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Abstrakt 

 Ve své diplomové práci se autor věnuje dopadům přímé volby na charakter politického 

reţimu v České republice. Konkrétně se práce zaměřuje na charakterové vlastnosti 

jednotlivých typů reţimů, aby je posléze mohla aplikovat na reálný stav reţimu v České 

republice po zavedení přímé volby hlavy státu a zhodnotit, zda došlo k vychýlení či změně 

parlamentního reţimu v reţim poloprezidentský. Historická analýza prezidentského úřadu 

v Českých zemích popisuje fenomén jeho mimořádné role a váţenosti, který se promítá i do 

soudobých politických reálií a nezanedbatelně tak ovlivňuje funkční problematiku státu. 

Teoretický rozbor přímé volby prezidenta republiky pak předkládá dopady, které taková 

implementace do ústavního řádu České republiky způsobila a zároveň vyvrací některé 

pochybné argumenty, které byly pro její prosazení zákonodárným sborem klíčové. Pomocí 

deskriptivní analýzy chování prvně přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana se autor 

pokouší odhalit reálné kompetenční spory mezi ním a ostatními sloţkami moci. Výsledkem je 

podrobný popis dosavadní vzájemné spolupráce jednotlivých mocenských aktérů a institucí 

v rámci reţimu a jeho finální charakterové zhodnocení doplněné o moţné racionální kroky 

pro jeho další vývoj. 

Abstract 

 Primary aim of this thesis is to describe the effects of direct elections on the nature of 

the political regime in the Czech Republic. Specifically, author focus on the distinctive 

attributes of various forms of government, which are then applied to the current state regime 

in the Czech Republic after the introduction of direct presidential elections and whether it 

effectively means a transition from parliamentary to semi-presidential regime. Historical 

analysis of the presidential office in the Czech countries describes the phenomenon of its 

extraordinary role and respectability, which is reflected in the contemporary political realities 

and have a major influence on the functioning of the state. Theoretical analysis deals with 

impacts introduction of the direct presidential election had on the constitutional order of the 

Czech Republic and disproves various arguments, which once lead to its legislative 

implementation. Using a descriptive analysis of the behaviour of the first directly elected 

president Miloš Zeman, author tries to unveil actual jurisdictional disputes between him and 

other elements of power. The result is a detailed description of the existing cooperation 

between individual people and institutions of power within the regime and its final character 

assessment accompanied by possible rational step for its further development. 
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Úvod 

 Jiţ před vlastní implementací do ústavního pořádku České republiky byla přímá volba 

prezidenta republiky kontroverzním tématem rezonujícím v české občanské i odborné 

veřejnosti. Občané se řadu let v průzkumech veřejného mínění vyslovovali pro zavedení 

institutu přímo volené hlavy státu. Odborníci se ve svých názorech mnohdy lišili, ale 

v převáţné míře u nich vítězil názor, ţe se přímá volba prezidenta republiky do parlamentního 

uspořádání v České republice nehodí a bude spíše jakýmsi cizorodým prvkem v ústavním 

soukolí. A v neposlední řadě jsme mohli sledovat politiky, kteří se zavedením přímé volby 

prezidenta republiky připravili o jednu ze svých výsostných pravomocí, leč na nátlak 

veřejnosti tak ve většině případů přes vnitřní nevoli učinili. Názorová pestrost v tomto ohledu 

jen dokládá důleţitost tématu pro celou společnost. I z tohoto důvodu je tedy ţádoucí, aby se 

odborná politologická obec touto problematikou zabývala. 

 Tato práce, jak uţ napovídá její název, se tedy hodlá podrobně věnovat dopadům 

zavedení přímé volby prezidenta republiky na charakter politického reţimu ČR. Avšak pro 

důkladné prozkoumání této problematiky autor pokládá za nutné podrobit bliţšímu zkoumání 

i aspekty nutně související s tímto tématem. Z tohoto důvodu bude celá práce členěna do 

přehledných kapitol, které by měly v konečném důsledku vytvořit ucelený svazek, poskytující 

pohled na danou problematiku v širších souvislostech.  

 Nelze tedy očekávat pouhý deskriptivní výčet určitých proměnných, vztahujících se na 

institut přímo voleného prezidenta republiky, ale pro celkové porozumění problematiky se 

text bude věnovat i dalším aspektům nutným pro předloţení ucelených a podloţených závěrů. 

 Cílem práce není kvalitativně hodnotit rozhodnutí a jednání, které činí nově zvolený 

prezident republiky Miloš Zeman. Práce se pokusí deskriptivně analyzovat funkčnost a 

charakterové rysy soudobého českého politického reţimu a zhodnotit nakolik přímá volba 

hlavy státu ovlivnila jeho moţnou klasifikaci a charakter. Zároveň je zcela zřejmé, ţe není 

reálně a objektivně moţné kvalifikovat kauzální vztah mezi přímou volbou prezidenta 

republiky a jeho následnému konkrétnímu jednání. Nelze totiţ s určitostí tvrdit, ţe prezident, 

který byl zvolen přímou volbou občany, by své chování neaplikoval, i kdyby byl zvolen 

nepřímo. Zásadní je však analyzovat a popisovat ony události, které vznikly po zavedení 

přímé volby do ústavního pořádku ČR a moţné korelace pozorovat a dávat do věcných 

souvislostí. 
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 Hlavní otázkou, kterou si práce tedy klade je to, do jaké míry se zavedení přímé volby 

prezidenta stalo určujícím faktorem ovlivňující celý politický reţim v České republice a jaké 

teoretické a zvláště pak praktické dopady tato změna přinesla do kaţdodenních interakcí 

jednotlivých sloţek moci. Otázka, do jaké míry posunula přímá volba prezidenta republiky 

český parlamentní systém blíţe systému poloprezidentskému, je pak základním kamenem celé 

práce, která se tímto pokusí přispět k odborné diskusi na toto téma. 

 Teoretická část práce se věnuje současné pojmové analýze vztahující se 

k systémovému postavení hlavy státu v jednotlivých demokratických reţimech. Napomáhá 

tak k logickému zpracování definovaných cílů a správnému a ucelenému postupu zkoumání 

dané problematiky. Komparativní rozbor jednotlivých typů politických reţimů tak poskytne 

základ pro vymezení vztahů státních institucí, které jsou dále blíţe zkoumány 

v československém a českém prostoru. 

Historická deskriptivní analýza postavení prezidenta republiky v soukolí státního 

aparátu je zaměřena na doloţení jeho významné role, která je mu všeobecně přisuzována. 

Pozornost je pak věnována především prvnímu československému prezidentovi Tomáši 

Garrigue Masarykovi a jeho precedentní činnosti v úřadu, která nastavila určité tradice a 

zvyklosti pro výkon prezidentské funkce dodnes. Dále se text týká úlohy prezidenta republiky 

v komunistickém Československu a po Sametové revoluci z roku 1989. Tato kapitola se 

pokusí ověřit hypotézu, ţe prezidenti republiky v naší historii vţdy zaujímali velmi silnou 

mocenskou pozici, která mnohdy ovlivňovala celý politický reţim a jeho charakter. 

 Teoretický rozbor přímé volby prezidenta republiky v ČR a následné mapování 

procesu jejího zavedení je tématem pro další kapitolu práce, která nás seznámí jak s motivy 

jednotlivých aktérů, tak i s konkrétní legislativní podobou ústavní změny. 

 Pozornost je věnována také průběhu prvních prezidentských voleb v České republice 

z roku 2013. Konkrétně tomu, co předcházelo samotné volbě v podobě kampaně a 

následnému zhodnocení výsledků voleb. 

 Před samotným závěrem předchází stěţejní kapitola pro celou práci. Je zaměřena na 

případnou proměnu reţimu po prezidentově zvolení. A proto mapuje jeho vztah k dalším 

ústavním institucím a politickým aktérům. Důkladné deskripci jsou podrobeny kompetenční 

spory, ke kterým mezi prezidentem republiky a ostatními politickými subjekty došlo a které 

mají na celkovou efektivitu politického reţimu zásadní dopad.  
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Závěr práce vychází z předešlých zjištění a poznatků. Pokusí se formulovat odpovědi 

na předem vytyčené otázky a uceleně informovat o vztazích mezi jednotlivými státními 

sloţkami moci tvořící charakter současného politického reţimu v České republice.  
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1. Systémové postavení hlavy státu 

 Většina politologů se nejspíše shodne na tom, ţe demokratické reţimy lze rozdělit na 

parlamentní a prezidentské typy. Pravdou ovšem je, ţe se spíše jedná o myšlenkové 

konstrukce ideálních typů, jak o nich hovoří Max Weber, jeţ více či méně budou 

korespondovat s realitou jednotlivých reţimů v daných zemích. U případu tzv. 

