. od roku 1960 do roku 1992, disponovali českoslovenští prezidenti. 

Zákonodárnou iniciativu mají v českém politickém systému pouze poslanci, Senát, vláda a vyšší 

územně správní celky (kraje). Prezident hraje v legislativním procesu roli jakési poslední 

instance, protože přichází na řadu až poté, co zákon schválí obě komory parlamentu (případně 

Poslanecká sněmovna přehlasuje odmítnutí Senátu). Prezident může v této fázi zákon buď 

podepsat, nebo ho do patnácti dnů s odůvodněním vrátit Poslanecké sněmovně. Veto se vždy 

vztahuje na daný zákon jakožto celek a prezident nemá možnost podávat pozměňovací 

návrhy. Tato pravomoc se navíc nevztahuje na ústavní zákony.  

Právo veta je samostatnou pravomocí prezidenta republiky, nepodléhá tudíž kontrasignaci 

vlády. Tím se tato pravomoc stává nejvýznamnějším prostředkem, kterým může prezident 

prosazovat své vlastní politické představy. Podle některých ústavních právníků se český 

prezident v tomto ohledu vymyká klasické roli hlavy státu v parlamentním režimu (Klíma 2008, 

s. 22). Podle Jana Wintra je naopak zcela logické, že právo veta nepodléhá kontrasignaci vlády, 

protože shoda prezidenta a vlády na odmítnutí nějakého zákona, který již prošel parlamentem, 

by byla tak vzácná, že by se institut veta stal takřka nepoužitelným. 

Prezidentovo veto není absolutní, Poslanecká sněmovna jej může přehlasovat nadpoloviční 

většinou všech poslanců. Podle Wintra je systém v tomto ohledu správně nastaven tak, aby 

prezident (stejně jako senát) fungoval jako pojistka, a nikoliv jako nepřekonatelná překážka 

(Wintr 2008, s. 29). Vít A. Shorm ale upozorňuje, že to činí právo veta prakticky nefunkčním, 

protože případy, kdy by prezidentovo veto nebylo přehlasováno, jsou v praxi velmi vzácné 

(Shorm 2004, s. 77). Během prezidentství Václava Klause se tak stalo jedenáctkrát a v éře 

prezidenta Havla dokonce jen čtyřikrát36 (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 45). Prezident Zeman 

zatím využil práva veta celkem třikrát, a hned v prvním případě nebylo jeho veto přehlasováno.  

Pokud má prezident pochybnosti o ústavnosti nějakého zákona, má kromě práva veta také 

možnost podat podnět Ústavnímu soudu, aby zákon nebo jeho část zrušil. Tuto pravomoc 

přisuzuje prezidentovi zákon č. 182/1993 o Ústavním soudu. Zatímco první český prezident 

                                                      

 

36 Klaus použil právo veta 57krát, Havel 24krát. Rozdíl mezi počtem vet je z velké části dán tím, že během 
prezidentství Václava Klause byl počet zákonů schválených parlamentem výrazně vyšší (Kopeček, Mlejnek 2013, 
s. 45). 
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Havel se na Ústavní soud obracel s žádostí o zrušení zákona nebo jeho části poměrně často a 

úspěšně, jeho nástupce Klaus tohoto svého práva ze zásady nevyužíval37 (Wintr 2008, s. 30). 

Prezident Zeman této možnosti dosud využil jej jednou, a to v případě zákona o státní službě. 

Pokud prezident zákon nevetuje ani nenapadne u Ústavního soudu, měl by jej podle znění 

Ústavy podepsat. I tato zdánlivě samozřejmá a banální kompetence prezidenta se však stala 

kontroverzní, a to během prezidentství Václava Klause. Klaus totiž uplatňoval vlastní způsob, 

jak vyjádřit nesouhlas s určitým zákonem; nevetoval jej, ale ani jej nepodepsal. Podle svých 

slov se tím od daného zákona distancoval.38 Ústavní právníci se však shodují na tom, že 

podepisování zákonů není předmětem prezidentovi vůle, ale pouhým stvrzením legislativního 

procesu. Pokud prezident nepodepíše zákon, který legislativním procesem prošel, porušuje 

tím svou ústavní povinnost. Nepodepsání není překážkou v platnosti zákona, jinak by mohl 

prezident, ale i předseda Poslanecké sněmovny a předseda vlády, kteří musí zákony rovněž 

podepsat, kdykoliv zablokovat jakýkoliv zákon, což Ústava nepřipouští (ČT24 2012; Klíma 2008, 

s. 22; Shorm 2005, s. 77). 

3.3.3. Pravomoci směrem k moci soudní 

Soudní moc je v České republice rozdělena na soudy obecné a Ústavní soud. Obecné soudy 

jsou hierarchicky odstupňované na soudy okresní, resp. obvodní, krajské, resp. městské, vrchní 

soudy a nejvyšší soudy. Prezident republiky jmenuje soudce všech těchto soudů, ústavní 

soudce samostatně (se souhlasem Senátu) a soudce obecných soudů se spolupodpisem vlády.  

Prezident v první řadě jmenuje všechny soudce obecních soudů. Aby mohl být soudce 

jmenován, musí splňovat podmínky, které stanovuje článek 93 Ústavy a dále zákon č. 6/2002 

sb. o soudech a soudcích. Seznam kandidátů splňujících tyto podmínky předkládá prezidentovi 

                                                      

 

37 Za největší úspěch prezidenta Havla u Ústavního soudu lze bezpochyby považovat zrušení reformy zákona o 
České národní bance nebo Volební reformy z let 2000-2001. Klaus, ještě jako řadový politik, stál v té době na 
opačné straně barikády, a proto mu rozhodnutí Ústavního soudu pochopitelně nebyly po chuti. Ani jako prezident 
nenacházel s Ústavním soudem společnou řeč (viz například jeho spory s předsedkyní Nejvyššího soudu 
Brožovou), a proto nepřekvapí, že on sám se na Ústavní soud zásadně neobracel (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 56). 
38 Ze zákonů, které Klaus odmítl podepsat, můžeme jmenovat například zákon o zásluhách Edvarda Beneše 
(292/2004 sb.), zákon o registrovaném partnerství (115/2006 sb.) nebo zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi (428/2012 sb.).  
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vláda; jedná se tedy o kontrasignovaný akt, probíhající v opačném sledu.39 Z výše uvedeného 

jasně plyne čistě formální charakter aktu jmenování prezidentem, i přesto se však o této 

pravomoci hojně diskutovalo, a to v roce 2005 v souvislosti s kauzou tzv. justičních čekatelů. 

Prezident Václav Klaus tehdy odmítl jmenovat 32 z 55 navrhovaných kandidátů na soudce, 

protože ještě nedosáhli věku třiceti let.40 To vyvolalo debatu o tom, zdali soudci automaticky 

vzniká nárok na jmenování tím, že splní podmínky dané zákonem, nebo jestli má prezident 

právo soudce i přesto nejmenovat. Vladimír Sládeček v souvislosti s touto kauzou píše, že 

prezidentovi nesporně přísluší v rámci jeho role garanta právního řádu posuzovat naplnění 

podmínek daných zákonem. Prezident však podle něj nemusí jmenovat všechny osoby, které 

tyto podmínky splní, protože mu to Ústava přímo neukládá (Sládeček 2008, s. 112-119).  

Prezident dále jmenuje předsedu a místopředsedy nejvyšších obecních soudů, tj. Nejvyššího 

soudu a Nejvyššího správního soudu. U Nejvyššího správního soudu tak činí se spolupodpisem 

vlády, v případě Nejvyššího soudu samostatně. I s touto prezidentovou pravomocí je spojena 

jedna kauza z doby prezidentství Václava Klause. V roce 2005 si tehdejší ministr spravedlnosti 

Pavel Němec postěžoval prezidentu Klausovi na to, jakým způsobem vede Nejvyšší soud jeho 

předsedkyně Iva Brožová a Klaus na základě tohoto podnětu Brožovou z funkce odvolal. 

Určování personálního složení Nejvyššího soudu na objednávku člena vlády je přitom fatálním 

nepochopením role prezidenta jakožto strážce nezávislosti justice (Klíma 2008, s. 20). Brožová 

se proti svému odvolání bránila u Ústavního soudu, který jí dal za pravdu a zrušil část zákona 

o soudech a soudcích s odůvodněním, že předsedy a místopředsedy nejvyšších soudů lze 

odvolat pouze na základě kárného řízení. Pravidlo, že kdo jmenuje, ten odvolává, platí podle 

nálezu Ústavního soudu pouze pro vztahy přímé podřízenosti, který neodpovídá vztahu 

prezidenta vůči soudcům (předpis č. 397/2006 sb.).  

Ten samý rok došlo k dalšímu konfliktu mezi Brožovou a prezidentem Klausem, který chtěl 

jmenovat místopředsedou Nejvyššího soudu Jaroslava Bureše. Post místopředsedy byl však 

                                                      

 

39 Jak upozorňuje Michal Bartoň, nelze v tomto případě zaměňovat situaci, kdy vláda předkládá seznam kandidátů 
na jmenování (podléhající kontrasignaci) se situací, kdy vláda kandidáty navrhuje (Bartoň 2008, s. 120-125). 
40 Věková hranice byla v zákoně o soudech a soudcích upravena v roce 2003, do té doby činila dvacet pět let. 
Podle přechodných ustanovení novely zákona se však nově upravené podmínky výslovně nevztahovaly na tzv. 
justiční čekatele, kteří tohoto statutu nabyli před účinností tohoto zákona (Sládeček 2008, s. 112). 
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v té době již obsazen a podle zákona má mít Nejvyšší soud místopředsedu jen jednoho. 

Brožová označila přidělení Bureše k Nejvyššímu soudu i jeho jmenování místopředsedou za 

protiústavní a Ústavní soud jí dal v obou věcech za pravdu (více viz ČT24 2015a). Ústavní soud 

se tak přiklonil k výkladu, že prezident jmenuje předsedu a místopředsedy nejvyššího soudu 

z řad soudců nejvyššího soudu, přestože v Ústavě je psáno pouze, že je jmenuje ze soudců 

(Rychetský 2008, s. 155). 

Zvláštní postavení v justiční soustavě náleží Ústavnímu soudu, jehož úkolem je podle článku 

83 Ústavy dbát o ochranu ústavnosti. Ústavní soud je tedy garantem právního řádu v České 

republice, což je úloha, která zároveň přísluší také prezidentu republiky. Z tohoto důvodu je to 

právě prezident, kdo velmi výrazně určuje podobu Ústavního soudu. Ústavních soudců je 

celkem patnáct a jsou jmenováni na deset let bez omezení věku nebo počtu znovuzvolení. 

Všechny ústavní soudce jmenuje prezident, který z nich posléze vybírá předsedu a 

místopředsedy. Prezident je při jmenování ústavních soudců vázán pouze souhlasem Senátu, 

který jej vyslovuje nadpoloviční většinou přítomných při minimální účasti třetiny senátorů. 

Eliška Wagnerová poukazuje na nezvyklou sílu této prezidentovi pravomoci v porovnání 

s ostatními parlamentními režimy.41 Připomíná také fakt, že vzhledem k omezení funkčního 

období ústavních soudců na deset let jmenuje prezident sloužící dvě po sobě jdoucí období 

(což je případ jak Havla, tak Klause) postupně všech patnáct členů Ústavního soudu 

(Wagnerová 2008, s. 102-103).   

Zatímco první český prezident Havel neměl se senátem o jmenování ústavních soudců 

závažnějších sporů, během prezidentství jeho nástupníka Klause se celkem šestkrát opakovala 

situace, kdy senátoři odmítli prezidentem navrhovaného kandidáta schválit. Klaus vinil Senát 

z politizování celé záležitosti, Senát Klausovi naopak vyčítal nevhodný výběr kandidátů, který 

navíc se senátory předem nekonzultoval (Český rozhlas 2003). V důsledku toho nebyl Ústavní 

soud od července 2003 do prosince 2005 a od března 2012 do května 2013 plně obsazen, což 

                                                      

 

41 V některých zemích jmenuje prezident jen část ústavních soudců (Itálie), jinde prezident jmenuje soudce 
z kandidátů navržených vládou (Rakousko) nebo se procesu výběru vůbec neúčastní, protože soudci jsou voleni 
parlamentem (Německo, Maďarsko). Wagnerová si tento nadprůměrný vliv prezidenta na složení ústavního 
soudu vysvětluje zažitou rolí prezidenta jako „mimostranického orgánu“, od kterého se tudíž očekává, že bude 
soudce vybírat na základě odbornosti a nikoliv podle jejich politického přesvědčení (více viz Wagnerová 2008, s. 
102-104). 
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do značné míry ztěžovalo jeho fungování. Od té doby, co se stal prezidentem Miloš Zeman, 

odmítli senátoři jen jediného kandidáta na ústavního soudce a situace se stabilizovala. 

Kromě jmenovacích pravomocí disponuje prezident ještě jednou skupinou kompetencí 

směrem k soudní moci; jako hlava státu disponuje právem zvrátit pravomocné rozhodnutí 

soudu. Prezident může udělit individuální milost (odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem 

a zahlazuje odsouzení), abolici (nařizuje, aby se soudní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, 

aby se v něm nepokračovalo) nebo amnestii. 

Pravomoc udělovat individuální milost může mít dle Wintra v demokratickém právním státě 

dvojí účel. Zaprvé se projevuje jako vyvažovací pravomoc, protože umožňuje prezidentovi 

v individuálních případech zabránit excesům soudní moci. Zadruhé odstraňuje tvrdost zákona 

v případech, kdy obecný zákon není s to spravedlivě postihnout všechny okolnosti 

individuálního osudu člověka, přičemž soudci obecných soudů k těmto okolnostem mohou 

přihlížet jen jako k polehčujícím. Udělení milosti jako jediné z této kategorie pravomocí 

nevyžaduje kontrasignaci člena vlády (Wintr 2008, s. 31). 

První i druhý český prezident této své pravomoci aktivně využívali; Havel udělil celkem 860, 

Klaus 416 milostí. Současný prezident Zeman dal již na počátku svého mandátu najevo, že 

pravomoc udělovat milosti (stejně jako amnestie) považuje za „monarchistický přežitek“. 

Výkon této pravomoci proto delegoval na ministerstvo spravedlnosti.42 Podle Ústavy má ale 

právo udílet milost jedině prezident; ministerstvo tak v praxi může provádět pouze předvýběr 

podle prezidentem daných kritérií, konečné rozhodnutí zůstává i nadále na prezidentovi43 

(iDNES.cz 2013a). 

Vyhlášení amnestie a abolice je podmíněno kontrasignací předsedy vlády či jím pověřeného 

člena vlády. V historii České republiky byly vyhlášeny celkem tři amnestie, dosud poslední a 

nejrozsáhlejší vyhlásil prezident Klaus 1. ledna 2013. Tato amnestie byla značně kontroverzní, 

                                                      

 

42 Pravomoc provádět řízení o milostech přenesl na ministra spravedlnosti též prezident Havel svým rozhodnutím 
č. 33/1994 sb. (viz Chrastilová, Mikeš 2003, s. 227). 
43 Prezident Zeman deklaroval, že bude o omilostnění uvažovat jen v případě, kdy je žadatel těžce nemocný a 
zbývají mu poslední měsíce života (iDNES.cz 2013a). Během Zemanova prezidentství nebyla dosud udělena ani 
jedna milost. 
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zejména proto, že její součástí byla i abolice, znemožňující objasnění celé řady velkých 

hospodářských kauz devadesátých let.44 Z politologického hlediska byla ale tato amnestie 

zajímavá především z hlediska výkladu pojmu kontrasignace. Tehdejší premiér Petr Nečas, 

který amnestii spolupodepsal, totiž trval na tom, že pravomoc vyhlásit amnestii je zcela v gesci 

prezidenta, a on tudíž neměl právo tento akt nepodepsat (Nečas 2013). To je zjevně v rozporu 

s právním významem institutu kontrasignace, na což odborníci z řad politologů i ústavních 

právníků v rámci mediální diskuze na toto téma opakovaně upozorňovali (viz například 

Novinky.cz 9. 1. 2013). Politickou odpovědnost za kontroverzní amnestii měla nést vláda. 

Namísto toho se stala amnestie jedním z důvodů pro ústavní žalobu na prezidenta Klause, 

kterou podal v březnu 2013 Senát (pro hlasovalo 38 senátorů). Ústavní soud žalobu zastavil, 

protože funkční období prezidenta mezitím skončilo (iDNES.cz 2013b). 

