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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 



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 



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 



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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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   

 