poloprezidentského reţimu je celá věc ještě mnohem komplikovanější. Někteří odborníci 

dokonce samotnou relevanci existence tohoto typu reţimu popírají.
1
 Zdaleka tak nepanuje 

názorová shoda a proto by tato kapitola měla přispět k pojmovému upřesnění, co se vlastně 

pod označením konkrétního reţimu má na mysli a hlavně definovat systémové fungování 

sloţek moci v jednotlivých případech.
2
 

 Před rozborem jednotlivých reţimů je nutné a ţádoucí ujasnit si terminologické 

zmatky, kterých se bohuţel někteří autoři dopouštějí. Předně bývá velice časté libovolně 

zaměňovat pojem politický reţim s pojmem politický systém. Jak si ale správně všímá 

například Michal Kubát, jedná se o dvě odlišné věci. Kdy politický systém představuje 

modelové vztahy mezi politickou mocí a okolím v rámci ohraničeného celku. Politický reţim 

je dle něho uţším a více empirickým pojmem, kdy jde o reálný způsob vykonávání politické 

moci v konkrétních podmínkách.
3
 David Easton, který se zabýval konceptem politického 

systému spojeného s obecnou systémovou teorií, viděl v  politickém systému zobrazení 

specifického systému zahrnující určitou část ţivota společnosti.
4
 Politický systém je tedy 

abstraktnější termín. Naopak politický reţim naznačuje skutečné fungování a vykonávání 

politické moci. Právě proto se zdá být vhodnější při zkoumání typů vládnutí pouţívat spíše 

pojmu politického reţimu. Oba termíny však vyjadřují do značné míry mnohdy jevy, které se 

                                                 
1
 Viz např. KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní systémy evropských států: (srovnávací studie). 2. aktualiz. a dopl. 

vyd. Praha: Linde, 2006. 423 s. ISBN 80-7201-606-7. str. 207-213., SIAROFF, Alan. Comparative presidencies: 

The inadequacy of the presidential, semi-presidential and parliamentary distinction. European Journal of 

Political Research, 2003. vol. 42, no. 3, s. 287–312. str. 309. 

 
2
 Direktoriální reţim, jeţ je specifický pro Švýcarsko a v podstatě v jiném prostředí neaplikovatelný, byl z této 

klasifikace pro přehlednost z tohoto důvodu vyloučen. To ovšem neznamená, ţe by neměl být brán na vědomí 

jako jeden z moţných typů demokratických reţimů. Vzhledem k tématu práce není ale nezbytné si ho zde blíţe 

přibliţovat.  

 
3
 KUBÁT, Michal. Demokratické politické reţimy. In. NOVÁK, Miroslav a Lubomír BROKL. Úvod do studia 

politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 783 s. ISBN 978-80-7419-052-0. str. 698-

699. 

 
4
 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií: [empiricko-analytický přístup v soudobé 

politické vědě]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014, 304 s. ISBN 978-80-262-0742-9. str. 49-59. 
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vzájemně ovlivňují, a nelze s určitostí vydělit proměnné, jeţ by se daly jednoznačně rozdělit 

do kategorie jednotlivých pojmů. Například vliv volební kampaně a jeho zpětný dopad 

v podobě občanského očekávání a následného tlaku na politické instituce by se mohl jevit 

jako akt vztahující se k realitě politického systému, ale jeho konečné dopady mohou mít vliv i 

na reálné fungování jednotlivých sloţek moci chápané v prostoru politického reţimu. Bylo by 

tedy chybou přiklonit se k jednomu či druhému termínu jako správnému či lepšímu. Důleţité 

je si ale uvědomit rozdíl mezi oběma termíny a vyhnout se jejich svévolnému zaměňování. 

Tato kapitola se pokusí vysvětlit právě ony konkrétní mechanismy moci v 

jednotlivých politických reţimech v demokratickém uspořádání s výrazným zaměřením na 

postavení hlavy státu. 

 

1.1 Parlamentní režim 

 Parlamentní reţimy se vyznačují především svrchovaností parlamentu, který je volen 

ve všeobecných volbách občany a vykonává kontrolní činnost nad vládou. Moc legislativní a 

výkonná nemohou v tomto případě fungovat nezávisle na sobě a jsou tedy vzájemně 

propojeny různými funkčními mechanismy. Princip tzv. sdílené moci mezi legislativní a 

výkonnou mocí je determinován dvěma základními kritérii: 

1. Vlády jsou jmenovány se souhlasem parlamentu a fungují s jeho podporou. Pád vlády 

je tedy závislý na hlasování o nedůvěře v parlamentu. 

2. Výkonná moc má právo legislativu rozpustit
5
 a vypsat nové volby.

6
 

 To jsou ale ovšem pouze základní parametry, které nedokáţí vypovídat o skutečném 

stavu moci a jejím reálném vykonávání v daném reţimu a v daném čase. Giovanni Sartori na 

základě exekutivně-legislativních vazeb rozlišuje minimálně tři typy parlamentních reţimů: 

a) Premiérský či kabinetní systém anglického typu, kde si exekutiva vynutila převahu 

nad parlamentem.  

b) Vláda zákonodárných sborů francouzského typu (Třetí a Čtvrtá republika), kde je 

vládnutí takřka nemoţné. 

                                                 
5
 Norsko představuje určitou výjimku, kde je parlament nerozpustitelný 

 
6
 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. 

Vyd. 3. Praha: Portál, 2012, 207 s. ISBN 978-80-262-0218-9. str. 60. 
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c) Stranicky kontrolovaný parlamentarismus, který se nachází mezi oběma předešlými 

typy.
7
 

 Takto Sartori definoval rozdělení moci, ovšem dle jeho názoru je stejně ne-li více 

důleţité věnovat se podrobněji sdílení moci, coţ můţe být velmi proměnlivé. Zcela určujícím 

faktorem je vyloučení koncentrace moci v jedné osobě. Z pohledu postavení premiéra vůči 

ostatním členům vlády rozeznává: 1) prvního nad nerovnými, 2) prvního mezi nerovnými a 3) 

prvního mezi rovnými.
8
 

 Velká Británie je modelový příklad, kdy první nad nerovnými, tedy hlavní představitel 

výkonné moci, který je vůdcem strany, v podstatě nemůţe být sesazen jinak, neţ rozkolem 

uvnitř své vlastní strany. Britský premiér svoji vládu doslova řídí a výběr či odvolání ministrů 

zcela záleţí na jeho vůli. První mezi nerovnými, například německý kancléř, nemusí být 

oficiálním vůdcem strany. Ve své funkci zůstává, i kdyţ se změní členové jeho kabinetu. 

Můţe tak sesazovat ministry, ti však nemohou sesadit jeho. A v poslední řadě, první mezi 

rovnými, je premiér, který stojí a padá se svým kabinetem a často musí akceptovat ministry, 

kteří byli do jeho vlády takříkajíc vnuceni. Má tedy malou kontrolu nad „svojí“ vládou.
9
 Tyto 

aspekty do značné míry ovlivňují také akceschopnost jednotlivých vlád. Čím je silnější pozice 

premiéra, tím méně vlivů narušuje prostor pro výkon vlády. Akceschopnost vlád je 

samozřejmě ovlivňována mnohými dalšími proměnnými, jako jsou například volební systém, 

stranický systém, lidský faktor apod. 

 Stojí za povšimnutí, ţe tato dělení jsou úzce spjata s politickými stranami. Ovládání 

pomyslné státní moci tak nesouvisí pouze s ústavním textem, který určuje pravidla hry, ale i 

s aktuální stranickou situací v konkrétní zemi. Je to důsledek proměnlivosti jednotlivých 

sloţek, jeţ tvoří konkrétní reţim. Na začátku této kapitoly bylo uvedeno, ţe charakteristickým 

rysem parlamentarismu je právě svrchovanost parlamentu. To samozřejmě obecně platí. 

Avšak je pravdou závěr, ke kterému dospěl G. Sartori, ţe parlamentarismus funguje nejlépe, 

kdyţ vláda ve skutečnosti podléhá parlamentu co nejméně.
10

 Taková vláda je posléze schopna 

uskutečňovat svá rozhodnutí a je tedy do značné míry na parlamentu nezávislá, i kdyţ nadále 

                                                 
7
 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inţenýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 238 s. ISBN 978-80-7419-048-3. str. 110. 
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 Tamtéţ. str. 111-112. 

 
9
 Tamtéţ. str. 112. 
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 Tamtéţ. str. 119. 
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parlamentu podléhá. Akceschopná a stabilní vláda v parlamentním reţimu tedy balancuje na 

hraně své samostatnosti a podřízenosti parlamentu. Klíčem k úspěchu je stabilní stranický 

systém a disciplinovanost uvnitř politických stran. Výše zmíněné jednotlivé typy tento fakt 

dokládají. 