3.3.4. Pravomoci směrem k ostatním složkám moci výkonné 

Prezident republiky disponuje kreačními neboli jmenovacími pravomocemi vůči celé řadě 

ústavních funkcí, která zahrnuje též předsednictvo Nejvyššího kontrolního úřadu a České 

národní banky. Prezident jmenuje nejvyšší představitele těchto dvou orgánů výkonné moci 

v souladu s požadavkem na jejich nezávislost; znovu se nám zde tedy připomíná apolitické a 

nadstranické pojetí hlavy státu. Prezident se dále podílí na jmenování celé řady dalších 

nezávislých institucí, jako je Veřejný ochránce práv či předseda Úřadu na ochranu osobních 

údajů (Wintr 2008, s. 26).  

Nejvyšší kontrolní úřad má dle Hlavy páté Ústavy na starosti kontrolu hospodaření se státním 

majetkem a plnění státního rozpočtu. Činnost NKÚ dále specifikuje zákon č. 166/1993 sb. o 

Nejvyšším kontrolním úřadu. V čele NKÚ stojí prezident a viceprezident, jejichž funkční období 

činí shodně devět let. Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje a odvolává prezident republiky 

na návrh Poslanecké sněmovny.45 Součinnost s Poslaneckou sněmovnou je opodstatněná 

posláním úřadu, který má kontrolovat především hospodaření vlády; účast vlády na jmenování 

v podobě kontrasignace je tudíž nemyslitelná. Vzhledem k faktu, že vláda, aby mohla fungovat, 

                                                      

 

44 Ke zbývajícím dvěma amnestiím vyhlášeným prezidentem Havlem viz Chrastilová a Mikeš 2003, s. 222-224. 
45 Odvolání prezidenta či viceprezidenta NKÚ je možné jen na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory 
NKÚ nebo v případě, že nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců. 
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musí být schopna dát dohromady většinu v Poslanecké sněmovně, bylo by v tomto ohledu 

možná vhodnější, aby návrhy na prezidenta a viceprezidenta NKÚ podával Senát. 

Podle Pavla Rychetského nelze z platného znění Ústavy usuzovat, že má prezident povinnost 

sněmovnou navrženého kandidáta jmenovat (nebo odvolat). Poslanecká sněmovna ale stejně 

tak nemá povinnost navrhnout prezidentovi nového kandidáta (Rychetský 2008, s. 155-156).  

V dubnu 2002 odmítl prezident Havel jmenovat do vedení NKÚ Lubomíra Voleníka a Františka 

Brožíka. Prezident argumentoval tím, že mandát současného prezidenta a viceprezidenta NKÚ 

má skončit až po nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, a proto by podle něj volbu 

nejvyšších představitelů NKÚ měla provést až sněmovna v novém složení. I po ustavení nové 

sněmovny ale Havel jmenoval pouze Voleníka, kandidáta na viceprezidenta Brožíka odmítal 

pro jeho údajně nedostatečnou odbornou kvalifikaci. Sněmovna poté navrhla na post 

viceprezidenta Dušana Tešnara, kterého Havel jmenoval v lednu 2003 (iDNES.cz 2002; 

Koudelka 2008, s. 175). 

Česká národní banka je ústřední bankou státu, která má na starosti cenovou stabilitu, 

měnovou politiku a dohled nad finančním trhem. Činnost ČNB určuje Hlava šestá Ústavy a dále 

zákon č. 6/1993 sb. o České národní bance. Nejvyšším orgánem ČNB je Bankovní rada České 

republiky, tvořená guvernérem, dvěma viceguvernéry a čtyřmi řadovými členy. Členové 

Bankovní rady jsou jmenováni na šestileté období a jejich odvolání je přípustné jen pokud 

přestanou splňovat podmínky k výkonu funkce požadované nebo pokud se dopustí vážného 

pochybení.46 Všechny členy Bankovní rady jmenuje prezident republiky, který z nich dále 

určuje guvernéra a viceguvernéry. Jedná se o jedinou jmenovací pravomoc prezidenta, která 

nepodléhá součinnosti s žádnou jinou institucí. Tím se zcela vymyká pojetí prezidentských 

pravomocí a ne náhodou byla opakovaně předmětem návrhů změn Ústavy, o kterých bude 

řeč později.  

Jmenování Bankovní rady bylo též předmětem kompetenčního sporu mezi Zemanovou vládou 

a prezidentem Havlem v roce 2000. Ve stručnosti šlo o to, zdali je i výběr guvernéra a 

viceguvernérů výsadní kompetencí hlavy státu, anebo podléhá kontrasignaci; článek 62 Ústavy 

                                                      

 

46 Viz Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. 
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totiž stanovuje pouze to, že prezident jmenuje členy bankovní rady, zatímco jmenování 

guvernéra a viceguvernérů zmiňuje až zákon o České národní bance. Pravomoci dané zákonem 

přitom podle odstavce 3 článku 63 Ústavy podléhají kontrasignaci. Do roku 2000 však 

prezident prováděl toto rozhodnutí samostatně, aniž by to kdokoliv zpochybňoval. Ústavní 

soud tuto zažitou praxi potvrdil (předpis č. 285/2001 sb.; Janstová 2011, s. 55).  

Úskalí spojené s jednozdrojovým jmenováním vedení ČNB dobře ilustruje například nedávné 

vyjádření prezidenta Zemana, že do Bankovní rady ČNB nejmenuje nikoho, kdo podporuje 

měnové intervence nebo nesouhlasí s přijetím eura (ČT24 2015b). Takový výrok rozhodně 

nesvědčí o snaze prezidenta zajistit co největší nezávislost a názorovou vyváženost centrální 

banky.  

3.3.5. Pravomoci v oblasti zahraniční politiky 

Prezident podle článku 63 Ústavy zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní 

smlouvy, přijímá vedoucí zastupitelských misí a pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských 

misí. Pravomoci prezidenta v oblasti zahraniční politiky patří k těm, které jsou nejčastěji 

předmětem sporů ohledně toho, kde končí oblast působnosti vlády a začíná moc prezidenta. 

Všechny pravomoci prezidenta v oblasti zahraniční politiky podléhají kontrasignaci vlády a ze 

znění Ústavy se obecně usuzuje, že určování zahraniční politiky přísluší především vládě, 

respektive ministerstvu zahraničí, které také na rozdíl od prezidenta disponuje k tomu 

potřebným aparátem (Brunclík 2008, s. 311; Mlsna 2008, s. 189-195). Jak ale upozorňuje Jan 

Kudrna, zahraniční politika je v Ústavě zmiňována pouze v souvislosti s prezidentem, a na to 

konto píše: „Je tedy otázkou, zda ústavodárce nezamýšlel zahraniční politiku, byť ne zcela bez 

limitů, svěřit do působnosti prezidenta republiky, respektive v této oblasti učinit jeho postavené 

významnější a dát mu prostor pro určitou aktivitu“ (Kudrna 2011, s. 11). 

Prezident v první řadě zastupuje Českou republiku navenek, což reflektuje jeho postavení 

jakožto nejvyššího reprezentanta státu. Zatupování státu prezidentem lze rozdělit na oficiální 

akty, tj. zejména závazné projevy, které prezident jménem státu činí, a neformální akty, které 

nemají právně závazné důsledky. Kontrasignace neformálních aktů prezidenta republiky by 

byla značně problematická, proto se obecně soudí, že projevy prezidenta, které nejsou právně 

závazné, nevyžadují předchozí souhlas vlády. Prezident ale vždy vystupuje jako hlava státu, a 

proto by i jeho neformální projevy měly být v souladu s oficiálními stanovisky státu. Všichni 
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dosavadní čeští prezidenti však nezřídka kdy prezentovali na mezinárodním poli spíše své 

vlastní názory, nežli oficiální postoj České republiky.47 

Ústava prezidentovi přisuzuje důležitou roli při přijímání mezinárodněprávních závazků státu 

formou mezinárodních smluv. Prezident dle Ústavy sjednává mezinárodní smlouvy, přičemž 

tuto pravomoc může přenést na vládu nebo se souhlasem vlády na jejího člena. Prezident 

Havel tak učinil v dubnu 1993, kdy přenesl sjednávání smluv nevyžadujících souhlas 

parlamentu na vládu a sjednávání smluv nepřekračujících gesci jednotlivých resortů na 

příslušné ministry. Toto rozhodnutí je platné, dokud není prezidentem zrušeno, k čemuž 

doposud nedošlo (Šťastný 2008, s. 218-219). Ústřední role při sjednávání mezinárodních smluv 

tak náleží vládě. Prezident ale stále disponuje pravomocí mezinárodní smlouvy ratifikovat. 

Ratifikace je jakousi prezidentskou obdobou kontrasignace; podle názoru Zdeňka Koudelky 

z Ústavy vyplývá, že nelze uzavřít mezinárodní smlouvu, pokud by ji prezident odmítl 

ratifikovat (Koudelka 2004, s. 74). Tento výklad se však v ústavní praxi nepotvrdil, protože se 

ustálilo, že prezidenti ratifikují jen smlouvy, které byly schváleny parlamentem; smlouvy 

sjednané vládou se neratifikují (Šťastný 2008, s. 226-228). V minulosti se navíc vyskytl i případ, 

kdy prezident ratifikoval smlouvu, se kterou výslovně nesouhlasil.48 

Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích přijímá prezident vedoucí zastupitelských 

misí. Tato pravomoc je čistě formální a spočívá v tom, že velvyslanci jiných zemí v České 

republice předávají prezidentovi do rukou pověřovací listiny, podepsané hlavou státu jejich 

domovské země. Opačně český prezident pověřuje zastupitelské mise České republiky 

výkonem jejich funkce v zahraničí. Velvyslance navrhuje prezidentovi ministerstvo zahraničí a 

pověření musí svým spolupodpisem ztvrdit člen vlády (Mlsna 2008, s. 208-209). Jmenování 

velvyslanců bylo předmětem sporů prezidenta Zemana a ministra zahraničí Schwarzenberga 

v roce 2013. Tento spor bude podrobněji rozebrán v jin části této práce. 

                                                      

 

47 Prezident Havel tak činil například v případě války v Jugoslávii nebo v Iráku. U prezidenta Klause šlo především 
o jeho notoricky známý odpor vůči evropské integraci. V případě prezidenta Zemana jde především o jeho výroky 
týkající se ukrajinské krize. Sporům prezidentů a vlád v oblasti zahraniční politiky se ve své práci podrobněji 
věnuje Miloš Brunclík (2008, s. 311-323). 
48 Prezident Klaus v roce 2009 ratifikoval Lisabonskou smlouvu, přestože opakovaně kritizoval její obsah i 
okolnosti jejího přijetí (viz Kopeček, Mlejnek 2013, s. 66-68). 
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3.3.6. Ostatní pravomoci 

Prezident disponuje též určitými pravomocemi směrem k branné moci. Armáda je 

v demokratickém státním zřízení principiálně apolitická, proto je odvození branné moci od 

„nadstranického“ prezidenta vcelku logické. Český prezident je vrchním velitelem ozbrojených 

sil, jeho faktický vliv na činnost ozbrojených sil je však nevelký, rozhodující pravomoci má 

v této oblasti vláda a ministerstvo obrany. Prezident má dále právo účastnit se schůzí 

Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími 

členy otázky, které patří do jeho působnosti. Prezident rovněž jmenuje celou řadu vedoucích 

funkcionářů ozbrojených sil v čele s náčelníkem Generálního štábu. Činí tak vždy se 

spolupodpisem člena vlády (Klíma 2008, s. 22-23).   

Poslední dosud nezmíněnou pravomocí prezidenta je udělování státních vyznamenání. Existují 

čtyři typy státního vyznamenání: Řád bílého lva, Řád Tomáše Garriguea Masaryka, Medaile za 

hrdinství a Medaile za zásluhy. Udělování vyznamenání patří mezi samostatně pravomoci 

prezidenta, který je uděluje na návrh Poslanecké sněmovny, Senátu nebo vlády; prezident ale 

může propůjčit či udělit vyznamenání i bez tohoto návrhu. V tomto ohledu mají výše zmíněné 

návrhy charakter spíše podnětů, prezident ve skutečnosti může rozhodnout o vyznamenání 

zcela na základě vlastního uvážení (Bartoň 2008, s 121). 

3.4. Zavedení přímé volby prezidenta 

Pro debatu o zavedení přímé volby v České republice je symptomatické, že se její intenzita 

v čase proměňuje podle toho, kdo právě má či nemá šanci být zvolen, aniž by o této ústavní 

změně bylo uvažováno jakkoliv komplexněji. Úvahy o zavedení přímé volby prezidenta se 

objevily již krátce po sametové revoluci, v prosinci 1989. Trochu překvapivě přišli s tímto 

nápadem komunisté, zatímco demokratická opozice prosazovala nepřímou volbu. Důvody 

komunistů jsou již z dnešního pohledu zřejmé; přímá volba vzbudila u veřejnosti pozitivní 

ohlasy a dávala komunistům příležitost využít jejich lepší výchozí pozice. Ač se to z dnešního 

pohledu může zdát zvláštní, Václav Havel ještě nebyl natolik známou postavou a komunisté 

doufali v úspěch svého kandidáta, tehdy relativně populárního předsedy vlády Ladislava 

Adamce. Komunisté mohli navíc triumfovat kandidaturou Alexandra Dubčeka, populární 

postavy z dob pražského jara (Kudrna 2011, s. 14). Po zbytek devadesátých let nebyla přímá 

volba prezidenta příliš diskutovaným tématem; ke znovunastolení této otázky došlo až 
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s blížícím se koncem Václava Havla v úřadu. Sám prezident Havel si přímou volbu svého 

nástupce přál, rovněž většina parlamentních stran byla této změně pozitivně nakloněna. 

Jedinou výjimkou byla tradičně ODS, která však svůj názor změnila s vidinou kandidatury svého 

předsedy Klause, který měl mít podle nich v přímé volbě větší šanci na zvolení. Po zvolení 

Václava Klause však téma přímé volby opět na delší dobu ustoupilo do pozadí (Hloušek 2008, 

s. 270-275). Z celkového hlediska je však důležité, že již v této době se začal formovat pohled 

na přímou volbu prezidenta jako na něco, s čím v podstatě nelze nesouhlasit, který od té doby 

zcela převládl. Jak píše Michal Kubát, „přímou volbu začali chtít všichni, hlavně si jí začal přát 

lid, ale nikdo pořádně nevěděl proč“ (Kubát 2013, s. 98). 

Příznivci přímé volby prezidenta obvykle argumentují dvěma základními tezemi. Zaprvé, že je 

přímá volba více demokratická nežli volba nepřímá, protože zvyšuje participaci občanů na 

politickém životě. Zadruhé, že je přímá volba jakýmsi světovým trendem, protože ve většině 

zemí jsou prezidenti voleni přímo (viz kapitola 2.1). V českém prostředí se pak v debatě o 

zavedení přímé volby objevovaly tři hlavní argumenty; přímá volba zvýší prezidentovu 

demokratickou legitimitu, omezí vliv politických stran a ozdraví politickou kulturu v České 

republice.49 Kubát ve své knize všechny tyto argumenty přesvědčivě vyvrací (Kubát 2013, s. 

98-104). 

Debata o zavedení přímé volby prezidenta v České republice nikdy nebyla debatou o 

komplexních změnách Ústavy, ve většině případů nebyla dokonce ani spojena s debatou o 

úpravě prezidentových pravomocí. Jak už ale bylo popsáno výše, postupem času se stala přímá 

volba takovým evergreenem české politiky, že si šlo již jen těžko představit, že by nakonec 

nebyla prosazena.50 Jak si přitom všímá Kubát, „snad v žádné jiné otázce neexistovala tak 

fatální propast mezi odbornou veřejností na jedné straně a politickou (a částečně také 

publicistickou) veřejností na straně druhé“ (Kubát 2013, s. 96). Ústavní zákon zavádějící přímou 

                                                      

 

49 Mírně odlišně sumarizuje nejčastější argumenty pro zavedení přímé volby Kysela (2008b, s. 56). 
50 Při hlasování v Poslanecké sněmovně byli proti návrhu pouze tři poslanci, všichni poslanci za KSČM a čtyři další 
se zdrželi hlasování (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=55266&o=6). V senátu bylo hlasů proti zavedení 
přímé volby podstatně více; 22 senátorů bylo proti, 4 se zdrželi 
(http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=12519&O=8). 
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volbu prezidenta vešel v platnost 1. října 2012, první přímé volby proběhly v lednu 

následujícího roku. 