 Na hlavu státu v parlamentních reţimech je mnohdy nahlíţeno jako na součást 

výkonné moci. Postavení hlavy státu by ale dle teorie mělo odpovídat moderátoru, který 

politickou situaci spíše uklidňuje.  To vyznívá i z výše zmíněných kategorií, které hlavě státu 

v parlamentním prostředí reálnou výkonnou moc víceméně ani nepřiznávají. V praxi však 

můţe docházet k aktivistické pozici hlavy státu, která se snaţí výkonnou moc určitými 

nástroji ovlivnit. Podstatné ovšem je, ţe v parlamentním reţimu vykonává exekutivní moc 

vláda včele s premiérem a hlava státu nemá prostředky, aby tuto vládní převahu narušila. 

Vláda vzešlá z parlamentu tak hraje primární úlohu. Pokud z jakéhokoliv důvodu dochází 

k disharmonii v tomto vztahu, je na místě zpozornět, zda zkoumaný reţim je stále 

parlamentní. 

  

1.2 Prezidentský režim 

 Před samotným pokusem charakterizovat poloprezidentský reţim je vhodné alespoň 

krátce popsat reţim prezidentský, jelikoţ bývá povaţován za protipól k reţimu 

parlamentnímu, mezi nimiţ se právě znaky poloprezidencialismu nalézají. Taková analýza by 

měla přispět k pochopení, proč se právě poloprezidentský reţim dá pokládat za svébytný typ 

se svým vlastním mocenským mechanismem. 

 Jedním z definičních kritérií prezidentského reţimu je zpravidla přímá volba 

prezidenta, která mu poskytuje nezávislou legitimitu. Mnohem důleţitějším kritériem je ale 

fakt, ţe exekutiva, potaţmo vláda, není jmenována ani odvolávána hlasováním v parlamentu. 

Je to právě prezident, kdo jmenuje a odvolává členy svého kabinetu. Prezident tak tedy řídí 

exekutivu, která je striktně oddělena od moci zákonodárné v tom smyslu, ţe členové vlády 

nemohou zasedat v zastupitelském sboru. Na stranu druhou prezident nemá pravomoc 

rozpustit parlament. Sloţky moci jsou tedy na sobě navzájem v autonomním postavení. 

 G. Sartori vymezuje tři hlavní kritéria, jeţ podle něj charakterizují prezidentský reţim: 

1. Hlava státu (prezident) vzejde z všelidových voleb. 
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2. Nemůţe být odvolána parlamentem.
11

 

3. Stojí v čele vlády anebo jinak řídí vládu, kterou jmenuje.
12

 

 Spojené státy americké jsou pokládány za vzorový příklad prezidentského reţimu. 

Nutno podotknout, ţe v USA je prezident volen sborem volitelů nikoliv přímo občany, avšak 

celý hybridní systém má v konečném důsledku prvky přímé volby. Většina prezidentských 

reţimů se ovšem nalézá v Jiţní Americe. Tyto reţimy se ale zřídka kdy setkávají se stabilní 

politickou situací ve své zemi. „Základní odlišnosti jsou spatřovány nikoli v rovině 

legislativní, ale v politické praxi. Ústavně se jedná o stejný princip vyvaţování mocí, jak jej 

známe z USA. Faktické postavení prezidenta je však jednoznačně dominantní a přesahuje 

význam daný mu ústavními normami.“
13

 Politické strany nejsou mnohdy ochotny silného 

prezidenta podporovat a celý mechanismus se tak dostává často do slepé uličky. Sartori 

dokonce hovoří o tom, ţe pouze prezidentský reţim v USA je výjimkou, která nepodléhá 

kolapsům a převratům na rozdíl od ostatních zemí praktikující tento reţim. Popisuje však, ţe 

americký prezidentský reţim je funkční nikoliv díky rozdělení mocí ústavou, ale ideologickou 

bezzásadovostí a slabou stranickou disciplinovaností, která umoţňuje vyjednávání i v případě, 

ţe exekutiva je vedena jinou stranou neţ tou, která má převahu v Kongresu.
14

 V takovémto aţ 

zdánlivě chaotickém prostředí je funkčnost reţimu přisuzována historickému vývoji a ochotě 

vyjednávat. Je tedy velmi zajímavé porovnat tyto aspekty s praxí v reţimech parlamentních, 

které naopak staví svoji stabilitu právě na opačných základech.   

 Hlava státu má v prezidentském reţimu zjevně svoji nezastupitelnou roli a vede tak de 

facto exekutivu. Silnou pravomocí amerického prezidenta je také jeho moţnost vetovat návrh 

zákona. Aby takový zákon byl i přes prezidentovo veto přijat, musí se k němu kladně přihlásit 

dvoutřetinová většina obou komor Kongresu. Prezident sice sám nedisponuje zákonodárnými 

pravomocemi, ale k přednesení návrhu zákona mu postačí vyuţít jakéhokoliv poslance. 

                                                 
11

 Prezident v USA můţe být odvolán pouze v případě tzv. impeachmentu, tedy procesu, na jehoţ základě můţe 

být zbaven výkonu své funkce prokázáním viny ze zneuţití úřadu v případě velezrady, podplácení a jiných 

zločinů a špatného chování (Ústava USA, čl. II, odd. 4). 
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 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inţenýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 238 s. ISBN 978-80-7419-048-3. str. 95. 
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 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. 

Vyd. 3. Praha: Portál, 2012, 207 s. ISBN 978-80-262-0218-9. str. 75. 
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 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inţenýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 238 s. ISBN 978-80-7419-048-3. str. 96-100. 
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Kongres se tak do značné míry stává trţištěm zájmů jednotlivých politiků, kteří jsou ochotni 

podpořit exekutivu výměnou za prosazení svých partikulárních zájmů vůči svému volebnímu 

obvodu. 

  Je otázkou, nakolik takovéto striktní oddělení mocí je uţitečným prostředkem ve 

fungování politického reţimu. Zjevně ale můţeme sledovat, ţe primární roli ve fungování 

daného reţimu opět hrají politické strany a jejich charakterové vlastnosti. 

  

1.3 Poloprezidentský režim 

 V českém prostředí se sousloví „poloprezidentský reţim“ začalo po zavedení přímé 

volby prezidenta republiky přímo naduţívat a proto podrobný a vysvětlující popis, co je pod 

ním vlastně míněno, je tím spíše potřebný. Jednotný přístup k tomuto problému ovšem 

v politologické obci nepanuje. Řada autorů má více či méně odlišné představy a názory, co 

vlastně poloprezidentský reţim ve skutečnosti představuje.  

 Problém s nejednotnou definicí poloprezidentského reţimu pramení z toho, ţe je 

takřka nemoţné definovat určitý počet jasně vymezených a statických pravomocí duální 

exekutivy a moci zákonodárné, které by charakterizovaly daný reţim jako poloprezidentský a 

posléze by bylo moţné je v úplné shodě zpětně aplikovat při analýze zkoumaných zemí 

v domnění, ţe tímto způsobem nalezneme všechny vyskytující se poloprezidentské reţimy. 

Jednotlivý výčet ústavních pravomocí tedy nepostačuje k vyřešení tohoto terminologického 

problému.  

 V současné politologii převaţují dvě tradice chápání povahy demokratických reţimů 

ve střední Evropě. Politologové publikující v angličtině, kteří působí na výzkumných 

pracovištích v západní Evropě a USA, označují tyto reţimy často za poloprezidentské. Na 

rozdíl od svých středoevropských kolegů, kteří v drtivé většině hovoří o reţimech 

parlamentních. Tento rozdíl v definování středoevropských demokratických reţimů avšak 

nespočívá v lingvistických odlišnostech, ale především v rozdílném pojetí 

poloprezidencialismu.
15

 Středoevropští politologové většinou totiţ nevycházejí z předem dané 

definice poloprezidentského reţimu, kterou by se pak pokoušeli automaticky aplikovat na 

politickou praxi na základě dopředu pevně daných kritérií. Postupují totiţ opačně, kdy 

                                                 
15

 BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Parlamentarismus nebo poloprezidencialismus? Spor o klasifikaci 

středoevropských demokratických reţimů. Central European Political Studies Review / Stredoevropske Politicke 

Studie. 2014, vol. 16, no. 2/3, s. 118-136 ISSN 1212-7817. str. 118-119. 
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vycházejí spíše z případových studií. Z empirických analýz jednotlivých případů vyvozují 

klasifikační závěry.
16

 

 Jistě lze otázku pravomocí a reálné moci jednotlivých politických aktérů vypustit 

úplně a poloprezidentské reţimy charakterizovat co nejvíce obecněji na základě co nejuţšího 

výčtu proměnných, které by nevytvářely problematické případy. Robert Elgie, v současnosti 

jeden z nejuznávanějších odborníků na poloprezidentské reţimy, minimalisticky tvrdí, ţe 

poloprezidentský reţim lze charakterizovat pouze přímo voleným prezidentem na pevně 

stanovené období, kde vedle něho existuje premiér a kabinet, kteří jsou odpovědni 

parlamentu.
17

 Taková definice podle něj umoţňuje metodologicky bezproblémový výběr 

případů a přináší objektivismus ve studiu prezidencialismu, který se oprostí od subjektivních 

soudů.
18

 To je ovšem vytváření nic neříkajícího typu reţimu, kde reálné mocenské struktury 

nejsou podrobeny ţádnému výzkumu a metoda zkoumání se vlastně stává sluhou samotné 

kategorii, která neodráţí ţádnou hodnotu. 

 Rozdělíme-li zkoumané demokratické reţimy na parlamentní a prezidentské, můţeme 

jasně sledovat dva od sebe se jasně odlišujících póly. Avšak země, které s určitostí nespadají 

ani do jedné kategorie by tímto přístupem jasně utrpěly při jejich kvalitativním poznání. 

  Řešení se tak nalézá ve zkoumání politických interakcí, které reálně tvoří kaţdodenní 

politiku. Ty nám totiţ jsou schopny přesvědčivě dokázat, jak jsou jednotliví političtí aktéři 

v daném reţimu na sobě závislí či naopak autonomní a v jakých konkrétních případech 

dochází k podobným situacím, které vytvářejí předem definované skutečnosti označující 

poloprezidentský reţim. Totiţ nakolik je prezident schopen vládnout sám či ovlivnit vládní 

politiku. 

 Jiţ výše tato práce čerpala z poznatků a závěru italského politologa G. Sartoriho a 

v charakteristice poloprezidentského reţimu tomu nebude jinak. Sartori charakterizuje 

poloprezidentský reţim těmito vlastnostmi: 

                                                 
16

 BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Parlamentarismus nebo poloprezidencialismus? Spor o klasifikaci 

středoevropských demokratických reţimů. Central European Political Studies Review / Stredoevropske Politicke 

Studie. 2014, vol. 16, no. 2/3, s. 118-136 ISSN 1212-7817. str. 124. 
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 ELGIE, Robert. Semi-presidentialism in Europe. Repr. 2004. Oxford: Oxford University Press, 1999, xiv, 320 

s. ISBN 0-19-829386-0. str. 13. 
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 ELGIE, Robert. Semi-Presidentialism: Concepts, Consequences and Contesting Explanations. Political Studies 

Review. Blackwell Publishing, 2004. vol. 2. s. 314-330. ISSN 1478-9299. str. 317. 
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1. Hlava státu (prezident) je volena všelidovou volbou – přímo či nepřímo – na pevně 

dané funkční období. 

2. Hlava státu sdílí exekutivní moc s premiérem, coţ vytváří strukturu duální autority, jiţ 

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. 

b. Premiér a jeho kabinet naopak představují instituce nezávislé na prezidentovi 

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

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

parlamentní většiny. 

c. Duální struktura autority poloprezidentského reţimu umoţňuje různé 

vyvaţování a také přesunování mocenské převahy uvnitř exekutivy, to však 

pod přísnou podmínkou, ţe trvá „potenciál autonomie“ kaţdé sloţky 

exekutivy.
19

 

 Největší deviza v této charakteristice zkoumaného reţimu tkví v její stručně a výstiţně 

ohraničené struktuře, avšak dynamické povaze. Zcela zásadně se neupírá směrem pouze 

k ústavním pravidlům, ale dává prostor i reálným mocenským aspektům, které zákonitě 

k politickým procesům patří. Při zkoumání jednotlivých zemí a jejich reţimů se tak Sartori 

nevěnuje pouze formálním pravomocem, které jsou zakotveny v ústavách. Pozornost směřuje 

i na nepsané ústavní zvyklosti a běţnou politickou praxi. To mu umoţňuje postihnout reálný 

stav zkoumaných věcí a tento přístup je inspirací i pro tuto práci. 

 Za prototyp poloprezidentského reţimu bývá povaţována Francie. Podrobme tedy 

mechanismy Francouzské V. republiky bliţšímu zkoumání, abychom lépe porozuměli celé 

problematice. Francouzská ústava byla dozajista ovlivněna dobou, ve které vznikala. Dopady 

války v Alţírsku a tehdy nedostatečně silná vláda jistě napomohly zvýraznit potřebu efektivní 

výkonné moci v podobě silného prezidenta republiky.
20

  

 V případě, ţe prezident republiky disponuje parlamentní většinou, je zvykem, ţe 

v exekutivní moci hraje hlavní roli. Na stranu druhou, pokud tomu tak není a dojde k tzv. 
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 SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inţenýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: 
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kohabitaci, tedy k situaci kdy prezident a předseda vlády pochází kaţdý z rozdílného 

politického tábora, pak má premiér rozhodující slovo. Ve francouzském stranickém systému 

jistě existují konsolidované demokratické strany, jejichţ členové ctí stranickou 

disciplinovanost. Z toho můţeme vyvodit, ţe pokud prezident dokáţe ovládat většinu 

v parlamentu, má silnější postavení ve své zemi neţ jaké má jeho ústavní protějšek v USA, 

který svoji většinu musí nalézat znovu a znovu pro prosazení své politiky. Pokud ale dochází 

ke kohabitaci, vůdčí roli přebírá premiér a pozice prezidenta je výrazně oslabena. Navzdory 

tomu má prezident za výjimečných situací, které francouzská ústava specifikuje, i nadále 

rozsáhlé pravomoci.   

 Nejsou to ale ústavní pravomoci, které činí francouzského prezidenta silným 

politickým hráčem v daném reţimu. Ty nakonec vyuţívá v podstatě velmi střídmě. Jeho 

skutečná síla spočívá v jeho politickém postavení. K prosazení svých zájmů díky podpoře 

silné politické strany vyuţívá jiné prostředky, neţ které mu ukládá ústava. Jeho politika pak 

vypadá dokonce jako neangaţovaná a konsenzuální.
21

 Klíčem k uskutečňování prezidentovy 

vůle se tak stávají politické strany a jejich podpora. 

 Pro nás je ovšem důleţité si všimnout, ţe dle Sartoriho charakteristik je přímá volba 

prezidenta pouze jedním ze znaků, který ideální poloprezidentský reţim definuje. Pro 

upevnění svých základů potřebuje poloprezidentský reţim delší období nerozdělených většin 

(shoda politického tábora u prezidenta i premiéra), objeví-li se rozdělené většiny příliš brzy, 

mohou na křehkou rovnováhu kohabitace působit nadmíru vysokým tlakem.
22

 Prezident bez 

stranické podpory tak neumoţňuje úspěšné zavedení poloprezidentského reţimu, jak tomu 

bylo v případě Francie a de Gaulla. Stranický systém politických stran se tak stává důleţitou 

proměnnou i v poloprezidentském reţimu, která výrazně ovlivňuje rozloţení a fungování 

moci v tomto reţimu. 

 V krátkém shrnutí lze konstatovat, ţe poloprezidentský reţim se vyznačuje silným 

prezidentem, který za určitých okolností dokáţe vést nebo výrazným způsobem ovlivňovat 

vládní agendu i její samotné sloţení, avšak není odpovědný parlamentu, na rozdíl od samotné 

vlády v čele s premiérem. Prezidentovo silné postavení pak vychází z podpory politické 

strany či stran. 

                                                 
21
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1.4 Silný a slabý prezident 

  „Ústavy mohou jednotlivým institucím přisuzovat různě významné kompetence a 

obecně různě silné celkové formální postavení. Klíčovým předpokladem pro převládající 

ústavní praxi je to, jak roli dané ústavní instituce chápou jejich nositelé a jakou roli od té 

funkce očekává veřejnost.“
23

 Jak tedy definovat reţim, ve kterém prezident hraje silnou 

politickou roli a co je míněno vlastně onou sílou? 

 Americký prezident včele exekutivy se svými pravomocemi se můţe jevit jako velice 

silný ve svém mocenském postavení. Takové názory velice často pramení ze zkušeností 

z Latinské Ameriky, kde prezidenti mnohdy překračují své ústavní pravomoci a 

demokratičnost jejich počínání je značně kontroverzní. Ovšem okolnosti v podobě stranické 

nedisciplinovanosti a ideologické vyprázdněnosti mohou mít za následek, ţe prezident USA 

musí nalézat potřebnou většinu ať jiţ má v Kongresu jeho strana převahu či nikoliv. Na stranu 

druhou je to v podstatě nutná podmínka pro fungování takovéhoto zřízení, aby nedocházelo 

k zablokování celého politického mechanismu v případě, ţe by v Kongresu hrála prim 

opoziční strana vůči prezidentovi. Z tohoto důvodu je tedy mylné se domnívat, ţe americký 

prezident je ve své funkci neomezeným vládcem v zemi. Je sice autonomní v procesu sloţení 

vlády, ale pro prosazování své politiky musí často stále hledat většinu v zákonodárném sboru.  

 Navzdory neopodstatněnému očekávání můţe mít v parlamentním reţimu podstatně 

více moci v rukou premiér, neţ v prezidentském reţimu prezident (jiţ na počátku této práce 

jsem definoval, ţe zkoumané reţimy jsou čistě demokratického zřízení, proto do 

prezidentských reţimů nelze zařadit například Ruskou federaci, kterou někteří autoři nazývají 

tzv. superprezidentským reţimem – tj. reţim s prezidentem, jehoţ faktická moc je neomezená, 

zdánlivě demokratické prvky jsou smíchány s nedemokratickou praxí 
24

). Samozřejmě takové 

tvrzení platí jen za určitých podmínek většinových a spolehlivých jednobarevných vlád jako 

tomu bývá např. ve Velké Británii. 