Zavedení přímé volby vyvolalo diskusi o tom, zdali zůstává politický režim v České republice i 

nadále parlamentní, či zda došlo k posunu směrem k poloprezidencialismu. Způsob volby 

prezidenta je skutečně jedním ze znaků, na základě kterých lze definovat formu vlády v zemi. 

Přímá volba je typická pro prezidentské a poloprezidentské režimy, avšak ani v parlamentním 

režimu není vyloučena. Podívejme se na tuto otázku optikou definic poloprezidencialismu, 

uvedených v první kapitole této práce. Maurice Duverger podmiňuje naplnění kategorie 

poloprezidentského režimu kromě všelidové volby také signifikantními pravomocemi 

prezidenta. Český prezident, jak již zde bylo konstatováno, má moc sice o něco větší, avšak 

v zásadě nevybočující ze standardů parlamentního režimu.  Duverger ale pravomoci, které má 

prezident mít, aby mohl být považován za silného hráče, blíže nespecifikuje, lze tedy obtížně 

určit, zdali lze podle této definice český režim považovat za poloprezidentský. Právě obtíže 

s definováním významných pravomocí přivedly Roberta Elgieho ke zjednodušení definice 

poloprezidencialismu; podle Elgieho je poloprezidentský režim každý, ve kterém je vláda 

odpovědná parlamentu a prezident je volen přímo. Na základě této definice je český režim 

jednoznačně poloprezidentský. Sartoriho definice se krom přímé volby opírá o duální 

strukturu autority v exekutivě. Vzhledem k tomu, že je český prezident v Ústavě zakotven 

jakožto součást výkonné moci, naplňuje Česká republika v současné době i tuto definici 

poloprezdiencialismu. Navzdory tomu se většina českých politologů i ústavních právníků 

přiklání k tomu, že politický režim v České republice zůstává i nadále parlamentní (Klíma 2004; 

Kopeček, Mlejnek 2013; Kubát 2013; Kudrna 2011; Kysela 2006). Většina z nich ale zároveň 

dodává, že zavedení přímé volby může být jistým nakročením k poloprezidencialismu, zvláště 

nedojde-li k posílení pozice vlády, která je v současné době žalostně slabá. Pokud by se navíc 

ujal úřadu prezidenta někdo, kdo nebude váhat využít mezer v Ústavě k posílení svojí moci, 

může být tento krok dokonán. 

V dubnu 2014 proběhla na půdě Univerzity Karlovy politologická konference věnovaná 

fenoménu poloprezidencialismu, na které byla přítomným odborníkům položena zajímavá 

otázka; „Pokud podle Vás změna způsobu volby nevedla k žádné změně režimu, proč proti ní 

většina z Vás vystupovala?“ Odpověď by se ze závěrů dala zformulovat následovně: přímá 

volba jako taková nemusí nic měnit, může ale vést k posílení napětí mezi prezidentem a 
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vládou. Jak měla čtenáři ukázat tato kapitola, spory ohledně kompetencí prezidenta byly na 

české politické scéně běžné již před zavedením přímé volby a dá se očekávat, že se budou 

objevovat i nadále. Zvýšení legitimity prezidenta v podobě zavedení přímé volby však napříště 

může vést k posunu od restriktivního výkladu prezidentských pravomocí směrem 

k doslovnému, či dokonce extenzivnímu (Antoš 2011). 
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4. Debata o úpravě pravomocí prezidenta ČR 

Předmětem této práce není debata o pravomocech mezi odborníky na politologii a ústavní 

právo, ani debata publicistická, nýbrž pouze debata politická. Ta jest zachycena a analyzována 

na základě legislativních návrhů na změnu Ústavy dotýkajících se postavení prezidenta. Kromě 

obsahu těchto návrhů si autorka všímá také toho, kdo byl jejich autorem, kdy byly podány, 

zdali se tak stalo v reakci na nějakou konkrétní politickou situaci či co bylo překážkou v jejich 

přijetí. Návrhy na zavedení přímé volby, které se zároveň netýkají změny pravomocí, 

představují pouze okrajovou součástí této analýzy, protože samotná snaha zavést přímou 

volbu byla již v literatuře dostatečně reflektována.51 

4.1. Diskuze o úpravách pravomocí prezidenta republiky před přímou volbou 

4.1.1. Prezidentské období Václava Havla 

Než se zaměříme na debatu o úpravách prezidentských pravomocí probíhající za existence 

samostatné České republiky, vraťme se nejprve na chvíli do období federace, které mělo na 

formování představ o postavení prezidenta v budoucí ústavě nepochybně vliv. V té době byl 

prezidentem Václav Havel, který do toho, jaké mají být v budoucnu kompetence prezidenta, 

často promlouval anebo se o to alespoň snažil. Například v listopadu 1991 vystoupil Havel před 

parlamentem s návrhem rozšířit prezidentské pravomoci o možnost vyhlašovat referendum, 

rozpouštět Federální shromáždění a vydávat v mezidobí po rozpuštění Federálního 

shromáždění zákony formou dekretů.52 Všechny tyto návrhy byly Federálním shromážděním 

zamítnuty (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 40-41). Prezident Havel v období federace hojně využíval 

svého práva zákonodárné iniciativy a jeho vlastní návrh Ústavy, který předložil Federálnímu 

shromáždění v roce 1991, počítal se zachováním této prezidentovi pravomoci (Chrastilová, 

                                                      

 

51 K tomu například Hloušek 2008 nebo Kudrna 2011. 
52 Podle Kopečka a Mlejnka tak prezident nečinil v touze zvýšit svou moc, ale snažil se tak reagovat na přibývající 
problémy s fungováním režimu. Mechanismy zakotvené v komunistické Ústavě nebyly stavěné na to, aby 
fungovaly v demokratickém státě, mnohé z nich byly poprvé použity až po revoluci (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 
40-41). 
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Mikeš 2003, s. 41). Nová česká Ústava však prezidentovi možnost zákonodárné iniciativy 

nepřiznala.  

Ústava České republiky vznikala narychlo během roku 1992.53 Její přípravu měla na starost 

vládní komise za tímto účelem zřízená. Předsedou komise byl tehdejší premiér Václav Klaus, 

autorem článků věnovaných prezidentu republiky byl Cyril Svoboda.54 Lze říci, že o základním 

postavení prezidenta v nově vzniklém státě panovala mezi členy komise shoda; neuvažovalo 

se o žádné jiné podobě režimu nežli parlamentní. Také se obecně počítalo s tím, že do funkce 

prezidenta bude zvolen Václav Havel, a i to se do vymezení prezidentových pravomocí 

promítlo. Úloha českého prezidenta sice měla vycházet z prvorepublikové tradice, ale zůstat 

především reprezentativní. To dělalo starosti Václavu Klausovi, který si byl vědom tradice 

neformálně silných osobností v úřadu prezidenta, na kterou se Havel chystal navázat, a usiloval 

proto alespoň o co největší omezení prezidentových formálních pravomocí. Vládní návrh proto 

počítal s tím, že by prezident mohl vetovat jen ústavní zákony, byl by zbaven práva sjednávat 

mezinárodní smlouvy a mohl by žádat zprávy jen od vlády jako celku, nikoliv od jednotlivých 

ministrů. Kontrasignaci všech prezidentových rozhodnutí měl provádět jedině předseda vlády. 

Václav Havel s těmito úpravami pochopitelně nesouhlasil, přičemž argumentoval mimo jiné i 

svými zkušenostmi s praktickým výkonem této funkce. Upozorňoval například na to, že 

výhradní právo informovat prezidenta a kontrasignace všech rozhodnutí premiérovi zbytečně 

přidá neúměrné množství práce. Obzvláště protestoval proti omezení práva veta. 

V připomínkách k návrhu, který komisi zaslal, píše: „suspenzivní veto je jedinou možností 

výkonné moci, tedy i vlády, jak zabrzdit zákon, který považuje za špatný. Toto právo tedy nutně 

zpevňuje vztah vlády a prezidenta (umím si dokonce představit, že by vrácení zákona podléhalo 

kontrasignaci) … Prezident bez tohoto práva by přestával mít v ústavním systému svůj 

integrující smysl a povážlivě by se stával pouhou ozdobou státu“ (Chrastilová, Mikeš 2003, s. 

                                                      

 

53 Poslední parlamentní volby proběhly 5. a 6. června 1992, teprve po nich se začalo připravovat rozdělení 
federace. Ústava byla schválena 16. prosince 1992 a slavnostně vyhlášena 1. ledna 1993. 
54 Dalšími členy komise byli Jan Kalvoda, Filip Šedivý, Jiří Vlach, Vojtěch Cepl, Daniel Kroupa, Václav Benda, Václav 
Pečich, Jan Litomiský, Miloslav Výborný, Václav Novotný, Miroslav Sylla, Pavel Zářecký a Dušan Hendrych. Komise 
byla zřízena usnesením vlády 484/1992. 
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117-119). Komise pro Ústavu všechny Havlovy připomínky zohlednila a žádná z těchto úprav 

se do Ústavy nepromítla (Kopeček, Mlejnek 2013, s. 44-45). 

Během prvního a druhého volebního období Poslanecké sněmovny nebyly podány žádné 

návrhy zákona, které by se přímo dotýkaly kompetencí prezidenta. Za zmínku stojí jen 

opakované snahy uzákonit institut referenda, z nichž žádná nedošla zdárného konce. Podle 

všech těchto návrhů to měl být prezident, kdo by případné referendum vyhlašoval (podobně 

jako vyhlašuje volby), žádný z návrhů ovšem nepočítal s tím, že by mohl prezident referendum 

též iniciovat. Prezident by tudíž touto úpravou nezískal žádnou reálnou moc. 

První závažné návrhy úprav dotýkajících se prezidenta republiky přišly během třetího 

volebního období Poslanecké sněmovny, v době menšinové vlády ČSSD, opřené o tzv. opoziční 

smlouvu s ODS. V tomto období se také poprvé objevily návrhy na zavedení přímé volby 

prezidenta.  

Vládní návrh ústavního zákona (sněmovní tisk 541) předložený sněmovně v únoru 2000 

obsahoval především změny v oblasti organizace soudů. Daný návrh počítal se zřízením 

Nejvyšší rady soudnictví, která by se nově stala ústředním orgánem správy soudnictví, čímž 

mělo být dosaženo větší nezávislosti justice na výkonné moci.55 Nejvyšší rada soudnictví by 

měla šestnáct členů, z nichž by sedm volili přímo soudci ze svých řad, a ze zbývajících osmi by 

polovinu volila Poslanecká sněmovna a polovinu Senát. Nejvyšší rada soudnictví by navrhovala 

prezidentu republiky kandidáty na jmenování soudcem; jmenování soudců prezidentem by 

tím zároveň již nepodléhalo kontrasignaci. Rada by dále navrhovala prezidentovi kandidáty na 

funkci předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu. Z tohoto hlediska daný návrh zákona 

omezuje pravomoci prezidenta, protože počítá s tím, že by prezident nově jmenoval soudce 

obecných soudů a předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu na návrh, zatímco podle 

platné právní úpravy tak činí samostatně (či se spolupodpisem člena vlády). Návrh byl 

Poslaneckou sněmovnou zamítnut ve druhém čtení. 

                                                      

 

55 Jak upozorňuje Kysela, exekutiva by i nadále měla na justici určitý vliv, protože daný návrh upravuje pouze 
správu soudnictví, zatímco státní správa soudů (kam spadá například financování) by zůstala v gesci ministerstva 
spravedlnosti (Kysela 2004, s. 61). 
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Prvním návrh zákona, který se věnoval přímo úpravě pravomocí prezidenta republiky, 

předložila skupina poslanců ODS a ČSSD (sněmovní tisk 359). Tento návrh zaváděl možnost 

samorozpuštění Poslanecké sněmovny, rušil právo prezidenta vyhlásit abolici a upravoval 

celou řadu jmenovacích pravomocí prezidenta. Návrh explicitně stanovoval, že prezident 

jmenuje předsedu a místopředsedu Ústavního soudu ze soudců Ústavního soudu; tato změna 

byla jednak zcela marginální, jednak zbytná, protože to stanovuje již zákon o Ústavním soudu 

(Šimíček 1999, s. 123). Předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu by prezidentovi nově 

navrhoval Senát. Proti tomuto opatření se ohradila ve svém stanovisku vláda, podle níž by bylo 

vhodnější, aby prezidentovi navrhoval kandidáty na tyto funkce orgán soudní (Nejvyšší rada 

soudnictví, viz výše), a nikoliv politický. Kandidáty na členy Bankovní rady ČNB by navrhovali 

poslanci, senátoři a vláda (po třetinách). Guvernéra a viceguvernéra by prezident z členů 

bankovní rady vybíral sám. Faktem je, že samostatný výkon pravomoci jmenování Bankovní 

rady ČNB vybočuje z řady pravomocí, které by neodpovědné hlavě státu měly náležet. Na 

druhou stranu, jak zdůrazňuje Šimíček, ČNB má být nezávislou, nepolitickou institucí, a 

z tohoto důvodu je problematické, aby její nejvyšší představitele vybírali politici (Šimíček 1999, 

s. 124).56 Poslanci v důvodové zprávě píší, že prezident by měl vždy právo navrženého 

kandidáta odmítnout, čímž by mu zůstávalo právo bdít nad nestranností ČNB. Nechme nyní 

stranou to, že by se pravděpodobně musel změnit i počet členů Bankovní rady, protože 

sedmičlennou radu lze poměrně obtížně jmenovat po třetinách, jak poslanci navrhovali. 

Návrh zákona dále upravoval proceduru jmenování vlády, kde explicitně stanovil, že prezident 

pověřuje sestavováním vlády nejprve představitele nejsilnější strany. Pokud by ten odmítl, 

nepodařilo by se mu vládu složit, nebo by jím složená vláda nezískala důvěru, musel by 

prezident pověřit představitele druhé nejsilnější strany. Třetí pokus by již náležel předsedovi 

Poslanecké sněmovny, který by ve výběru kandidáta na premiéra nebyl nijak omezen. 

Navrhovatelé (ne náhodou pocházejících ze dvou nejsilnějších politických stran) se nijak 

netajili tím, že účelem této změny je zabránit opakování situace z roku 1997, kdy prezident 

Havel jmenoval poloúřednickou vládu Josefa Tošovského. Jak upozorňuje Šimíček, takto 

                                                      

 

56 Stejně lze ale argumentovat i v případě Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož vedení jmenuje prezident na návrh 
Poslanecké sněmovny. 
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doslovné určení toho, koho má prezident jmenovat, by neodpovídalo systému poměrného 

zastoupení, kde vítězem není ten, kdo získá nejvíce mandátů, ale ten, kdo dokáže složit většinu 

v parlamentu; navíc ani v zemích s většinovým volebním systémem není běžné, aby Ústava 

podobným způsobem upravovala jmenování vlády. Problematická je i formulace daného 

ustanovení; představitel strany není jen její předseda; navrhovatelé jistě nepočítají s tím, že 

by prezident také mohl pověřit sestavením vlády někoho, kdo je sice členem vítězné strany, 

ale sama strana si jej jako kandidáta na premiéra neurčila57 (Šimíček 1999, s. 127). Poslanci do 

návrhu zakomponovali také lhůty pro sestavování vlády; jmenovaný premiér by měl na 

sestavení vlády třicet dnů; prezident by měl vládu v navrženém složení neprodleně jmenovat, 

a ta by do patnácti dnů musela předstoupit před sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. 

Poslanecká sněmovna ústavní zákon schválila a na přelomu ledna a února 2000 jej předala 

k projednání Senátu. Než o něm však druhá komora Parlamentu hlasovala, proběhly senátní 

volby a ČSSD s ODS ztratily ústavní většinu. V březnu 2001 senátoři smetli novelu ze stolu.   