                                                 
23

 BRUNCLÍK, Miloš. Mezi Berlínem a Paříţí: Kam kráčí politický reţim České republiky. In. KUBÁT, Michal. 

O komparativní politologii a současné české politice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 162 s. ISBN 978-80-246-

2479-2. str. 65. 

 
24

TARAS, Ray. Executive Leadership. In. WHITE, Stephen, Judy BATT a Paul G LEWIS. Developments in 

Central and East European politics 4. Durham: Duke University Press, 2007, xix, 310 s. ISBN 9780822339441. 

str. 142. 
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 V zemích střední a východní Evropy můţeme pozorovat reţimy, kde v ústavním textu 

prezidenti disponují spíše symbolickými pravomocemi. Avšak jejich skutečná moc nepramení 

pouze z ústavy, ale i z historických kořenů a ústavních zvyklostí, které jsou jednotlivými 

politickými aktéry respektovány a dodrţovány. Na výkon prezidentské funkce v jednotlivých 

zemích má dozajista výrazný vliv i samotné charisma toho kterého prezidenta a jeho osobní 

ambice ve výkonu své funkce.
25

 To můţe vést k proměnlivosti síly prezidentského úřadu 

v určitých časových obdobích, ať uţ je v dané zemi vyuţívána přímá či nepřímá volba hlavy 

státu.  

 Nelze konstatovat, ţe samotná změna volby prezidenta z nepřímé na přímou je natolik 

určující a důleţitý aspekt, který by vedl parlamentní reţim k reţimu poloprezidentskému, a 

prezidentovi daného státu poskytovala sama o sobě širší pravomoci. Rozdíl mezi oběma 

reţimy můţeme pozorovat v tom, jakou mocenskou roli v nich právě prezident sehrává nebo 

sehrávat můţe. 

  

                                                 
25

 HLOUŠEK, Vít. Heads of State in Parliamentary Democracies: The Temptation to Accrue Personal Power. In. 

HLOUŠEK, Vít. Presidents above parties?: presidents in Central and Eastern Europe, their formal competencies 

and informal power. 1th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 311 s. ISBN 978-80-210-6687-8. str. 20. 
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2. Historický kontext role prezidenta republiky v českých zemích 

 Postavení prezidenta republiky v českých zemích se jiţ bezmála jedno celé století těší 

velké váţnosti a dá se říci i velkému očekávání z řad občanů. Důkazem toho můţe být i to, ţe 

tento ústavní institut u nás přetrval i v období komunismu, kdy v okolních zemích úřad 

prezidenta v podstatě vymizel.
26

 Přímá volba tyto aspekty ještě více posílila, neboť nyní řada 

voličů upíná svůj zrak na prezidenta republiky jako na člověka, který byl zvolen přímo 

z jejich řad a bude tak spíše hájit jejich zájmy. 

 V období po první světové válce zvolila většina evropských států republikánské 

zřízení. Hlava státu byla v těchto zemích výrazně oslabena oproti historické zkušenosti, avšak 

exekutivní dualismus byl i nadále zachován. Stále přetrvávala touha po důstojné hlavě státu 

jako reprezentanta národa a státnosti.
27

 Mocenské postavení prezidentů se ale v jednotlivých 

zemích lišilo. 

 V České republice prezident republiky disponuje mimořádným postavením. To je 

zapříčiněno mnohými faktory, z nichţ ty nejvýznamnější souvisí s tradičním pohledem na 

úřad prezidenta jako na nositele autority spíše neţ na vykonavatele moci, stojícího nad 

partikulárními zájmy politických stran.
28

 V průzkumech veřejného mínění se prezident 

republiky v naší novodobé historii jiţ tradičně těší mezi ústavními institucemi jedné 

z nejvyšších pozic v důvěryhodnosti mezi občany.
29

  

 Text této kapitoly se pokusí vysvětlit historickou analýzou, z jakého důvodu dodnes 

budí úřad prezidenta republiky ve společnosti tak velkou váţnost, oblíbenost i očekávání. 

Pozornost bude věnována také samotnému postavení prezidenta republiky v politickém a 

občanském prostředí v historickém kontextu dané doby. To vše by mělo poslouţit k lepšímu 

pochopení prezidentského úřadu v současném reţimu České republiky a pomoci nám 

                                                 
26

 Vyjma Rumunska (N. Ceausescu) a Jugoslávie (J. B. Tito) měly ostatní státy východního bloku kolektivní 

hlavu státu. 

 
27

 BRUNCLÍK, Miloš. Mezi Berlínem a Paříţí: Kam kráčí politický reţim České republiky. In. KUBÁT, Michal. 

O komparativní politologii a současné české politice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 162 s. ISBN 978-80-246-

2479-2. 

 
28

 KYSELA, Jan. Prezident republiky v ústavním systému ČR – perspektiva ústavněprávní. In. NOVÁK, 

Miroslav a Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských reţimech - Česká 

republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008, 399 s. ISBN 978-80-7363-179-6. str. 235. 

 
29

 KUNŠTÁT, Daniel. Centrum pro výzkum veřejného mínění. 23. října 2015 [cit./vid. 23. listopadu 2015] 

Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7437/f3/pi151023.pdf. 
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porozumět, jak by přímá volba prezidenta republiky mohla vnímání tohoto úřadu ovlivnit a 

kam a jakým směrem posunout. Právě ono historické ukotvení prezidentského úřadu 

v politické praxi má potenciál dotvářet, jako jedna z více proměnných, celkové podmínky pro 

charakteristiku daného reţimu v současnosti. I proto je velmi podstatné hlouběji prozkoumat 

historický kontext a tradice s tímto úřadem spojeným.  

 

2.1 Meziválečné Československo 

 „T. G. Masaryk zaslouţil se o stát.“ Tak se usnesly v roce 1930 obě komory 

parlamentu o znění zákona, který měl vyjadřovat respekt k prvnímu československému 

presidentu republiky.
30

 President Masaryk byl dozajista jedním z největších státníků v naší 

historii. Ve výkonu své presidentské funkce představoval díky svému morálnímu způsobu 

ţivota a celoţivotní práci v zájmu státu v mnoha očích aţ ideální obraz presidenta, který 

přetrvává dodnes. Vytvořil tak do jisté míry precedentní chování, jak by jeho pozdější 

nástupci měli v tomto úřadu pokračovat. Pro lepší pochopení, co se vlastně pod těmito slovy 

má na mysli, se následující řádky budou věnovat bliţším podrobnostem, které provázely 

Masaryka po jeho cestě při konsolidaci presidentského úřadu v Československu. 

 28. října 1918 vyhlásil v Praze Národní výbor samostatný československý stát. O dva 

dny později Slovenská národní rada v Turčianském sv. Martině deklarovala svůj zájem, aby 

slovenský a český národ ţil spolu v jednom státě. Rozšířený Národní výbor, který se na své 

schůzi 14. listopadu 1918 změnil v Revoluční národní shromáţdění, téhoţ dne zvolil aklamací 

prvního československého presidenta T. G. Masaryka. Volba se konala bez jeho účasti, neboť 

sám Masaryk pobýval stále v USA. Presidentovy pravomoci prozatímně vykonávala vláda, 

která byla zvolena hned po první volbě presidenta republiky Národním shromáţděním. Po 

svém návratu do vlasti sloţil Masaryk ústavní slib presidenta republiky na připravené schůzi 

Národního shromáţdění.
31

  

 Pravomoci presidenta republiky schválené v prozatímní ústavě 14. listopadu 1918 byly 

vymezeny velice úzce. Nestačily ani na to, aby Masaryk mohl po sloţení slibu Národnímu 

shromáţdění pronést svůj první projev. Domácí politická elita se jen velice těţce smiřovala 

                                                 
30

 POLÁK, Stanislav. T.G. Masaryk: za ideálem a pravdou. Vyd. 1. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2012, 335 s. 

ISBN 978-80-86142-41-8. str. 178. 

 
31

 OPAT, Jaroslav. Průvodce ţivotem a dílem T. G. Masaryka: česká otázka včera a dnes. Vyd. 1. Praha: 

Masarykův ústav AV ČR, 2003, 534 s. ISBN 80-86142-13-2. str. 298. 
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s prestiţí, kterou měli aktéři zahraničního odboje v čele s Masarykem a která jim samotným 

chyběla. Přáli si tak, aby Masarykova role spočívala hlavně ve smyslu reprezentačním, nikoliv 

aby disponoval skutečnou politickou mocí.
32

  „Jmenování vlády zůstalo v pravomoci 

Národního shromáţdění a vládní úkony prezidenta i tak omezené nabývaly účinnosti, jen 

pokud byly opatřeny spolupodpisem příslušného člena vlády.“
33

 Masaryk se však nehodlal 

smířit s pouhou reprezentativní rolí, která pro něj byla připravena a díky svému politickému 

kapitálu, který získal během války, tak vyvinul tlak na politické představitele, aby tento stav 

změnil. 