Další návrh změny Ústavy, tentokrát vzešlý ze Senátu, byl projednáván v druhé polovině roku 

2001 (senátní návrh 101). Jednalo se o poměrně komplexní novelu, která obecně zvyšovala 

význam druhé komory Parlamentu, což se promítlo i do navrhovaných úprav pravomocí 

prezidenta republiky. Senátoři navrhovali, aby jmenování Bankovní rady ČNB podléhalo stejně 

jako jmenování Ústavních soudců souhlasu Senátu. Součástí návrhu bylo také přesunutí práva 

vyhlásit abolici mezi kontrasignované pravomoci. Nejvýznamnější změnou, týkající se 

prezidenta, mělo být zpřísnění podmínek přehlasování prezidentského veta, které by muselo 

znovu projít oběma komorami bez pozměňovacích návrhů. Zatímco Poslanecká sněmovna by 

musela veto přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců, v Senátu by stačila jen prostá 

většina přítomných senátorů.58 Prezidentova možnost rozpuštění Poslanecké sněmovny byla 

rozšířena na případ, kdy by vláda podala demisi, a prezident usoudil, že sestavení nové vlády 

není možné. Sněmovna by ale se svým rozpuštěním musela vydat souhlas. Návrhy na změnu 

podmínek k rozpuštění Poslanecké sněmovny reagovaly na situaci v roce 1997, kdy existovala 

                                                      

 

57 Vzpomeňme na tzv. Lánský puč v ČSSD po volbách v roce 2013. Jak by se ČSSD zachovala, kdyby prezident 
Zeman pověřil sestavováním vlády místo Bohuslava Sobotky Michala Haška? 
58 Touto úpravou by Senát získal jedinou možnost, jak zcela zablokovat přijetí nějakého zákona; z tohoto důvodu 
je na novelu skutečně záhodno hledět především jako na pokus zvýšit váhu Senátu, nikoliv prezidenta. 
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vůle vyhlásit předčasné volby, avšak nenastal žádný z Ústavou stanovených důvodů pro 

rozpuštění zákonodárného sboru. Tato úprava představuje vhodnější řešení nežli předchozí 

návrh, který umožňoval sněmovně rozpustit se na základě vlastního rozhodnutí (tak je tomu i 

podle současné právní úpravy). Samorozpuštění sněmovny bez součinnosti s dalším ústavním 

orgánem může být totiž z hlediska požadavku dělby moci problematické, protože umožňuje 

poslancům, aby se svévolně zbavili zodpovědnosti, ke které se zavázali (Šimíček 1999, s. 120).  

Návrh také přiznává prezidentovi právo navrhovat Senátu zákonná opatření v době, kdy je 

Poslanecká sněmovna rozpuštěna. To je zdůvodněno tím, že za situace, kdy je rozpuštěna 

sněmovna, existuje velká pravděpodobnost, že je ochromeno i fungování vlády, a tím i 

možnost vyvolávání zákonodárného procesu. Vláda zaujala k senátnímu návrhu nesouhlasné 

stanovisko, které se však z výše popsaných úprav týkalo hlavně zpřísnění podmínek pro 

přehlasování veta; podle vlády je tato změna neopodstatněná a zbytečně by prodloužila 

legislativní proces. Novela byla zamítnuta Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení v únoru 

2002. 

V roce 2000 schválil parlament novelu zákona o České národní bance (zákon č. 442/2000 sb.). 

Potřeba novelizace tohoto zákona objektivně vznikla s nutností upravit hlavní cíl ČNB tak, aby 

byl v souladu s požadavky Evropského systému centrálních bank. Součástí novely ale byla celá 

řada dalších změn, mimo jiné ustanovení, že prezident jmenuje guvernéra, viceguvernéry a 

další členy Bankovní rady na návrh vlády. Prezident Havel napadl zákon u Ústavního soudu 

s odůvodněním, že podle ústavy jmenuje Bankovní radu prezident a tento zákon je tudíž 

s Ústavou v rozporu.  Ústavní soud mu dal za pravdu a problematické články zrušil (předpis č. 

278/2001 sb.). Jmenování Bankovní rady tak zůstalo i nadále plně v kompetenci prezidenta 

(Janstová 2011, s. 54). 

V říjnu 2001 podali poslanci za Čtyřkoalici první návrh na zavedení přímé volby, a to při 

zachování stávajících pravomocí (sněmovní tisk 1109). Návrh byl sněmovnou zamítnut 

v prvním čtení. S dalším návrhem na zavedení přímé volby prezidenta přišli v dubnu 2002 

senátoři téže strany (senátní tisk 289). Z hlediska způsobu volby je tento návrh z velké části 

shodný s předchozí poslaneckou novelou, je však doplněn o přesun prezidentova práva udělit 

milost nebo abolici mezi kontrasignované pravomoci. Stálý výbor pro Ústavu zpracoval 

k tomuto návrhu velmi propracovaný posudek, který zohledňoval i stanoviska předních 

odborníků na ústavní právo v České republice. Ve stanovisku výboru se mimo jiné píše: 
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„[návrhu] je jistě možné využít jako námětu při promýšlení podoby našeho ústavního systému 

směrem k racionalizovanému parlamentarismu, v tomto případě nejspíše francouzského 

ražení. Nezdá se však, že by bylo možné se omezit pouze na změnu způsobu volby. Proto se 

nedoporučuje návrh v této podobě schválit“ (senátní tisk 289/3). Jedním z důvodů pro 

zamítnutí novely tak bylo i to, že se nezabývala též pravomocemi prezidenta a neřešila otázku 

role prezidenta v ústavním systému komplexně. 

Ve čtvrtém volebním období Poslanecké sněmovny vytvořila vládu ČSSD spolu s US-DEU a 

KDU-ČSL. Během volebního období se vystřídali celkem tři premiéři; Vladimír Špidla, Stanislav 

Gross a Jiří Paroubek. Vláda měla nejslabší možnou většinu v Poslanecké sněmovně, čímž byla 

dána omezená možnost jejích zásahů do Ústavy.  

Hned na počátku volebního období se znovu objevily ambice omezit prezidentovu ingerenci 

do soudní moci. V srpnu 2002 podala skupina poslanců za KSČM návrh, který přesouval 

pravomoc prezidenta udělit milost a abolici mezi kontrasignované pravomoci (sněmovní tisk 

20). Poslanci se v důvodové zprávě odvolávají na pochybnosti, které vyvolaly některé 

z dosavadních milostí prezidenta republiky a připomínají problém odpovědnosti za sporně 

udělenou milost, kterou by dle jejich soudu vyřešila kontrasignace člena vlády. V důvodové 

zprávě se dále píše: „původní předpoklad ústavodárce, že institut individuální milosti bude 

využíván jen výjimečně a ryze v zájmu spravedlnosti nebo z nezpochybnitelných humanitárních 

či sociálních důvodů a že tedy není zapotřebí v těchto výjimečných případech kontrasignace, 

současná praxe dlouhodobě nepotvrzuje.“ Návrh byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut 

v prvním čtení. Poslanci Eva Dundáčková a Jiří Pospíšil (oba ODS) podali v říjnu 2002 jiný návrh 

změny Ústavy, podle kterého měla být pravomoc udělit abolici z Ústavy zcela vyjmuta 

(sněmovní tisk 81). Tento návrh nebyl ani tolik otázkou pravomocí prezidenta, ale spíše 

oprávněnosti institutu abolice v právním řádu. Podle navrhovatelů je v zájmu všech, aby řízení 

skončilo buď osvobozením či rozsudkem, který by bylo následně možné odvolat udělením 

milosti. Rozhodnutí, aby bylo trestní řízení ukončeno ještě před vyslovením rozsudku, lze 

chápat jako odporující principu presumpce nevinny (k tomu viz Filip 1999, s. 27). Projednávání 

novely bylo odročeno až do května 2003, kdy byl návrh Poslaneckou sněmovnou zamítnut.  

Jak se blížil březen 2003 a s ním i konec funkčního období prezidenta Havla, začaly ve zvýšené 

míře objevovat též návrhy na zavedení přímé volby prezidenta. Nejprve to byl v říjnu 2002 

návrh poslanců vládní koalice (sněmovní tisk 90), dále návrh poslanců za ODS (sněmovní tisk 
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95), kteří v otázce přímé volby viditelně účelově obrátili po potvrzení kandidatury Václava 

Klause, a nakonec návrh poslanců US, podaný současně v Poslanecké sněmovně i v Senátu 

(sněmovní tisk 172, senátní tisk 22). Žádný z těchto návrhů neupravoval pravomoci prezidenta. 

Ještě předtím, než se Václav Klaus ujal funkce prezidenta, odhlasoval parlament doplnění 

pravomocí prezidenta republiky o právo vyhlásit referendum o přistoupení k Evropské Unii 

(zákon č. 515/2002 sb.). Referendum proběhlo v červnu 2003 a je dosud jediným 

uskutečněným celostátním referendem. Doplnění tohoto ustanovení do článku 62 Ústavy 

nepředstavovalo žádné faktické zvýšení prezidentovi moci. 

4.1.2. Prezidentské období Václava Klause 

Již krátce po zvolení Václava Klause byla v parlamentu projednávána komplexní novela Ústavy 

předložená vládní koalicí (sněmovní tisk 349). Návrh obsahoval jak zavedení přímé volby 

prezidenta, tak úpravu pravomocí v podobě přesunu práva jmenovat členy Bankovní rady ČNB 

mezi kontrasignované pravomoci. Součástí návrhu byla též celá řada úprav, které spočívaly 

v rozšíření definice pravomocí v Ústavě o detaily stanovené zákonem.59 Nejednalo se tedy a 

změnu pravomocí jako takových, pouze o změnu znění Ústavy. Navrhovatelé zdůvodňovali 

tyto změny zvýšením komplexnosti Ústavy, proti tomu lze však argumentovat požadavkem na 

co největší stručnost a obecnost základního zákona (srov. Šimíček 1999, s. 119, 123). Návrh 

obsahoval ještě jednu, zdánlivě nenápadnou změnu; vypuštění odstavce 3 článku 56 o 

neodpovědnosti prezidenta republiky. Důvodem této změny bylo, že navrhovatelé (jmenovité 

Pavel Rychetský) nepovažovali přímou volbu za slučitelnou s neodpovědností prezidenta 

(Kysela 2004, s. 64). 

                                                      

 

59 Návrh explicitně stanovil, že prezident jmenuje ústavní soudce na návrh senátu, a z nich vybírá předsedu a 
místopředsedy (dosud součástí zákona o Ústavním soudu). Dále je uvedeno, že prezident jmenuje předsedu a 
místopředsedy nejen Nejvyššího, ale též Nejvyššího správního soudu (dosud součást zákona o soudech a 
soudcích). Zde dochází k mírnému zvýšení pravomocí, protože pokud je jmenování předsedy a místopředsedy 
Nejvyššího správního soudu stanovené pouze v zákoně, vyžaduje kontrasignaci. To však nepovažuji za příliš 
zásadní změnu. Návrh dále zavádí do Ústavy, že prezident jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ na návrh 
Poslanecké sněmovny (dosud stanovil čl. 97 odst. 2 Ústavy). Návrh též prezidentovi přiznává možnost činitele 
NKÚ nejen jmenovat, ale taky odvolat (rovněž na návrh Poslanecké sněmovny). Tato změna byla pravděpodobně 
stejně jako výše zmíněné zamýšlena jen jako přenesení pravomoci dané zákonem (v tomto případě zákonem o 
NKÚ) na ústavní úroveň, v důsledku by ale mohla vytvořit prostor pro nepřípustné zásahy politické moci do 
činnosti úřadu. 
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Vládní novele zákona předcházelo ustavení Dočasné komise pro otázky Ústavy, ve které byly 

zastoupeny všechny parlamentní strany. Tato komise předložila k novele Ústavy pozměňovací 

návrhy. Důvodem těchto pozměňovacích návrhů byla snaha prosadit alespoň nějaké ústavní 

změny, pročež byly z návrhu vyřazeny ty, na nichž nebylo možné naleznout shodu.  V návrhu 

tak vypadla přímá volba prezidenta, zrušení odstavce o neodpovědnosti i přenesení jmenování 

Bankovní rady mezi kontrasignované pravomoci, čímž přestal být z hlediska této práce 

zajímavý. Ani takto pozměněná verze novely nebyla sto projít Poslaneckou sněmovnou. 

V dubnu 2005 podali senátoři dílčí návrh změny Ústavy, upravující možnosti rozpuštění 

Poslanecké sněmovny (senátní tisk 65). Prezident by mohl nově rozpustit sněmovnu v případě, 

že by vláda podala demisi a s rozpuštěním by vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 

poslanců. Načasování tohoto návrhu rozhodně nebylo náhodné; stejně jako v roce 2001, kdy 

senátoři prosazovali tuto úpravu poprvé, reagoval návrh na konkrétní vládní krizi (demise 

Grossovy vlády). Ani tentokrát však nebyla novela přijata; vláda přijala k návrhu zamítavé 

stanovisko a Poslanecká sněmovna jej v březnu 2006 vrátila navrhovatelům k dopracování.  

V pátém volebním období Poslanecké sněmovny vládla nejprve Topolánkova vláda, opírající 

se opět o minimální parlamentní většinu. V březnu 2009 byla vládě vyslovena nedůvěra a 

prezident Klaus jmenoval místo ní úřednickou vládu v čele s Janem Fischerem.  

Hned krátce po volbách (ještě předtím, než byla sestavena nová vláda) se do Poslanecké 

sněmovny vrátil výše zmíněný senátní návrh. Znění novely bylo stejné, avšak složení sněmovny 

se mezitím změnilo, a tak měl návrh znovu šanci na schválení. K novele vzniklo hned několik 

pozměňovacích návrhů (sněmovní tisk 16/3). Jeden z nich, podaný Stranou zelených, 

navyšoval kvorum pro souhlas poslanců s rozpuštěním sněmovny z poloviny na tři pětiny.60 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová navrhovala, aby v případě rozpuštění sněmovny podle 

tohoto nového ustanovení zanikal mandát poslanců až s novými volbami. Autorem dalšího 

pozměňovacího návrhu byl Marek Benda, který prosazoval, aby mohl prezident rozpustit 

sněmovnu na základě jejího vlastního usnesení, přijatého třípětinovou většinou poslanců.61 

                                                      

 

60 Součástí návrhu bylo též snížení počtu poslanců z 200 na 199, aby v budoucnu nemohlo dojít k situaci, kdy 
poměr sil mezi vládou a opozicí je jedna ku jedné, jak se to stalo právě v pátém volebním období. 
61 Zbývající pozměňovací návrhy se již přímo netýkali zde rozebírané problematiky. 
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V tomto znění byl návrh schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem a vešel v platnost v září 

2009 (zákon č. 319/2009 sb.). Platné znění fakticky znamená, že se Poslanecká sněmovna 

rozhoduje o svém rozpuštění sama a prezident je pouhým vykonavatelem tohoto rozhodnutí. 

Zatímco původní senátní návrh by zvýšil význam prezidenta při řešení vládních krizí, přijatá 

verze zákona prezidentovi pravomoci nikterak nezvyšuje. 

V říjnu 2007 byl po delší odmlce podán další návrh na změnu způsobu volby prezidenta 

(sněmovní tisk 332). Autorem návrhu byla skupina poslanců opoziční ČSSD. V důvodové zprávě 

se mimo jiné píše, že poslanci neusilují o zásadní změnu rozsahu pravomocí prezidenta 

republiky, určité změny zde přitom obsaženy jsou. Především se opět objevuje vůle přesunout 

jmenování členů Bankovní rady a vyhlašování abolice mezi kontrasignované pravomoci, čímž 

by prezidentovou jedinou zbývající zcela samostatnou působností zůstalo udělování 

individuálních milostí. Stejně jako návrh z roku 2003, na kterém se ČSSD podílela jako tehdejší 

nejsilnější vládní strana, přinesl i tento návrh několik spíše technických změn znění Ústavy, 

z nichž můžeme jmenovat explicitní stanovení toho, že prezident jmenuje předsedu a 

místopředsedy obou nejvyšších soudů. Shodně s předchozím návrhem též zcela vypouští 

odstavec 3 článku 54 o neodpovědnosti prezidenta republiky. Nově by mohl být prezident 

žalován Poslaneckou sněmovnou pro závažné porušení ústavního pořádku, zatímco Senátu by 

zůstalo právo obvinit prezidenta z velezrady. Hlasování o návrhu proběhla až v květnu 2010; 

pro schválení novely hlasovaly kromě ČSSD též poslanecké kluby KSČM, KDU-ČSL a Strany 

zelených, ani to však nestačilo na ústavní většinu.  

Vláda Mirka Topolánka mezitím podala vlastní návrh na zavedení přímé volby (sněmovní tisk 

747), který obsahoval pouze uzákonění přímé volby, aniž by bylo blíže specifikováno, jak má 

volba probíhat. Navrhovatelé to zdůvodnili tím, že přímé volba prezidenta je v programu 

vícero parlamentních stran, ovšem ohledně okolností průběhu volby nepanuje obecná shoda. 

Změna Ústavy tak měla být pouze rámcem, který by byl později vyplněn prováděcím zákonem. 

Vzhledem k tomu, že byla vládě v březnu 2009 vyslovena nedůvěra, projednávání zákona bylo 

zastaveno v prvním čtení.  

V listopadu 2009 byla poslanci za Stranu zelených navržena novela Ústavy řešící prezidentovu 

roli při sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv (sněmovní tisk 952). Poslanci navrhli, aby 

bylo do Ústavy doplněno, že prezident může přenést pravomoc ratifikovat mezinárodní 

smlouvu na předsedu vlády, tak jako to může učinit se sjednáváním smluv. Součástí návrhu 
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bylo též ustanovení, že pokud prezident neratifikuje mezinárodní smlouvu schválenou 

parlamentem (či v referendu) do třiceti dnů, učiní tak za něj předseda vlády. Návrh byl zjevně 

podán v reakci na jednání prezidenta Klause ve věci přijetí Lisabonské smlouvy; poslanci 

v důvodové zprávě mimo jiné konstatují, že cílem návrhu je předejít situacím, „kdy politicky 

neodpovědný prezident bude diktovat svoji osobní představu zahraniční politiky ČR 

nerespektujíce přitom přání vlády a parlamentu a s tím spojené již přijaté právní a politické 

závazky.“ Fischerova vláda zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko s odůvodněním, že danou 

problematiku řeší dostatečně nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě (předpis č. 

387/2009 sb.). Vláda dále vyčetla navrhovatelům účelovost, ke které by u návrhů změn 

základního zákona nemělo docházet. Novela Ústavy přijata nebyla. 

V roce 2010 vyhrála volby ČSSD, která však neměla v Poslanecké sněmovně žádného 

myslitelného koaličního partnera, a vládu tudíž složila ODS spolu s TOP 09 a Věcmi veřejnými. 

Přestože se ČSSD ocitla v opozici, podala již krátce po volbách další návrh změny Ústavy 

zavádějící přímou volbu prezidenta (sněmovní tisk 7). Návrh explicitně stanovuje, že prezident 

musí přijmout demisi vlády nebo jejího člena, jinak je co do pravomocí shodný s předchozím 

návrhem ČSSD. Z hlediska odpovědnosti prezidenta se objevila jedna novinka; možnost 

odvolat prezidenta pomocí lidového hlasování. Lidové hlasování by se uskutečnilo na základě 

usnesení obou komor Parlamentu a k odvolání prezidenta by bylo zapotřebí nadpoloviční 

většiny všech občanů České republiky starších osmnácti let. Pokud by prezident hlasování 

ustál, vedlo by to k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Poslanci v návrhu píší, že považují 

možnost odvolání prezidenta občany za logickou protiváhu přímé volby, odvolávají se přitom 

na příklad Slovenska nebo Rakouska. Návrh byl v Poslanecké sněmovně projednáván v druhé 

polovině roku 2010, avšak jeho přijetí bylo zablokováno vládní koalicí, která v té době již 

pracovala na vlastním návrhu zavedení přímé volby. 

Vládní návrh na zavedení přímé volby byl sněmovně předložen v červnu 2011. Novela 

neurčovala konkrétní způsob provedení přímé volby, ten měl stanovit až prováděcí zákon. 

Původní vládní návrh se též nijak nedotýkal pravomocí prezidenta, vyjma vypuštění ustanovení 

o vyhlašování referenda o přistoupení k Evropské unii, které již nebylo aktuální. K jisté změně 

došlo ve věci ústavní žaloby na prezidenta; ta mohla být nově podána kromě velezrady taky 

v případě závažného porušení ústavního pořádku. Ústava navíc nyní přímo stanovuje, že za 

velezradu je považováno jednání prezidenta ohrožující svrchovanost, celistvost a 
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demokratický řád v republice.62 Žalobu na prezidenta podává Senát, usnese-li se na tom tří 

pětinová většina přítomných senátorů. K podání žaloby je nově vyžadován též souhlas 

Poslanecké sněmovny, vyjádřený tří pětinovou většinou všech poslanců. Zpřísnění podmínek 

pro podání ústavní žaloby je odůvodněno závažností takového obvinění; „smyslem je 

poskytnout dostatečnou pojistku proti nedůvodným návrhům, které by ve svém důsledku 

poškozovaly celou Českou republiku.“  

Novela byla v prosinci 2011 projednána v Ústavně právním výboru, který její schválení 

nedoporučil,63 a navrhl k němu následující připomínky (sněmovní tisk 415/1). Funkční období 

prezidenta mělo být prodlouženo z pěti na šest let z důvodu úspory při souběhu konání voleb. 

Výbor navrhl také již v minulosti probíranou variantu změny bodu f) článku 62 tak, aby 

výslovně stanovil, že prezident jmenuje předsedu a místopředsedy obou nejvyšších soudů. 

Poslední připomínkou byl již mnohokrát diskutovaný přesun abolice mezi kontrasignované 

pravomoci. Během prosince prošla novela obecnou i podrobnou rozpravou, během které byly 

podány další pozměňovací návrhy. Autorem prvního z nich byl Vojtěch Filip z KSČM, který 

navrhoval, aby prezident jmenoval členy Bankovní rady ČNB na návrh Poslanecké sněmovny. 

Druhý pozměňovací návrh, podaný Bohuslavem Sobotkou z ČSSD, se rovněž týkal jmenování 

Bankovní rady ČNB, přičemž navrhoval dvě varianty úprav; kontrasignaci nebo souhlas Senátu. 

Poslanecká sněmovna novelu 14. prosince 2011 schválila. Součástí schváleného znění byl i 

přesun abolice mezi kontrasignované pravomoci, ostatní pozměňovací návrhy zohledněny 

nebyly. Pro návrh hlasovali poslanci všech parlamentních stran s výjimkou poslanců KSČM, 

kteří se zdrželi.64 

Na počátku ledna 2012 byla novela postoupena Senátu. Stálá komise Senátu pro Ústavu České 

republiky a parlamentní procedury přijala k návrhu stanovisko, ve kterém konstatovala, že 

„Přímá volba prezidenta republiky nepředstavuje řešení žádného z problémů, které český 

ústavní systém má.“ Z hlediska pravomocí komise připomněla nutnost řešit kromě změny 

                                                      

 

62 Právní vymezení velezrady se přitom nijak nemění, pouze je z roviny běžného zákona (zákon o Ústavním soudu) 
povýšeno na ústavní úroveň. 
63Z devíti členů výboru hlasovali pro doporučení čtyři členové z vládní koalice (Marek Benda, Stanislav Polčák, 
Pavel Staněk, Jan Farský), ze zbývajících členů byl jeden proti a čtyři se zdrželi. 
64 KSČM prosazovala přijetí přímé volby, avšak hlasování se neúčastnila na protest proti tomu, že nebyla přizvána 
k jednáním o podobě zákonné změny. 
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podmínek vyhlášení abolice též proceduru jmenovaní členů Bankovní rady ČNB. „Bez 

pojistných mechanismů může prezident republiky její členy vybírat zcela libovolně, aniž by za 

to kdokoliv odpovídal. Při zavedení přímé volby se navíc může jmenování Bankovní rady ČNB 

stát - podobně jako institut milostí - předmětem zájmu potenciálních financiérů volební 

kampaně“, píše se ve stanovisku komise (senátní tisk 262/2). I přes tyto připomínky Senát 

novelu nakonec schválil. Zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů 12. března 2012 jako předpis č. 

71/2012. 

V období mezi přijetím přímé volby a jejím prvním uskutečněním došlo k několika návrhům 

úprav pravomocí prezidenta republiky, z nichž žádný nebyl přijat. Poslanci ČSSD předložili 

novelu, podle níž by byla kontrasignace vyžadována nejen u amnestie a abolice, ale též u 

individuální milosti udělené prezidentem republiky (sněmovní tisk 630). Navrhovatelé 

přiznávají, že jde o reakci na udělování milostí prezidentem Klausem, které podle jejich mínění 

vyvolává závažné podezření z korupce. Měnit Ústavu na základě podezření ze zneužívání 

pravomoci konkrétní osobou je přitom nesystémové, navíc jak připomněla ve svém stanovisku 

vláda, udělování milosti prezidentem je záležitost tradice, a výkon této pravomoci nemá 

většího dopadu na fungování ústavního systému (sněmovní tisk 630/1). Projednávání zákona 

byla přerušeno v květnu 2013.  

V prosinci 2012 byl Vítem Bártou z Věcí veřejných podán další dílčí návrh Ústavy (sněmovní 

tisk 884), který obdařoval prezidenta novými jmenovacími pravomocemi. Podle návrhu by měl 

prezident jmenovat ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, policejního prezidenta, 

nejvyššího státního zástupce, popřípadě ředitele dalších exekutivních orgánů vynucování 

práva. Prezident by mohl také dočasně přerušit výkon jejich funkce nebo je odvolat (z důvodů 

stanovených zákonem).65 V odůvodnění je přímo odkazováno na zavedení přímé volby 

prezidenta; podle navrhovatele je prezident volený přímo občany lepší zárukou nezávislosti 

výkonu dotčených funkcí, než pokud jsou tito činitelé jmenování vládou. Vláda návrh ve svém 

stanovisku odsoudila s odkazem na to, že daná změna je nesystémová a vede ke kumulování 

příliš výrazných oprávnění do rukou prezidenta, neodpovědného z výkonu své funkce. Vláda 

                                                      

 

65 Prezident by tak pravděpodobně konal v součinnosti se Senátem. 
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rovněž připomněla, že pravomoci prezidenta byly předmětem debaty napříč politickým 

spektrem v době, kdy se jednalo o přijetí přímé volby, zatímco tomuto návrhu žádná širší 

diskuze nepředcházela (sněmovní tisk 884/1). Novela byla zamítnuta v prvním čtení, pro 

hlasovali jen všichni poslanci Věcí veřejných a dva poslanci za ČSSD. 

V lednu 2013 byl podán jediný návrh změny Ústavy, který otevřeně měnil formu vlády v České 

republice (sněmovní tisk 907). Autorem návrhu byl poslanec David Rath, toho času ve vazbě 

pro obvinění z korupce. Podle návrhu by měl být prezident nejen hlavou státu, ale také 

vrcholným orgánem výkonné moci. Prezident by stál v čele vlády, která by nově nebyla 

odpovědná parlamentu, ale prezidentovi. Jedná se tedy o pokus zavést v České republice 

prezidentský režim, což navrhovatel otevřeně přiznává. Návrh je zdůvodněn údajně 

nedostatečným vyvážením moci zákonodárné a výkonné, které má za následek dlouhodobě 

špatnou stabilitou českých vlád. Vláda ve svém stanovisku k novele oprávněně konstatuje, že 

se jedná o ojedinělý pokus, na kterém nepanuje žádná širší politická shoda. Dosažení lepší 

vyváženosti jednotlivých složek moci je podle vlády možné i při zachování stávající parlamentní 

formy vlády (sněmovní tisk 907/1). O návrhu nebylo v Poslanecké sněmovně hlasováno, 

projednávání bylo ukončeno s koncem volebního období. 

Poslední z návrhů na změnu Ústavy podaných v šestém volebním období byl sice podán až 

v době, kdy již byl prezidentem Miloš Zeman, zmiňuji ho však zde, protože se logicky váže ještě 

k prezidentskému období Václava Klause. Návrh, jehož autorkou byla poslankyně Karolína 

Peake, byl podán v červnu 2013 a obsahoval jediný bod; úplné vypuštění prezidentova práva 

vyhlásit amnestii (sněmovní tisk 1075). Hlavním argumentem navrhovatelky je nepřípustnost 

takto rozsáhlého zásahu do účelu a cílů trestního práva na základě rozhodnutí pouhých dvou 

osob (prezidenta a premiéra). Amnestie je v návrhu označována za monarchistický relikt, od 

kterého se ve vyspělých demokratických zemích upouští. Bylo to vůbec poprvé, co se této 

prezidentově pravomoci dostalo pozornosti zákonodárců, a rozhodně to nebylo náhodou; 

jednalo se o jednoznačnou reakci na amnestii vyhlášenou v lednu 2013 prezidentem Klausem. 

Vláda vyjádřila se změnou Ústavy nesouhlas a opět připomněla, že úpravy pravomocí 

prezidenta byly předmětem debaty v době zavedení přímé volby, přičemž v té době podobnou 

změnu nikdo nenavrhoval. Projednávání novely bylo ukončeno s koncem volebního období. 
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4.2. Debata o úpravách pravomocí prezidenta po první přímé volbě 

4.2.1. Prezidentské období Miloše Zemana 

Jak již bylo řečeno, se zavedením přímé volby nedošlo k zásadní změně pravomocí prezidenta. 

K nějaké změně ale přece jen došlo. Jak velká změna to bude, může ukázat jedině čas, 

respektive to, jak se bude postavení přímo voleného prezidenta v budoucnu vyvíjet. Na 

následujících stránkách se autorka pokusí zachytit vývoj postavení prezidenta během prvních 

přibližně dvou let od premiéry přímých prezidentských voleb. Nejprve se zaměřme na to, jak 

první přímo zvolený prezident Miloš Zeman přistupuje k výkladu svých pravomocí a jak s nimi 

reálně nakládá. To je opodstatněné zejména proto, že ve všech následujících návrzích na 

změnu ústavního vymezení kompetencí prezidenta lze spatřovat reakci na jednání prezidenta 

Zemana. 

Miloš Zeman dával již od začátku najevo, že hodlá aktivně vstupovat do politického dění. Již 

před svým zvolením deklaroval, že v případě, že bude zvolen prezidentem, bude se častěji než 

jeho předchůdce účastnit jednání vlády a zasedání obou komor parlamentu. Krátce po svém 

zvolení též připustil, že by dle znění Ústavy mohl z vlastní vůle odvolat premiéra66 (Kopeček, 

Mlejnek 2013, s. 31). Vůbec nejčastěji se však Zeman vyjadřoval ke jmenovacím pravomocem, 

u kterých dával jasně najevo, že je chápe jako otázku prezidentovy vůle, nikoliv povinnost. 

Opakovaně v této souvislosti užíval frázi, že „prezident není jen strojem na podpisy“. Předeslal 

například, že by nejmenoval ministra, pokud by měl pochybnosti o jeho odbornosti. 

V praxi se tento Zemanův výklad pravomocí poprvé projevil v květnu 2013, kdy odmítl 

jmenovat Martina C. Putnu profesorem. Prezident Zeman přitom nejprve odmítl uvést důvod 

pro nejmenování, později naznačil, že mu vadilo Putnovo nevhodné chování na veřejnosti.67 

Důvodem ale mohlo být i to, že Putna v prezidentských volbách otevřeně podporoval 

                                                      

 

66 Zeman se již ve volební kampani vymezoval vůči tehdejší vládě Petra Nečase a již krátce po svém zvolení 
prohlásil, že by měla Nečasova vláda skončit a měly by se konat předčasné volby. Odvolání premiéra Zeman 
připustil v odpovědi na otázky novinářů, uznal ale zároveň, že se jedná o velmi extenzivní výklad. Premiér Nečas 
se nechal slyšet, že by takový postup prezidenta považoval za „ústavní puč“ (iDNES.cz 2013d) 
67 Odkazoval tím na Putnovu účast na pochodu homosexuálů Prague Pride v roce 2011, kde se objevil 
s transparentem „katolické buzny zdraví Bátoru“. 