 Vláda předloţila 7. dubna návrh, který Národní shromáţdění s jistými změnami 

schválilo jako zákon č. 271/1919 Sb. Zákon poskytoval presidentu republiky právo jmenovat 

vládu - jmenovat a odvolávat předsedu vlády i její ministry, předsedat jejím schůzím 

(president republiky nedisponoval hlasovacím právem), získávat od vlády písemné informace, 

podávat sněmovně zprávy o stavu republiky a doporučovat jí opatření, vznášet námitky proti 

zákonům a vracet je k novému projednání (president mohl být přehlasován kvalifikovanou 

většinou). Přijaté změny byly později převzaty s menšími úpravami i do konečné verze ústavy 

z 29. února 1920.
34

 Masaryk také jako jediný mohl být zvolen presidentem republiky více neţ 

dvakrát po sobě. On mohl být volen doţivotně. Tímto ustanovením se Masarykovi dostalo 

poct za jeho usilovnou zahraniční práci během války. Volební období presidenta republiky 

stanovila ústava na sedm let.
35

 Je tedy zřejmé, ţe Masarykův vliv a autorita byly zakotveny 

nejen u širší veřejnosti, ale i ve vrcholných politických kruzích. Bylo jasné, ţe původní snahy 

udělat z presidenta pouhého representanta státu s velmi omezenými pravomocemi, jeţ by mu 

poskytovala ona prozatímní ústava sepsána bez jeho přítomnosti ve vlasti, nebudou moţné.
36

 

                                                 
32

 KOCOUREK, Jan. Vliv Tomáše Garrigua Masaryka na politický systém první republiky v Československu. 

Praha, 2013, 52 s. Bakalářská práce. Vysoká škola CEVRO Institut. Katedra politologie a mezinárodních vztahů. 

Vedoucí práce Kunštát Daniel. str. 13. 

 
33

 OPAT, Jaroslav. Průvodce ţivotem a dílem T. G. Masaryka: česká otázka včera a dnes. Vyd. 1. Praha: 

Masarykův ústav AV ČR, 2003, 534 s. ISBN 80-86142-13-2. str. 315. 

 
34

 Tamtéţ. str. 315-316. 

 
35

 Ústava ČSR; č. 121/1920 Sb. 
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 KOCOUREK, Jan. Vliv Tomáše Garrigua Masaryka na politický systém první republiky v Československu. 

Praha, 2013, 52 s. Bakalářská práce. Vysoká škola CEVRO Institut. Katedra politologie a mezinárodních vztahů. 

Vedoucí práce Kunštát Daniel. str. 13 – 14. 
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 Masaryk novelou z 23. května získal mnohem rozsáhlejší pravomoci, neţ si před jeho 

příjezdem domácí politická reprezentace představovala. Jako zásadní a nejdůleţitější 

pravomoc se ukázala ta, která mu dávala právo jmenovat členy vlády a určovat jejich počet. 

Té Masaryk v budoucnosti hojně vyuţíval. „Doufal, ţe se mu podaří vlády zodbornit tím, ţe 

by mohl jmenovat i specialisty mimo parlament. Neboť podle jeho názoru vady 

parlamentarismu záleţí právě v neodbornosti mnohých poslanců a v jejich stranickosti.“
37

  

Tento jeho záměr ovšem nedokázal u politických stran prosadit. Na stranu druhou jeho úvahy 

o odbornících ve vládách osvětlují například pozdější úřednické vlády, s jejichţ jmenováním 

Masaryk neotálel ba naopak.
38

 Právo veta či rozpuštění parlamentu byly dozajista další z jeho 

nejsilnějších pravomocí. 

 Důleţité je ovšem zmínit i kroky, které Masaryk podnikal, jeţ nebyly přímo 

garantované ústavou. Jako příklad se dají uvést poznámky, které předával spolu se 

jmenovacími dekrety jednotlivých ministrů. „8. července 1919 napsal president ve 

jmenovacím dekretu ministra školství a osvěty vlastně příkaz připravit odluku církve od 

státu.“
39

 Politická praxe dostala postupně takový rozměr, ţe president akceptoval při 

jmenování vlád sílu politických stran a jejich zastoupení získané ve volbách v parlamentu, ale 

v konkrétních osobách na ministerské posty byla respektována jeho přání a výhrady.
40

  Stalo 

se nepsaným pravidlem, ţe kaţdý ministr, který hodlal předloţit Národnímu shromáţdění 

návrh zákona, podal předem o tomto záměru osobně zprávu presidentovi. Tyto skutečnosti 

fakticky dokládají větší vliv Masaryka, neţ jaký mu dávala jak ústava prozatímní, tak ústava z 

roku 1920. Díky tomuto systému se mohl nový stát rychleji uvést do funkčního chodu, na 

stranu druhu lze polemizovat o ústavnosti a oprávněnosti těchto Masarykových kroků.
41
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 MASARYK, Tomáš Garrigue, Jiří BRABEC a Jindřich SROVNAL. Světová revoluce: za války a ve válce, 

1914-1918. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005, 639 s. ISBN 80-86495-27-2. str. 576-577. 
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 Při tvorbě ústavy se muselo vycházet z faktu, ţe Masaryk nebude jediným 

presidentem, a proto se myslelo i na jeho nástupce, který nemusí dosahovat jeho kvalit. I to 

vedlo k formálně omezeným pravomocem presidenta republiky, jenţ ovšem z politické praxe 

měl vliv velký. Velice příkladně popisuje presidentovo postavení v ústavním systému 

Československé republiky Johann Wolfgang Brügel ve své knize Češi a Němci: “Formálně 

nenabyl československý president velkých práv. Váha jeho postavení bude vţdy záviset na 

jeho osobních kvalitách. Litera sama nečiní ho velikým. Československá ústava má místo i 

pro presidenta, který jest skutečným vůdcem, i pro takového nenápadného presidenta, o 

kterém se téměř nic neslyší; vše záleţí na osobnosti…“
42

  

 Zkoumáme-li reálné mocenské postavení presidenta Masaryka, bezesporu není moţné 

se vyhnout termínu „Hrad“, který byl v tehdejší době vnímán jako další mocenské centrum 

mimo ústavní zakotvení. Lze konstatovat, ţe Hrad bylo utvořené mocenské centrum okolo 

presidenta republiky T. G. Masaryka a jeho přítele a blízkého spolupracovníka E. Beneše, 

které oplývalo idejemi Masarykovi blízkými, na kterých měl nový stát být vytvořen. Kancelář 

presidenta republiky byla logicky spojována s Hradem. „Vliv jejích úředníků byl však spíše 

odvozený od toho, ţe často tvořili presidentovi oči a uši a on od nich dostával poznámky o 

vnitřním ţivotě státu mnohdy procezované jejich vnitřní cenzurou a ovlivňované osobními 

sympatiemi a antipatiemi.“
43

 Ovšem pojem Hrad zahrnoval v nejširším slova smyslu i síly 

obce novinářské. Kdyţ se Hrad dostal do jisté informační blokády, schválil Masaryk v roce 

1922 plán vytvořit při KPR aparát k získávání politických informací.
44

  Hrad disponoval také 

silnou podporou u Československé obce legionářské a tělovýchovné organizace Sokol. I zde 

lze sledovat, jak se tvořila ona hradní politika. Masaryk evidentně nechtěl a ani nemohl být 

pouze jakási reprezentativní hlava státu. Informační síť vytvořená KPR mu poskytovala 

důleţité informace o dění ve státě. To jen posilovalo jeho vliv na jednotlivé příslušníky 

politických stran a strany jako takové. Díky ní byl schopen alespoň částečně eliminovat svoji 

izolaci, která byla zapříčiněna jednak jeho obrovskou autoritou a také postavením hlavy státu 
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sídlící na Praţském hradě.
45

 Zůstává otázkou, nakolik byla tato organizace vypovídajícím 

znakem o stavu demokracie v tehdejší době. 

 Výše popsané události jasně mapují, jaký ohromný vliv měl Masaryk na podobu 

prezidentského úřadu v nově vzniklém státu. Jeho nesmazatelný otisk se přenáší i do 

současnosti. T. G. Masaryk tak zaloţil prezidentskou tradici natolik silnou, ţe by se první 

republika dala označit za poloprezidentský reţim.
46

 Je tedy naprosto adekvátní hledat dále 

paralely se současnými prezidenty a pokusit se objektivně zhodnotit, zda se současná Česká 

republika přiklání spíše k reţimu parlamentnímu či poloprezidentskému a jaké aspekty tuto 

situaci ovlivňují. 