  

59 
 

Zemanova protikandidáta Schwarzenberga. Sám Putna se nechal slyšet, že považuje celý spor 

za spor o kompetence, který si mezi sebou musí vyřešit univerzity, ministerstvo školství a 

prezident (iDNES.cz 2013c). Podle zákona o vysokých školách prezident sice profesory 

jmenuje, jeho role je však v tomto případě čistě ceremoniální; o kandidátech rozhodují 

univerzity samy a nad celých procesem bdí ministerstvo školství. Ústavní právníci se shodli, že 

prezident by mohl odmítnout jmenovat snad jedině v případě závažné procesní chyby (Český 

rozhlas 2013). Zeman nakonec jmenovací dekret podepsal, odmítl jej ale Putnovi předat, 

pročež tak učinil ministr školství. Výsledkem celé kauzy bylo prezidentovo prohlášení, že 

napříště stojí o pravomoc jmenovat profesory jedině v případě, že by měl možnost kandidáta 

odmítnout. Řešení má přinést novela vysokoškolského zákona, podle níž by profesory mohl 

místo prezidenta jmenovat ministr školství, předseda Senátu či samotné vysoké školy. Úprava 

prezidentových pravomocí na základě jeho vlastního diktátu je přitom zcela bezprecedentní. 

Pokud by ke změně došlo, Zeman by to mohl považovat za svůj úspěch, přestože se v tomto 

případě formálně jedná o snížení jeho pravomocí. 

Další kompetenční spor vyvstal mezi Zemanem a jeho rivalem z prezidentských voleb, 

ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Tentokrát šlo o jmenování velvyslanců. Zeman 

prosazoval na některé ambasády své vlastní kandidáty, které Schwarzenberg odmítl.68 Dle 

ústavních zvyklostí přitom kandidáty vybírá ministerstvo zahraničí, schvaluje je vláda a teprve 

pak přichází na řadu prezident (Wagnerová 2013). V tomto případě se jednalo spíše o spor 

politický, nežli kompetenční; Ústava jasně stanovuje, že prezident potřebuje k pověření či 

odvolání velvyslance spolupodpis člena vlády. Prezident se však rozhodl vynutit si souhlas tím, 

že bude odkládat podepsání pověřovacích listin pro všechny budoucí velvyslance. Spor byl 

ukončen demisí premiéra Nečase, která zároveň znamenala odchod celé jeho vlády, včetně 

ministra Schwarzenberga. Nový ministr zahraničí prezidentovi kandidáty na velvyslance do 

Moskvy a do Bratislavy schválil.  

                                                      

 

68 Zeman navrhoval na ambasádu v Moskvě Vladimíra Remka, bývalého kosmonauta a europoslance za KSČM. 
Do Bratislavy prosazoval Livii Klausovou, manželku svého předchůdce. Spekulovalo se též o vyslání jednoho 
z prezidentských kandidátů, Jana Fischera, na ambasádu do Izraele. Celá záležitost vyniká zejména tím, že všichni 
jmenovaní před druhým kolem prezidentských voleb podpořili Zemanovu kandidaturu. 
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S pádem Nečasovy vlády souvisí další a dosud nejvýznamnější pokus Miloše Zemana revidovat 

prezidentské pravomoci. Jak již bylo řečeno, Zeman se nijak netajil svým odporem k vládě 

Petra Nečase, proti které se ostatně vymezoval již ve své prezidentské kampani. Po skandálu 

kolem zatčení své blízké spolupracovnice a partnerky Nečas odstoupil, čímž se prezidentovi 

uvolnil prostor pro vlastní politické manévry.  

Vládní koalice ODS, TOP09 a strany LIDEM, odštěpené od Věcí veřejných, od počátku vládní 

krize kalkulovala s tím, že bude dále pokračovat s novým premiérem v čele. Strany se nakonec 

dohodly na Miroslave Němcové z ODS, kterou podpořilo předběžným souhlasem sto jedna 

poslanců, kteří by nově vzniklé vládě zajistili získání důvěry v Poslanecké sněmovně. Prezident 

Zeman však odmítl jmenovat „Nečasovu vládu bez Nečase“ a namísto Němcové pověřil 

sestavením vlády Jiřího Rusnoka, bývalého ministra ve vládách ČSSD, nyní bez politické 

příslušnosti. Prezident tento svůj krok obhajoval tím, že se jedná o jedinou možnost, jak zemi 

dovést k předčasným volbám, které si podle něj přeje většina obyvatel České republiky.69 

K předčasným volbám nakonec skutečně došlo, poté co se sněmovna v reakci na prezidentův 

nestandartní postup poprvé v historii České republiky usnesla na svém rozpuštění.  

Jmenování tzv. úřednické vlády nebylo na české politické scéně žádnou novinkou, úřednické 

vlády byly poměrně běžné již za první republiky a dvě takové vlády se objevily i v období 

existence samostatné České republiky. Jak poloúřednický kabinet Josefa Tošovského, tak 

úřednická vláda Jana Fischera, ale vznikly za spolupráce a podpory alespoň některých 

parlamentních stran, díky které mohly získat důvěru v Poslanecké sněmovně. Vláda Jiřího 

Rusnoka byla ojedinělá v tom, že jí prezident jmenoval bez předchozí konzultace 

s parlamentními stranami, čistě na základě své vlastní vůle. Prezident Zeman pro tuto vládu 

užíval termínu vláda odborníků, fakticky se přitom jednalo o pokus o vytvoření prezidentského 

kabinetu (viz Brunclík 2014). Vláda nezískala důvěru ve sněmovně,70 Prezident Zeman ale 

                                                      

 

69 Prezident opíral toto své tvrzení o průzkumy veřejného mínění, podle kterých měla původní Nečasova vláda 
podporu jen 8 % občanů. Nepřímo odkazoval i na svůj vlastní úspěchem své vlastní prezidentské kandidatury, ve 
které byla kritika Nečasovy vlády jedním z hlavních bodů. Jisté je, že si předčasné volby přáli opoziční strany, 
především si je ale přál sám Miloš Zeman, který zřejmě doufal v úspěch Strany práv občanů Zemanovci, které byl 
čestným předsedou. 
70 Výsledek hlasování byl 97:100. Proti hlasovala vládní koalice, deklarovaná většina se však rozpadla, když tři 
poslanci vládních stran opustili před hlasováním sál. Pro důvěru vládě hlasovali poslanci ČSSD, KSČM a Věcí 
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nikoho dalšího sestavením vlády nepověřil a Rusnokova vláda tak úřadovala v demisi dalších 

šest měsíců.71  

Přesto, že byl tento krok v rozporu s parlamentním charakterem České republiky, Ústava tento 

postup prezidentovi umožňuje, a to díky kombinaci několika faktorů. Zaprvé, prezident není 

ve výběru předsedy vlády nijak omezen. To samo o sobě není ničím výjimečné a za normálních 

okolností to umožňuje prezidentovi jmenovat premiéra majícího největší šanci sestavit vládu, 

která získá důvěru. Zadruhé, dle Ústavy se vláda ujímá své funkce ještě předtím, protože je 

nejprve designována, a teprve pak předstupuje před sněmovnu s žádostí o důvěru. Zatřetí, 

pokud vláda důvěru nezíská, prezident ji musí pověřit, aby sloužila do doby, než bude 

jmenována vláda nová. Ústava přitom nestanovuje žádné restrikce pro působení vlády bez 

důvěry; vláda v demisi má tudíž stejné pravomoci jako vláda řádná. Pokud ale v zemi nefunguje 

řádná vláda, disponující důvěrou poslanců, prezident by měl znovu někoho pověřit sestavením 

vlády, což se v tomto případě nestalo.  

Ústavní právníci i politologové se shodují na tom, že jmenování Rusnokovy vlády bylo dosud 

nejvýraznějším pokusem prezidenta Zemana maximalizovat svou politickou moc, zvýšit 

význam prezidenta v politickém systému, a tím vychýlit rovnováhu mezi ústavními institucemi 

směrem k poloprezidencialismu (ČT24 2013a, Lidovky.cz 2013, Mlejnek 2013). Tento pokus by 

bylo možné označit za úspěšný v případě, že by Rusnokova vláda získala důvěru, nebo 

v případě, že by se poslanci neusnesli na rozpuštění sněmovny a nechali vládu bez patřičné 

legitimity vládnout až do konce volebního období. Nic z toho se nestalo, a Rusnokova vláda 

tudíž měla pouze překlenout období do předčasných voleb. Ani říjnové předčasné volby však 

neučinily konec Zemanovým mocenským ambicím.  

Z předčasných voleb zvítězila ČSSD v těsném předstihu před hnutím ANO 2011, které bylo 

v parlamentu nováčkem. Již krátce po volbách bylo jasné, že tyto dvě strany (spolu s KDU-ČSL) 

                                                      

 

veřejných, kteří tím chtěli docílit rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. 
(http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=58140&l=cz) 
71 Rusnok byl jmenován premiérem 10. července 2013, 7. srpna požádala jeho vláda Poslaneckou sněmovnu o 
vyslovení důvěry. Poslanecká sněmovna se následně 28. srpna usnesla o svém rozpuštění. V říjnu proběhly 
předčasné volby, prezident ale jmenoval nového premiéra Bohuslava Sobotku až 17. ledna 2014. 
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položí základ nové vládní koalice.72 Prezident Zeman po volbách deklaroval, že pověří 

sestavováním vlády představitele nejsilnější strany a 21. listopadu 2013 tento úkol skutečně 

svěřil předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi.73 Zeman jmenoval Sobotku 17. ledna, zbytek 

vlády pak 29. ledna 2014, nová vláda si tak na své ustavení musela počkat rekordních 95 dní, 

o které se zároveň prodloužilo fungování „prezidentovy“ vlády v čele s Rusnokem (iDNES.cz 

2014). 

V souladu se svými dřívějšími prohlášeními si prezident ještě před jmenováním vlády vymínil 

schůzky s jednotlivými budoucími ministry, na základě kterých se měl rozhodnout, zda je 

skutečně jmenuje. Tím se mezi ústavními právníky rozhořela debata o tom, za jakých 

podmínek nebo zdali vůbec prezident může kandidáta na ministra odmítnout. Prezident 

Zeman se opíral o posudek Ústavu státu a práva Akademie věd, sepsaný Janem Bártou, podle 

kterého prezident může jmenování ministra odmítnout. Většina odborníků se však shoduje, 

že odpovědnost za složení vlády nese premiér a prezidentovi přiznávají možnost odmítnout 

maximálně v případě, kdy by daný kandidát nesplňoval zákonem dané podmínky74 (ČT24 

2013b; Šodek 2014, s. 78-81). Prezident Zeman ale nakonec jmenoval všechny kandidáty na 

ministry navržené premiérem Sobotkou, a jeho sliby, že nebude jmenovat kandidáty, o kterých 

má pochybnosti, nakonec vyzněly do ztracena. Od ustavení nové řádné vlády k žádné další 

zásadní kauze týkající se výkladu prezidentských pravomocí nedošlo. 

První návrh reagující na působení Miloše Zemana v prezidentském úřadu vypracoval Stanislav 

Polčák z TOP 09. Návrh byl předložen ostatním relevantním politickým stranám v září, tedy 

v době, kdy byla Poslanecká sněmovna rozpuštěna. Předmětem návrhu byla především úprava 

procedury jmenování vlády; prezidentovi by i nadále náležel první pokus při jmenování 

                                                      

 

72 ČSSD získala 20,45 % hlasů a 50 křesel, ANO 2011 18, 65 % hlasů a 47 křesel a KDU-ČSL 6,78 % a 14 křesel. 
Celkem má vládní koalice ve sněmovně 111 poslanců z 200 (http://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ). 
73 Ještě předtím se však tajně sešel s jinými vrcholnými členy ČSSD na zámku v Lánech, kde se pravděpodobně 
debatovalo hlavně o tom, jak Sobotku z vedení odstranit a nahradit jej někým Zemanovi názorově bližším. Puč 
byl však odhalen a účastníci lánské schůzky postupně ztratili svůj vliv ve vedení ČSSD. Schůzky v Lánech, která se 
udála jen několik hodin po vyhlášení volebních výsledků, se účastnili Michal Hašek, Zdeněk Škromach, Jeroným 
Tejc, Jiří Zimola a Milan Chovanec. Účastníci o konání schůzky opakovaně mlžili, jako první ji potvrdil Milan 
Chovanec, který si díky tomu udržel důvěru předsedy Sobotky. (ČT24 2014a). 
74 Překážkou pro jmenování člena vlády by mohlo být například chybějící lustrační osvědčení nebo střet zájmů 
podle článku 70 Ústavy. 
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premiéra, jak je tomu dosud, pokud by ale první jmenovaná vláda nezískala důvěru, na druhý 

pokus by premiéra volila Poslanecká sněmovna. Obdobně je procedura jmenování premiéra 

upravena třeba v Polsku, v Německu volí dolní komora premiéra rovnou. Taková úprava by 

napříště zabránila situaci, kdy prezident se svým druhým pokusem jmenovat premiéra otálí a 

nechává úmyslně vládnout kabinet bez důvěry, jak se to stalo v případě Rusnokovy vlády. 

Navrhovatel zvažoval též zavedení lhůty pro jmenování předsedy vlády, ta se ale nakonec 

v návrhu neobjevila. Návrh ale počítal se lhůtou pro jmenování o odvolání ministrů, která by 

činila patnáct dní od návrhu předsedy vlády. To by mělo podle Polčákových slov zabránit 

oddalování jmenování ze strany prezidenta, ke kterému v minulosti docházelo. Součástí 

návrhu bylo též ustanovení o nutném souhlasu Senátu se jmenováním členů Bankovní rady 

ČNB, čímž by byla omezena prezidentova neobvykle široká diskrece při výkonu této 

pravomoci. Návrh připouštěl i druhou variantu úpravy, kterou je zavedení podmínky 

kontrasignace. TOP 09 byla dále ochotná spojit svůj návrh s návrhem ČSSD na přesun 

udělování milostí mezi kontrasignované pravomoci, který se již v té době nacházel na 

půdě Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 630).  Předmětem novely měla být též rozšíření 

možnosti odvolání prezidenta, což by dle navrhovatele lépe korespondovalo s přímou volbou. 

Konkrétní změny však z návrhu nejsou zřejmé (iDNES.cz 2013e; Polčák 2013).  

Jednoznačně proti tomuto návrhu byla Strana práv občanů a Úsvit přímé demokracie, podle 

nichž by mělo být postavení prezidenta po zavedení přímé volby naopak posilováno. Proti 

snahám měnit Ústavu v tomto duchu se vymezila taky KSČM; případné změny by podle ní měly 

vzejít z komise zřízené parlamentem. Po širší politické diskuzi nad návrhy změny Ústavy volaly 

také ODS, KDU-ČSL a hnutí ANO 2011, tyto strany se však úpravě prezidentských pravomocí 

v zásadě nebránily. Jako nejslibnější partner pro prosazení této novely se jevila ČSSD, která se 

ale jako vítězná strana voleb rozhodla připravit vlastní návrh (ČT24 2013c; iDNES.cz 2013e; 

Novinky.cz 2013b).  

Snaha ČSSD revidovat prezidentské pravomoci se stala součástí koaliční dohody a 

programového prohlášení vlády ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL, o konkrétním znění ale 

nepanovala mezi stranami shoda. Přípravou vládního návrhu byl pověřen ministr pro lidská 

práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier z ČSSD. Novela je v současné době 

v meziresortním připomínkovém řízení a Poslanecké sněmovně by mohla být předložena 

během léta letošního roku. Dle důvodové zprávy je cílem novely zpřesnit postavení a 
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pravomoci prezidenta v reakci na zavedení přímé volby tak, aby nedocházelo k pochybnostem 

o parlamentním charakteru státního zřízení České republiky. 

Návrh se stejně jako ten předchozí dotýká procedury jmenování vlády, nebere přitom 

prezidentovi právo jmenovat premiéra i na druhý pokus, pouze stanovuje, že prezident musí 

jmenovat premiéra a následně vládu „bez zbytečného odkladu“. Tím by podle Dienstbierových 

slov měla být omezena libovůle hlavy státu při jmenování nového premiéra a jeho kabinetu 

(ČT24 2015c). Uvažovalo se i o zavedení konkrétní časové lhůty, pravděpodobně třicetidenní, 

důvodová zpráva ale nakonec uvádí, že by zavedení přesné lhůty nebylo vhodné (ČTK 2014). 

V této změně lze spatřovat reakci na to, jak si při jmenování vlády počínal prezident Zeman 

v roce 2013, faktem ale je, že premiér Sobotka se pro zavedení lhůt pro jmenování vlády 

vyslovoval ještě před tím (viz například iDNES.cz 2013e). 

Součástí návrhu je opět též úprava jmenování členů Bankovní rady ČNB tak, aby k němu 

prezident napříště potřeboval souhlas Senátu, stejně jako je to u jmenování soudců Ústavního 

soudu. Na této změně se shodují strany vládní koalice, opozice je ovšem proti. KSČM a Úsvit 

nevidí důvod tuto pravomoc měnit, TOP 09 zase nesouhlasí se zapojením Senátu 

s odůvodněním, že je to orgán politický a s fiskální politikou nemá nic společného.75 „Souhlas 

horní komory Parlamentu ČR je vyžadován i při jmenování soudců Ústavního soudu, přičemž 

Ústava jistě nezakládá tuto kompetenci jen na potřebné odborné působnosti,“ rozporuje tento 

argument vláda. ODS by dle svého oficiálního vyjádření upřednostnila, aby se na jmenování 

podílelo více ústavních orgánů, kromě Senátu taky Poslanecká sněmovna a vláda. Strana však 

neuvedla, jak přesně by podle ní mělo jmenování probíhat76 (iDNES.cz 2015).  

Ke změnám by mělo dojít i v oblasti jmenování předsedy a místopředsedů nejvyšších soudů. 

Tak, jako již v minulosti, prosazuje ČSSD, aby bylo v článku 62 Ústavy výslovně stanoveno, že 

prezident jmenuje předsedu a místopředsedy obou nejvyšších soudů. Podle platné právní 

                                                      

 

75 V tomto případě se ale zjevně jedná o účelové a politicky motivované stanovisko, vzhledem k tomu, že výše 
zmiňovaný návrh Stanislava Polčáka, který TOP 09 podporovala, obsahoval stejnou úpravu.  
76 Podobný návrh byl podán jen jednou, a to během třetího volebního období ve spolupráci ODS a ČSSD. Podle 
této novely by část členů Bankovní rady vybírala vláda, část Senát a část Poslanecká sněmovna. Prezident měl 
členy Bankovní rady pouze jmenovat a sám z nich mohl zvolit guvernéra a viceguvernéra. Z vyjádření ODS však 
není jednoznačné, zdali odkazují na tuto úpravu.   
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úpravy je v případě nejvyššího správního soudu vyžadována kontrasignace, přestože k tomuto 

rozdílu oproti Nejvyššímu soudu neexistuje zjevný důvod. Návrh dále stanovuje, že 

místopředsedové nejvyšších soudů jsou jmenování na návrh předsedy daného soudu, což má 

reflektovat nález Ústavního soudu z roku 2010 (předpis č. 294/2010 sb.).  

Novela přináší změnu také v podmínkách pro podání ústavní žaloby na prezidenta. Tu by 

mohla nově podat každá komora parlamentu zvlášť, pokud by se na tom usnesla tří pětinová 

většina jejích členů. Posouzení žaloby by i nadále zůstalo v gesci Ústavního soudu. Ani na této 

změně však nepanuje širší politická shoda, proti jsou i někteří členové ČSSD: například Jeroným 

Tejc vyjádřil obavu, že by tato změna mohla vést k přílišnému nárůstu počtu žalob na 

prezidenta a vyslovil se proto raději pro zavedení lidového referenda o odvolání prezidenta, 

které ostatně spolu s dalšími poslanci ČSSD navrhoval už v minulosti (Aktuálně.cz 2014, 

sněmovní tisk 7). Odmítavé stanovisko lze očekávat i od ODS a TOP 09, které se ostatně jako 

vládní strany v roce 2012 zasadily o zpřísnění podmínek pro podání ústavní žaloby (sněmovní 

tisk 415).77 

Prezident Zeman se proti navrhovaným změnám výrazně ohradil v souladu se svým 

dlouhodobým stanoviskem, že nedává smysl, aby se přímo volenému prezidentovi, který má 

vyšší demokratickou legitimitu než ten volený parlamentem, omezovaly pravomoci. Prezident 

Zeman také vyjádřil názor, že se poslanci snaží regulovat jeho působnost, protože se ho bojí. 

Podle zákonodárců by ale případné změny vešly v platnost až pro dalších prezidentských 

volbách (ČT24 2015c). 

                                                      

 

77 Kromě úprav týkajících se prezidenta republiky by se součástí novely mohly stát i další body, jako například 
zavedení tzv. klouzavého mandátu, které podporuje zejména ANO 2011, nebo omezení jmenování soudců bez 
možnosti znovuzvolení, o které se zasazuje TOP 09 (ČT24 2015c). 
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5. Zhodnocení navrhovaných změn ústavního vymezení pravomocí prezidenta  

V závěrečné části práce se autorka pokusí zhodnotit některé z navrhovaných úprav pravomocí 

prezidenta republiky. Vzhledem k množství návrhů, bude pozornost soustředěna jen na 

vybrané z nich, a to sice ty, které se objevovaly nejčastěji a ty, které jsou z hlediska současného 

vývoje nejvíce relevantní. Nejprve se však zaměřme na to, za jakých podmínek Ústavu vůbec 

měnit. 

Ústava je základní zákon České republiky nadaný nejvyšší právní silou, a jako taková by měla 

být pokud možno co nejvíce obecná, srozumitelná a především dlouhodobě stabilní. Z toho 

plyne, že ke změnám Ústavy by se mělo přistupovat jen ve zcela výjimečných případech, čemuž 

odpovídají i podmínky pro přijetí změn zakotvené v českém právním řádě, vyžadující 

třípětinovou většinu obou komor, bez možnosti veta prezidenta. Toto opatření brání tomu, 

aby byla Ústava měněna bez širšího politického konsenzu. Vojtěch Šimíček uvádí šest případů, 

ve kterých je možné legitimně uvažovat o změnách Ústavy: a) pokud existuje zjevný rozpor 

mezi ústavním textem a realitou, b) V reálné praxi vznikne skutečná potřeba ústavní změny, 

c) samotná ústava předpokládá ústavní změnu (doplnění), d) ústava samotná sice doplnění 

nepředpokládá, nicméně toto doplnění je na místě, protože ústava nějakou problematiku 

neupravuje vůbec nebo zcela nedostatečně, e) ústavní text obsahuje evidentní gramatické 

chyby nebo nedůslednosti, a konečně f) pokud se jedná o ojedinělou, komplexní změnu Ústavy 

(Šimíček 1999, s. 115-118). Komplexní revize Ústavy je podle Šimíčka možná například v rámci 

procesu demokratizace, sjednocení nebo naopak rozdělení státu či jiných ojedinělých 

historických událostí. Ke komplexní změně Ústavy ale může dojít i za předpokladu, že k tomu 

existuje vůle napříč politickým spektrem, pokud se jedná o dobře promyšlenou, systémovou 

změnu. Příkladem takové ústavní změny v České republice by mohla být komplexní novela 

vedoucí k racionalizaci parlamentního režimu (viz Kubát 2013). Na tomto místě je však nutné 

konstatovat, že velká část navrhovaných ústavních změn, analyzovaných v této práci, nebyla 

důsledkem žádného z výše nastíněných legitimních důvodů, nýbrž reakcí na zcela konkrétní 

politickou situaci. K takto účelovým zásahům do Ústavy by přitom v žádném případě docházet 

nemělo.  
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5.1. Jmenování premiéra a vlády 

Ve sledovaném období se objevily celkem tři návrhy dotýkající se procedury jmenování 

premiéra a vlády, přičemž je příznačné, že ke dvěma z nich došlo v poslední době, tedy po 

zavedení přímé volby. Současná právní úprava prezidenta nijak neomezuje v tom, koho smí 

jmenovat předsedou vlády, a je to tak správně. Daná úprava má zajistit, aby mohl prezident 

jmenovat premiérem toho, kdo má šanci získat se svou vládou důvěru parlamentu, což 

v systému poměrného zastoupení nemusí být nutně představitel vítězné strany. Snaha 

diktovat prezidentovi, koho má jmenovat premiérem, se kterou přišla ODS a ČSSD v době 

opoziční smlouvy, je zcela ojedinělá, nekoncepční a nepromyšlená (Šimíček 1999, s. 126-128). 

Pokud by snad prezident měl přijít o právo rozhodovat o osobě premiéra, nechť tedy premiéra 

volí Poslanecká sněmovna tak, jako je tomu v Německu; těžko lze ale napsat do Ústavy pokyny, 

kdo má být premiérem jmenován. 

Je poměrně neobvyklé, že má český prezident dva pokusy na jmenování premiéra za sebou. 

Nepochybně mu to dává určitou moc; může si dovolit riskovat, kalkulovat nebo i vytvářet 

nátlak na Poslaneckou sněmovnu. V tomto ohledu by bylo pravděpodobně efektivnější 

vytvořit naopak nátlak na prezidenta tím, že by se ve jmenování premiéra střídal s Poslaneckou 

sněmovnou, jak to navrhoval Stanislav Polčák v roce 2013. Jak píše Kubát, zkušenosti z Polska 

ukazují, že taková úprava může spolu se zavedením krátkých lhůt na jmenování zefektivnit a 

urychlit proces sestavování vlády (Kubát 2013, s. 38). Zavedení lhůt pro jmenování vlády je 

dalším diskutovaným bodem. Česká Ústava v současnosti zavádí pro proces ustavování vlády 

jediný přesný časový údaj, a to že vláda musí předstoupit před sněmovnu s žádostí o důvěru 

do třiceti dnů. Pokud Ústava žádný časový údaj neposkytuje, předpokládá se, že tak má být 

učiněno bez zbytečného odkladu, neboli co nejdřív je to možné. Objevily se i pokusy v Ústavě 

výslovně stanovit, že má prezident konat bezodkladně (ODS a ČSSD v roce 1999, současný 

vládní návrh), taková úprava ale nepřináší žádnou reálnou změnu a stejně neumožňuje 

prezidenta sankcionovat jinak, než žalobou u Ústavního soudu. Lhůty mohou fungovat, při 

stanovování jejich délky je však třeba počínat si výsostně opatrně. Pokud by byly do Ústavy 

zaneseny příliš dlouhé lhůty pro jmenování premiéra a vlády, možná by to napříště zabránilo 

extrémním případům, jako bylo téměř stodenní čekání Sobotkovi vlády na jmenování, 

v průměru by to ale mohlo celou proceduru spíše zpomalit, než urychlit (Kysela 2014). 
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Změna procedury jmenování premiéra a vlády je jedním z kroků k racionalizaci českého 

parlamentarismu, které ve své práci navrhuje Kubát (2013). Úprava tohoto procesu by se tudíž 

mohla stát součástí komplexnější novely Ústavy zkvalitňující fungování českého 

parlamentního režimu. Dosud podané návrhy na úpravu procedury jmenování premiéra a 

vlády byly ale bez výjimky motivovány účelově a jejich přijetí by nevedlo k žádnému 

kvalitativnímu zlepšení českého politického režimu. 

5.2. Jmenování členů Bankovní rady České národní banky 

Mezi vůbec nejčastěji navrhované změny pravomocí prezidenta patří úprava procesu 

jmenování členů Bankovní rady ČNB. Není divu, neboť jak už v této práci opakovaně zaznělo, 

jedná se o jedinou pravomoc vyjma udělování milostí, o které prezident rozhoduje zcela 

samostatně, čímž se tato pravomoc vymyká konceptu neodpovědné hlavy státu. V souvislosti 

se zavedením přímé volby navíc vznikly obavy z toho, aby prezident nemohl svévolně jmenovat 

do čela ČNB například někoho, kdo jej finančně podporoval v kampani (senátní tisk 262/2; 

ČT24 2014b).  

Během let byly navrženy tři možné varianty úpravy této pravomoci. Vůbec nejčastěji se jednalo 

o omezení prezidentovi diskrece tím, že by nominace musel svým souhlasem potvrdit senát 

(navrženo třikrát), anebo kontrasignovat člen vlády (rovněž třikrát). Podle novely o ČNB z roku 

2000 měly být členové Bankovní rady jmenováni na návrh vlády, Ústavní soud ale tuto změnu 

zrušil. V jediném případě došlo k návrhu, aby byl prezident této pravomoci zcela zbaven ve 

prospěch jiných ústavních orgánů, konkrétně vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu (sněmovní 

tisk 359).  

Česká národní banka je nezávislá instituce, a její nezávislost by měla být podtržena i způsobem 

ustavování jejích nejvyšších činitelů. Jmenování na základě rozhodnutí jedné jediné osoby 

z tohoto hlediska vždy přináší určité riziko, a z toho důvodu by dle mého názoru bylo vhodné 

omezit výkon této prezidentovi pravomoci součinností s jiným ústavním orgánem. Vhodnější 

než kontrasignace vlády se v tomto případě jeví ingerence Senátu, jehož souhlas je zapotřebí 

i ke jmenování představitelů jiné nezávislé instituce, totiž Ústavního soudu.  
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5.3. Jmenování předsedů a místopředsedů nejvyšších soudů 

Další skupinou prezidentských pravomocí, která neunikla pozornosti zákonodárců, je 

jmenování předsedů a místopředsedů nejvyšších soudů. V Ústavě je psáno, že prezident 

jmenuje předsedu a místopředsedy z řad soudců, Ústavní soud ale v roce 2007 a znovu v roce 

2010 judikoval, že prezident může jmenovat místopředsedou pouze dosavadního soudce 

Nejvyššího soudu, jehož přidělení již odsouhlasil předseda Nejvyššího soudu, a nikoliv 

jakéhokoliv soudce (Rychetský 2008, s. 155). S těmito nálezy Ústavního soudu se vypořádává 

současná vládní novela, která stanovuje, že místopředsedové nejvyšších soudů jsou jmenováni 

na návrh předsedy daného soudu. V tomto případě se tedy jedná o změnu Ústavy, která 

vypořádává nesoulad mezi literou ústavy a realitou.  

Dalším předmětem změn bylo doplnění článku 62 Ústavy ve smyslu, že prezident jmenuje 

předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Podle 

dosavadního znění tohoto článku jmenuje prezident pouze soudce Nejvyššího soudu. 

Pravomoc jmenovat předsedu a místopředsedy Nejvyššího správního soudu je v současné 

době zakotvena jen v zákoně a podléhala tudíž kontrasignaci vlády. Příslušná změna Ústavy je 

tedy pouze napravením určitého opomenutí jednoho z nejvyšších soudů v článku 62 Ústavy. 

Tato úprava byla v minulosti navržena celkem čtyřikrát, vždy ze strany ČSSD.  

5.4. Odpovědnost, odvolatelnost a podmínky podání ústavní žaloby na prezidenta 

Český prezident není dle odstavce 3 článku 54 z výkonu své funkce odpovědný. Toto 

ustanovení je do značné míry sporné, a to hned z několika důvodů. Zaprvé, pokud se prezident 

ve svém slibu zavazuje, že bude zachovávat Ústavu a zákony (čl. 59 Ústavy), vzniká mu tím 

odpovědnost ctít právní řád České republiky (Šimíček 2008, s. 159). Zadruhé, pokud je 

prezident volen přímo, je z logiky věci odpovědný svým voličům. Zatřetí, na rozdíl od první 

republiky, kdy byla všechna prezidentova rozhodnutí kontrasignována, v současné době 

disponuje prezident i samostatnými pravomocemi, za které nikdo jiný nemůže nést 

odpovědnost (Rychetský 2011). Zrušení ustanovení o neodpovědnosti bylo součástí dvou 

návrhů na zavedení přímé volby, podaných poslanci ČSSD (sněmovní tisk 332 a sněmovní tisk 

7). Ustanovení o neodpovědnosti bylo nakonec v Ústavě zachováno i po zavedení přímé volby, 

pravděpodobně z obavy, že by jeho vypuštění mohlo vést k přílišnému posílení pozice 

prezidenta. Místo toho rozšířili zákonodárci možnost žalovat prezidenta kromě velezrady též 
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pro závažné porušení Ústavního pořádku, čímž se daný rozpor v Ústavě ještě více prohloubil 

(Rychetský 2011).   

Z hlediska odvolatelnosti prezidenta lze rozlišit tři možné varianty; prezident je odvolatelný 

parlamentem (takový návrh se dosud neobjevil), prezident může být odvolán na základě 

lidového hlasování (sněmovní tisk 7), prezident je odvolatelný jedině na základě ústavní 

žaloby, o které rozhoduje Ústavní soud (platná právní úprava). 