 Dlouhodobou otázkou, která visela ve vzduchu, bylo, kdo se ujme úřadu prezidenta 

republiky po Masarykovi. Masarykův kandidát č. 1, Edvard Beneš, jiţ od posledního 

Masarykova zvolení podnikal v tajnosti potřebné kroky, aby v případě zhoršení presidentova 

zdravotního stavu získal pro svoji kandidaturu potřebnou podporu pro své zvolení. Stěţejní 

Benešovou oporou bylo Masarykovo přání, aby úřad po něm převzal právě on. To bylo pro 

celou řadu poslanců a senátorů přání nelibé. Navíc tím Masaryk překračoval hranice ústavy a 

zákonů, kdyţ bez jakéhokoliv schválení pronášel veřejná doporučení Beneše za svého 

nástupce. Masarykovi se ovšem veřejně nikdo neodváţil odporovat. Je zde ale patrné, ţe 

Masarykovo přesvědčení a vůle vyústily do nadřazování vlastního mínění nad zákony.
47

 

 Samotná volba se konala 18. prosince 1935 a Beneš v ní neměl nakonec jediného 

protikandidáta. Benešovi se podařilo pro svoji podporu získat politické strany napříč celým 

politickým spektrem tehdejšího Národního shromáţdění.
48

 Po jeho nástupu do funkce 

k ţádným ústavním změnám v kontextu prezidentských pravomocí nedošlo. V důsledku 

historických událostí se Edvard Beneš rozhodl 5. října 1938 odstoupit a nedlouho poté 

emigroval do Velké Británie, kde jako prezident v exilu „vládl“ prostřednictvím dekretů.  
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 Mezitím se v Československu političtí lídři shodli na Benešově nástupci, jímţ se měl 

stát Emil Hácha, dosavadní prezident Nejvyššího správního soudu. Ten se prý kandidatuře 

dlouho bránil, ale nakonec ji přijal.
49

 Úloha to byla dozajista nevděčná. V prvních letech 

války se dokonce snaţil být v kontaktu s Benešem, ale tento kontakt byl brzy přerušen. 

V područí nacistické okupace měl prezident Hácha vliv minimální a po atentátu na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha mu nakonec nezbylo nic jiného, neţ se 

s podlomeným zdravím smířit s rolí loutky v rukou okupantů. 

 Po skončení druhé světové války se E. Beneš navrací do vlasti, kde je ve funkci 

prezidenta republiky potvrzen a následně znovuzvolen. Nebylo pochyb o tom, ţe právě Beneš 

se svými spolupracovníky se zaslouţili o znovuobrození Československé republiky díky své 

činnosti v zahraničním odboji.  A právě jeho znovuzvolení jistě mělo naznačovat návrat 

k pořádkům, které panovaly za první republiky. Ovšem mnohem zásadnější vliv na budoucí 

podobu státu měly volby parlamentní, které vyhráli komunisté. Následující události dokládají, 

ţe pouze samotný ústavní text prezidentovi republiky do rukou nesvěřuje pravomoci, které by 

mu poskytly dostatečný vliv rozhodně zasahovat do sloţení vlád.
50

 Následné únorové převzetí 

moci komunisty z roku 1948 a Benešovo odstoupení z úřadu přinesly do Československa 

novou etapu prezidentství. 

 Vzhledem k historickým okolnostem, které následovaly po uzavření Mnichovské 

dohody a které měly na politický systém ČSR fatální dopad, nemůţe být brán výkon 

prezidentského úřadu v tomto období jako relevantní pro výzkumný cíl této práce. Z tohoto 

důvodu se tato kapitola zaměřila hlavně na prezidenta Masaryka, jeţ svůj úřad vykonával 

v jasně definovaných demokratických podmínkách československého státu. Pro ucelenost 

výkladu bylo však vhodné se alespoň pár slovy zmínit i o jeho nástupcích. 

 

2.2 Komunistický režim 

 Jiţ týden po Benešově odstoupení z funkce byl ve Vladislavském sále Národním 

shromáţděním zvolen prezidentem republiky Klement Gottwald. Protikandidát ţádný nebyl a 
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o jeho zvolení nemohlo být pochyb.
51

 Jeho respekt a uznání, které choval k principu 

prezidentské funkce, dokládá i následná návštěva Masarykova hrobu v Lánech. Nyní však 

včele státu stanul člověk s potenciálně ohromnou mocí. Gottwald byl totiţ nejen hlavou státu, 

ale i šéfem vládnoucí Komunistické strany. Postupně ale na určitý čas začal získávat větší vliv 

generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Ve spojení s porušováním základních lidských práv 

bylo jasné, ţe demokratické období v Československu definitivně zaniklo a vznikl totalitní 

reţim. 

 Nová Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948 víceméně ponechávala 

formální postavení prezidenta republiky v kolejích ústavy z roku 1920. Explicitně však 

neoznačovala prezidenta republiky za hlavu státu. Prezident republiky dle jejího výkladu však 

stojí v čele státu.
52

 Ve skutečnosti síla prezidentů v éře komunismu spočívala v jejich 

postavení uvnitř vládnoucí KSČ, kdy se zpravidla komunističtí vůdci v Československu 

stávali i prezidenty.
53

 Jejich mocenský vliv byl však vţdy limitován za jejich zády stojícím 

Sovětským svazem a podporou stranického aparátu uvnitř komunistické strany. 

 Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960 zavedla odpovědnost 

prezidenta republiky z výkonu své funkce Národnímu shromáţdění.
54

 Z hlediska právního 

postavení prezidenta republiky došlo k zásadní koncepční změně této funkce. Logika 

květnové ústavy alespoň formálně ještě vycházela z principu dělby moci. To znamenalo, ţe 

prezident disponoval například pravomocemi jako rozpouštět parlament, právem 

suspenzivního veta a byl vůči Národnímu shromáţdění neodpovědný (za jeho akty přebírala 

odpovědnost vláda). V nové ústavě však byl prosazen koncept nedělitelnosti státní moci, 

ztělesněné zastupitelskými sbory, a teprve od nich byla odvozována legitimita ostatních 

státních orgánů.
55

 To vedlo i k okleštění prezidentských pravomocí a zkrácení jeho funkčního 
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období na současných pět let. Role prezidenta socialistické republiky se stala hlavně rolí 

reprezentační. Následující ústavní zákon č. 143/1968 Sb. v tomto směru dále pokračoval. 

 Kandidáta na prezidenta po celé komunistické období v Československu v praxi vţdy 

podával ústřední výbor KSČ. Volba prezidenta republiky zákonodárným sborem se stala 

pouhou formalitou a bylo jasné, ţe v zemi ústřední úlohu sehrává KSČ a její stranické 

sekretariáty.  

 V komunistickém Československu postavení prezidenta republiky v mocenském 

kontextu tedy ovlivňovaly hlavně dvě nejdůleţitější proměnné. První z nich byla, jaké 

podpoře se ten který prezident těšil uvnitř vládnoucí komunistické strany. Ač se jistě 

nejednalo o demokratický reţim a komparativní analogie s reţimy dnešní západní a střední 

Evropy nemohou být relevantní, je nasnadě si povšimnout, ţe postavení prezidenta bylo i 

v této komunistické minulosti přímo závislé právě na podpoře politické strany. Tento rys totiţ 

můţeme pozorovat i v řadě soudobých demokratických reţimů. Druhá proměnná byla 

ztotoţněna s podřízeností vlivu vůči Sovětskému svazu. Ústavní text prezidentu republiky od 

šedesátých let přisuzoval ale hlavně roli reprezentační. Toto vše vedlo i k tomu, ţe budova 

Praţského hradu pozbyla za období komunistických prezidentů svého mocenského významu, 

který se přesunul do stranických sekretariátů, a stala se taktéţ jen jakýmsi reprezentačním 

symbolem. To se ale mělo brzy změnit. 

 

2.3 Situace po roce 1989 

 Jestliţe T. G. Masaryk poloţil základní kameny prezidentské role ve státě při vzniku 

Československé republiky, tak Václav Havel byl zajisté do velké míry pokračovatelem této 

tradice. Přechod k demokratickému zřízení vlády byl natolik silným milníkem, který boural 

socialistické zřízení, ţe budoval nejen nové mocenské struktury v politice, ale i v celé 

společnosti.  