Podle původního znění Ústavy mohl podat žalobu na prezidenta k Ústavnímu soudu pouze 

Senát. Ústavní zákon č. 71/2012 sb. stanovil, že k žalobě na prezidenta je zapotřebí souhlas 

obou komor parlamentu. Současný vládní návrh novely Ústavy počítá s tím, že by bylo toto 

ztížení podmínek zrušeno a žalobu by mohly podat obě komory parlamentu nezávisle na sobě. 

Taková změna není dle mého názoru na místě, zvláště za situace, kdy od poslední úpravy 

tohoto ustanovení uplynuly pouhé tři roky. Podání žaloby na prezidenta by mělo být záležitostí 

zcela výjimečnou, a z toho hlediska je vhodné, aby k němu byl vyžadován souhlas obou komor 

parlamentu.
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Závěr 

Od roku 1992 bylo předloženo celkem dvacet sedm návrhů, které přímo či nepřímo ovlivňovaly 

postavení prezidenta. Všechny návrhy jsou shrnuty v tabulce 2 (příloha 1), četnost jednotlivých 

dotčených pravomocí zachycuje tabulka 3 (příloha 2). Drtivá většina návrhů nebyla přijata a 

ústavní vymezení prezidenta republiky se tak od vzniku samostatné České republiky příliš 

nezměnilo. To je dáno rigiditou české Ústavy, na jejíž změnu je zapotřebí tří pětinová většina 

v obou komorách parlamentu, v kombinaci s roztříštěností parlamentu, a to jak strukturální 

tak politickou. Výjimku tvoří kromě zavedení přímé volby též přesun prezidentovi pravomoci 

vyhlašovat abolici mezi kontrasignované pravomoci, zpřísnění podmínek pro podání ústavní 

žaloby na prezidenta a rozšíření podmínek pro rozpuštění Poslanecké sněmovny. Lze 

konstatovat, že s výjimkou zavedení přímé volby neměly dosud přijaté ústavní změny na 

postavení prezidenta zásadnější vliv.  

Pokud se zaměříme na obsah a charakter jednotlivých návrhů, většina z nich vedla ke snížení 

nebo zpřesnění pravomocí prezidenta. Návrhy, které postavení prezidenta posilovaly, byly 

spíše ojedinělé, a lze je rozdělit na dva typy. Jednalo se buď o individuální iniciativu bez širší 

politické podpory (návrh poslance Bárty z roku 2012, návrh poslance Ratha z roku 2013), nebo 

byl navrhovatelem novely Senát. Všechny Senátem navržené novely týkající se prezidenta 

směřovaly k jeho posílení, což je zajímavý fakt. Je však třeba rozlišovat změny, u kterých bylo 

primárním cílem posílení významu horní komory a posílení prezidenta bylo jen průvodním 

jevem (návrh zvyšující váhu prezidentského veta z roku 2001). Ve zbývajících případech 

navrhovali senátoři, aby měl prezident právo vybídnout sněmovnu k hlasování o rozpuštění, 

pokud by měl pocit, že nalezení většiny nutné pro ustavení nové vlády není možné 

(navrhováno v letech 2001, 2005 a 2006). Tato úprava mohla zvýšit význam prezidenta v době 

politických krizí, k jejímu přijetí však nedošlo. Namísto toho může Poslanecká sněmovna od 

roku 2009 hlasovat o svém rozpuštění bez prezidentova návrhu.  

Vůbec nejčastěji navrhovanou změnou bylo zavedení přímé volby (celkem jedenáctkrát), tyto 

návrhy ale nejsou hlavním objektem zájmu této práce. V hlediska pravomocí byly nejčastěji 

diskutovány změny prezidentova práva vyhlásit abolici a jmenovat členy Bankovní rady České 

národní banky (v obou případech navrženo celkem osmkrát). Potvrdilo se tudíž, že největší 

zájem zákonodárců vzbuzují pravomoci, které prezident vykonává zcela samostatně a hrozí 
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tak u nich potenciální zneužití. Ke změně pravidel pro vyhlašování abolice došlo v roce 2012, 

u jmenování členů Bankovní rady zatím k žádné změně nedošlo. Úprava této pravomoci se 

objevuje v současném vládním návrhu na změnu Ústavy, zatím ale nelze s určitostí říct, zdali 

se pro novelu najde dostatečná podpora v Parlamentu.  

Z hlediska motivace jednotlivých návrhů na ústavní změny lze konstatovat, že většina z nich 

byla účelová, respektive reagovala na nějakou konkrétní politickou situaci. Ke změnám ústavy 

by přitom obecně mělo docházet jen výjimečně a z objektivních důvodů. Pokud existuje 

podezření, že prezident některou svou pravomoc zneužívá nebo překračuje, může být řešeno 

podáním kompetenční žaloby nebo žaloby pro porušení ústavního pořádku; nemělo by ale být 

příčinou k zásahům do ústavy. 
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založení Evropského společenství s ústavním pořádkem.  

Předpis č. 294/2010 Sb.: Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2010 ve věci návrhu na 
zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 
zákona č. 314/2008 Sb., některých ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění zákona č. 314/2008 Sb., a některých ustanovení zákona č. 314/2008 Sb., kterým se 
mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.  

Senátní tisk 101 2001. Novela Ústavy ČR (Senátní návrh). Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&
forEach.action=detail&forEach.value=s278  

Senátní tisk 22 2002. Ústavní zákon - přímá volba prezidenta (senátní návrh). Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&
forEach.action=detail&forEach.value=s898  
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Senátní tisk 289 2002. Novela Ústavy České republiky (senátní návrh). Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&
forEach.action=detail&forEach.value=s51  

Senátní tisk 289/3 2002. Usnesení stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. 
Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&
forEach.action=detail&forEach.value=s51  

Senátní tisk 65 2005. Novela ústavy (senátní návrh). Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&
forEach.action=detail&forEach.value=s1661  

Senátní tisk 262/2 2012. Usnesení Stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. 
Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&
forEach.action=detail&forEach.value=s3047  

Sněmovní tisk 359 1999. Novela Ústavy ČR (Poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=359&CT1=0  

Sněmovní tisk 541 2000. Novela Ústavy České republiky - EU (Vládní návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=541&CT1=0  

Sněmovní tisk 1109 2001. Návrh Ústavy České republiky (Poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1109&CT1=0  

Sněmovní tisk 20 2002. Návrh novely úst. zák. Ústava České republiky (poslanecký návrh). 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=20&CT1=0  

Sněmovní tisk 81 2002. Návrh novely Ústavy České republiky (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=81&CT1=0  

Sněmovní tisk 90 2002. Novela Ústavy České republiky (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=90&CT1=0  

Sněmovní tisk 95 2002. Návrh novely Ústavy ČR (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=95&CT1=0  

Sněmovní tisk 172 2002. Návrh novely Ústavy ČR (poslanecká návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=172&CT1=0  

Sněmovní tisk 349 2003. Novela ústavního z. Ústava České republiky (vládní návrh). 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=349&CT1=0  

Sněmovní tisk 332 2007. Novela z. Ústava České republiky (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=332&CT1=0  

Sněmovní tisk 16/3 2009. Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 16/0. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=16&CT1=3  

Sněmovní tisk 747 2009. Novela z. Ústava České republiky (vládní návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=747&CT1=0  

Sněmovní tisk 952 2009. Novela z. Ústava České republiky (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=952&CT1=0  
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Sněmovní tisk 7 2010. Novela z. Ústava České republiky (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=7&CT1=0  

Sněmovní tisk 415 2011. Novela z. - Ústava České republiky (vládní návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=415&CT1=0  

Sněmovní tisk 415/1 2011. Záznam z jednání Ústavněprávního výboru. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=415&ct1=1  

Sněmovní tisk 630 2012. Novela ústavního z. - Ústava České republiky (poslanecký návrh). 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=630&CT1=0  

Sněmovní tisk 630/1 2012. Stanovisko vlády. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=630&ct1=1  

Sněmovní tisk 884 2012.  Novela z. - Ústava ČR (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=884&CT1=0  

Sněmovní tisk 884/1 2013. Stanovisko vlády. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=884&ct1=1  

Sněmovní tisk 907 2013. Novela z. - Ústava ČR (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=907&CT1=0  

Sněmovní tisk 907/1 2013. Stanovisko vlády. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=907&ct1=1  

Sněmovní tisk 1075 2013. Novela ústav. z. - Ústava ČR (poslanecký návrh). Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1075&CT1=0  
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Příloha 1 

Tabulka 2: Novely dotýkající se pravomocí prezidenta předložené v období 1992 – 2015 

Označení 
Období 

projednávání 
Prezident 

Volební 

období 
Vláda Navrhovatel Předmět návrhu Výsledek 

sněmovní 
tisk 359 

9/1999 - 3/2001 Havel III.  Zemanova poslanci 

(ČSSD, ODS) 

rozpuštění PS; zrušení abolice; 

jmenování ČNB vládou, PS a Senátem; 

NS na návrh Senátu; premiérem má 

být jmenován představitel nejsilnější 

strany; prezident jmenuje vládu 

neprodleně 

zamítnuto 

senátem 

sněmovní 

tisk 537 

2/2000 - 12/2000 Havel III.  Zemanova vláda jmenování ČNB na návrh vlády zrušeno ÚS  

sněmovní 

tisk 541 

2/2000 - 5/2000 Havel III.  Zemanova vláda zřízení Nejvyšší rady soudnictví zamítnut v 2. 

čtení 

sněmovní 
tisk 1109 

10/2001 -12/2001 Havel III.  Zemanova poslanci 

(4koalice) 

přímá volba zamítnut v 1. 

čtení 

senátní tisk 

289 

4/2002 - 9/2002 Havel III.  Zemanova senátoři 

(4koalice) 

přímá volba; milost a abolice se 

spolupodpisem 

Senát návrh 

nepodal 

sněmovní 

tisk 20 

8/2002 - 10/2002 Havel IV.  Špidlova poslanci 

(KSČM) 

milost a abolice se spolupodpisem zamítnuto v 1. 

čtení 

sněmovní 

tisk 81 

9/2002 - 5/2003 Havel/ 

Klaus 

IV.  Špidlova poslanci 

(ODS) 

zrušení abolice zamítnuto v 1. 

čtení 
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sněmovní 

tisk 90 

10/2002 - 11/2002 Havel IV.  Špidlova poslanci 

(vládní 

koalice) 

přímá volba zamítnuto v 1. 

čtení 

sněmovní 

tisk 95 

10/2002 - 11/2002 Havel IV.  Špidlova poslanci 

(ODS) 

přímá volba zamítnuto v 1. 

čtení 

sněmovní 

tisk 172 

1/2003 - 5/2005 Havel IV.  Špidlova poslanci 

(US) 

přímá volba zamítnuto ve 3. 

čtení 

senátní tisk 

22 

1/2003 - 5/2003 Havel IV.  Špidlova senátoři 

(US) 

přímá volba Senát návrh 

nepodal 

senátní tisk 

344 

7/2002 - 12/2002 Havel IV.  Špidlova Senát vyhlášení referenda o vstupu do EU přijato, 515/2002 

sb. 

sněmovní 
tisk 349 

6/2003 - 12/2004 Klaus IV.  Špidlova/ 

Grossova 

vláda přímá volba; jmenování ČNB se 

spolupodpisem; NSS bez 

spolupodpisu; vypuštění 

neodpovědnosti 

zamítnuto v 3. 

čtení 

senátní tisk 

65 

4/2005 - 3/2006 Klaus IV.  Grossova/ 

Paroubkova 

Senát rozpouštění PS Vráceno k 

dopracování 

senátní tisk 

332 

3/2006 - 9/2009 Klaus V.  Topolánkova/ 

Fischerova 

Senát rozpouštění PS přijato, 319/2009 

sb. 

sněmovní 

tisk 332 

10/2007 - 5/2010 Klaus V.  Topolánkova poslanci 

(ČSSD) 

přímá volba; jmenování ČNB a abolice 

se spolupodpisem; NSS bez 

spolupodpisu; vypuštění 

zamítnuto ve 3. 

čtení 
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neodpovědnosti; PS může podat 

žalobu pro porušení úst. pořádku 

sněmovní 
tisk 747 

2/2009 - 5/2009 Klaus V.  Topolánkova vláda přímá volba neprojednáno 

sněmovní 

tisk 952 

11/2009 - 12/2009 Klaus V.  Fischerova poslanci 

(SZ) 

povinnost ratifikace mezinár. smluv neprojednáno 

sněmovní 

tisk 7 

6/2010 - 12/2010 Klaus VI.  Nečasova poslanci 

(ČSSD) 

přímá volba; povinnost přijetí demise 

čl. vlády; jmenování ČNB a abolice se 

spolupodpisem; NSS bez 

spolupodpisu; vypuštění 

neodpovědnosti; PS může podat 

žalobu pro porušení úst. pořádku, 

možnost lid. hlasování o odvolání 

prezidenta 

zamítnut v 1. 

čtení 

sněmovní 

tisk 415 

6/2011 - 3/2012 Klaus VI.  Nečasova vláda přímá volba, žalobu na prezidenta 

musí potvrdit PS i Senát; možnost 

žalovat za porušení úst. pořádku; 

abolice se spolupodpisem 

přijat, 71/2012 

sb. 

sněmovní 

tisk 630 

3/2012 - 5/2013 Klaus VI.  Nečasova poslanci 

(ČSSD) 

milosti se spolupodpisem neprojednáno 
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sněmovní 

tisk 884 

12/2012 - 3/2013 Klaus VI.  Nečasova poslanec V. 

Bárta 

jmenování ředitele GIBS, policejního 

prezidenta, nejvyššího státního 

zástupce 

zamítnuto v 1. 

čtení 

sněmovní 

tisk 907 

1/2013 - 3/2013 Klaus VI.  Nečasova poslanec D. 

Rath 

přechod k prezidentskému režimu neprojednáno 

sněmovní 

tisk 1075 

6/2013 - 7/2013 Zeman VI.  Nečasova/ 

Rusnokova 

poslankyně 

K. Peake 

zrušení amnestie neprojednáno 

návrh 
Stanislava 
Polčáka 

9/2013 - 12/2013 Zeman VI./ VII.  Rusnokova Stanislav 

Polčák 

na druhý pokus volí premiéra PS; 

lhůta pro jmenování/odvolání členů 

vlády 15 dní; jmenování ČNB se 

souhlasem senátu; rozšíření možností 

odvolání prezidenta 

neprojednáno 

návrh Jiřího 

Dienstbiera 

3/2014 - ? Zeman VII.  Sobotkova vláda prezident jmenuje vládu "bez 

zbytečného odkladu", jmenování ČNB 

se souhlasem senátu, jmenování NSS 

samostatně; jmenování 

místopředsedů nejvyšších soudů na 

návrh předsedy soudu, ústavní žalobu 

na prezidenta může podat i PS 

meziresortní 

připomínkové 

řízení 
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Příloha č. 2 

Tabulka 3: Četnost výskytu úprav jednotlivých pravomocí v novelách zákona 

v období 1992 – 2015 

typ změny četnost došlo ke změně 

ZMĚNA TYPU REŽIMU 1   

ZMĚNA ZPŮSOBU VOLBY (na přímou) 11 2012 

ODPOVĚDNOST PREZIDENTA   

vypuštění ustanovení o neodpovědnosti 3   

úprava podmínek pro podání ústavní žaloby na prezidenta 5 2012 

možnost lidového hlasování o odvolání prezidenta 1   

DOTÝKAJÍCÍ SE VLÁDY 

zavedení lhůt pro jmenování premiéra a vlády 2   

změna procedury jmenování premiéra 2   

povinnost přijmout demisi vlády i člena vlády 1   

DOTÝKAJÍCÍ SE ZÁKONODÁRNÉ MOCI  

rozšíření podmínek pro rozpuštění Poslanecké sněmovny 4 2009 

změna pravidel pro přehlasování prezidentského veta  1   

DOTÝKAJÍCÍ SE SOUDNÍ MOCI   

změna jmenovacích pravomocí vůči soudní moci 6   

změna podmínek udělení milosti 3   

změna podmínek vyhlášení abolice 8 2012 

změna podmínek vyhlášení amnestie 1   

DOTÝKAJÍCÍ SE OSTATNÍCH SLOŽEK VÝKONNÉ MOCI  

změna procedury jmenování bankovní rady ČNB 8   

jmenování představitelů složek vymáhání práva 1   

DOTÝKAJÍCÍ SE PRAVOMOCÍ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

stanovení povinnosti prezidenta ratifikovat mezinárodní 

smlouvy schválené parlamentem 

1   

 