 29. prosince 1989 byl jeden z nejznámějších disidentů své doby, Václav Havel, 

Federálním shromáţděním jednomyslně zvolen prezidentem československé republiky.
56

 

V této souvislosti mu dozajista pomohlo spojení s komunistickým politikem Mariánem 
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Čalfou
57

, který u ostatních komunistů ve FS pro Havla lobboval za jeho podporu jako 

kandidáta na prezidenta republiky. Václava Havla sice volilo FS, kde zasedali ještě 

komunističtí politici, avšak jako jeden z lídrů Občanského fóra disponoval obrovskou 

podporou z řad široké veřejnosti, která vyţadovala změnu systému. Spolupráce mezi těmito 

dvěma muţi pokračovala i za premiérství M. Čalfy a vyústila v kabinet, který lze ve 

skutečnosti povaţovat za kabinet prezidentský.
58

 Tomuto kroku bezesporu napomohly 

historické okolnosti a nutnost začít utvářet nový demokratický stát. Sám V. Havel 

charakterizuje toto porevoluční období jako dobu, kdy se prezident ocitl v podivné roli 

jakéhosi „vůdce národa“ či symbolu nové epochy, jeţ je oprávněn do všeho zasahovat.
59

 

 V prvých letech po pádu komunismu tak prezidentova přání byla respektována celým 

politickým spektrem a Václav Havel, obdobně jako kdysi T. G. Masaryk po vzniku 

Československa, drţel ve svých rukou ohromný politický a mocenský potenciál, který však 

postupem času začínal slábnout. Václav Havel totiţ splňoval, v mnoha očích touţeného, 

apolitického politika. Coţ je samozřejmě úplný nesmysl uţ z povahy jeho úřadu. Avšak byl 

politikem, který po rozpadu Občanského fóra postrádal výraznou stranickou podporu. Mohl se 

tak situovat do prezidenta nadstranického a všelidového. To vše ovšem za cenu oslabení své 

reálné mocenské pozice. 

 Po rozpadu Československa a vzniku samostatné České republiky nastalo období 

stabilizace a konsolidace. Tehdy nastal čas, kdy se jiţ prezidentův vliv minimálně na 

vnitrostátní otázky měl začít shodovat s textem v nově přijaté Ústavě České republiky z roku 

1993. Ta byla psána v duchu ústavní listiny z roku 1920. Prezident měl být volen nepřímo 

dvoukomorovým parlamentem a v ústavní listině je zakotven jako součást moci výkonné. 

Zahrnutí prezidenta republiky i vlády do jediné hlavy ústavy je ale třeba rozumět především 

ve smyslu vzájemného ovlivňování a koordinace, nikoliv podřizování jednoho ústavního 
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orgánu druhému.
60

 Prvorepubliková ústava z roku 1920 stanovila v § 68, ţe „jakýkoliv 

presidentův úkon moci vládní nebo výkonné potřebuje k své platnosti spolupodpisu 

odpovědného člena vlády“, na rozdíl od toho Ústava ČR omezila kontrasignaci pouze na 

rozhodnutí, avšak současně vytvořila relativně početný katalog nekontrasignovaných 

působností, jejichţ výkon je nicméně v některých případech podřízen součinnosti jiného 

orgánu.
61

 Tím však prezident republiky, který potenciálně disponuje velkým politickým 

kapitálem, můţe získat neformálně o to větší moc, jelikoţ je zároveň ze své funkce 

neodpovědný (prezident republiky můţe být stíhán pouze pro velezradu)
62

. Paradoxem je, ţe 

právě Václav Klaus poţadoval určitá omezení v rozsahu prezidentských pravomocí v nové 

ústavě jako například zrušení prezidentského práva veta, práva vyjednávání mezinárodních 

smluv a právo vyţadovat od členů vlády zprávy o jejich resortech.
63

 Za deset let se právě on 

stane dalším prezidentem republiky, který se své pravomoci nebude bát aktivisticky vyuţívat. 

 Václav Havel ale i nadále chtěl prosazovat své osobní představy bez ohledu na 

stávající politickou konstelaci a jeho názorové neshody s ODS přispěly ke zvyšování 

politického napětí a určitou dávkou rivality mezi ním a Václavem Klausem.
64

 V českém 

prostředí role prezidenta republiky nabírá na důleţitosti obzvláště v době vládních krizí. To 

potvrzuje i konání V. Havla ke konci roku 1997, kdy vyzval Klausovu vládu, jeţ nebyla 

očividně schopna další existence, k demisi. V následujících vyjednáváních o vládě nové 

sehrál pak při jednáních prezident Havel klíčovou roli. Prezident republiky pověřil jednáním o 

vládě Josefa Luxe, tehdejšího předsedu politické strany KDU - ČSL, nedeklaroval ovšem, ţe 

on bude budoucím premiérem. Bylo známo, ţe oba dva zmínění pánové spolu mají dobré a 

korektní politické vztahy. Nakonec byla vytvořena vláda Josefa Tošovského, která do značné 
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míry byla sloţena dle Havlových preferencí z nestraníků. Získáním důvěry tzv. úřednického 

kabinetu
65

 v Poslanecké sněmovně ČR tak V. Havel dozajista potvrdil vyuţití svého 

politického kapitálu a navázal tak na tradici úřednických vlád jiţ z první republiky. 

V konečném důsledku si můţeme povšimnout, ţe vlastně delegoval svoji politickou vůli na 

jednoho z předsedů parlamentní strany, který ji pomohl prosadit v parlamentu při získání 

důvěry nové vlády. 

 Václav Havel podobně jako T. G. Masaryk vyuţíval svůj politický vliv na chod státu 

spíše neformálně a nepřímo. Nechápal smysl úřadu prezidenta jako výkonnou sloţku moci či 

naplňování nějakého politického programu. Jeho vizí bylo prezidentství orientované na 

dlouhodobé významy samotné existence demokratické podstaty státu a hodnot, na kterých byl 

zaloţen. Svoji výraznější roli chápal v podobě moderátora politických krizí, který do nich 

vstupuje se zájmem na jejich konstruktivní řešení, nikoliv naopak jejich prohlubováním a 

uzurpováním moci, jeţ mu nepřísluší.
66

 Výkon úřadu u obou výše zmíněných muţů byl 

umocněn tím, ţe jejich mandát v úřadu prezidenta nastal ve zlomové éře naší novodobé 

historie. Za třináct let prezidentství Václava Havla ale jeho postavení, obliba i vliv společně 

s polistopadovou euforií začaly klesat. Nic to ovšem nemění na tom, ţe první český prezident 

republiky přivedl naši zemi zpět do Evropy a učinil z ní nedílnou součást západních 

politických a bezpečnostních struktur.
67

 Václav Havel byl dozajista pokračovatelem 

prezidentské tradice z první republiky a velký idealista, který se ovšem ve výkonu 

prezidentského úřadu nebránil vyuţívat pragmatické dohody s ostatními politickými hráči, 

pokud díky tomu mohl dosáhnout svých cílů. 

 Příchod Václava Klause na Praţský hrad, kde vykonával úřad prezidenta republiky 

v letech 2003 – 2013, předznamenával změnu v kurzu prezidentství. Osobnostně si 

s Václavem Havlem nemohli být vzdálenější a uţ jeho první volba prezidenta republiky, která 

skončila aţ kolem devátým, naznačovala, ţe polistopadová éra opravdu dávno pominula a 

nastal čas reálné politiky. Václav Klaus s příchodem na Praţský hrad ale dokázal něco 

obdivuhodného, čemu mnozí nevěřili. Po dlouholeté vůdčí roli v ODS se vymanil ze stranické 
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politiky a vyprofiloval se jako konsenzuální, někdy aţ všelidový „otec národa“, který kdyţ se 

pouští do politických intervencí tak velmi opatrně a tajně.
68

 To se však neodehrálo okamţitě 

po jeho prvním zvolení. Do prosince roku 2008 byl stále čestným předsedou ODS a ve 

volební kampani roku 2006 dokonce vyuţíval své mediální platformy a autority hlavy státu 

k intenzivní předvolební podpoře ODS. Jeho postoj se změnil aţ na kongresu ODS v jiţ 

zmíněném roce 2008, kdy se vzdal čestného předsednictví. Hlavním důvodem byl jeho 

nesouhlas s převládajícím názorovým proudem uvnitř strany.
69

 Ten zapříčinil i oblevu 

podpory ze strany ODS a prezident Klaus se tak vlastně dostal do tak typické hradní izolace 

jako jeho předchůdci. 

 V. Klaus v naplňování svého mandátu proslul především svým nejednáním, respektive 

neochotou jmenovat navrhované kandidáty, přijímat demise či podepisovat smlouvy. Éra jeho 

prezidentství je charakteristická hlavně slabými a nestálými vládními formacemi.  

 První politická krize, ve které sehrál V. Klaus důleţitou roli jako prezident republiky, 

přišla na jaře roku 2004, kdy ČSSD ve vedení s Vladimírem Špidlou propadla ve volbách do 

Evropského parlamentu. Ten pod následným tlakem z funkce premiéra odstoupil. Prezident 

Klaus ctil parlamentní výsledky voleb z roku 2002 a pověřil vyjednáváním o nové vládě 

Stanislava Grosse pod podmínkou, ţe nová vláda musí získat většinu v Poslanecké sněmovně 

bez podpory komunistických poslanců.
70

 Právě podpora komunistů mu ale ovšem zdaleka 

nevadila při jeho prvním zvolení hlavy státu České republiky. Stanislav Gross nakonec získal 

podporu 101 poslanců a prezident republiky akceptoval vůli deklarované většiny v Poslanecké 

sněmovně. Nakonec novou vládu v čele s Grosem, navzdory poţadavkům ODS, která se 

klonila spíše k předčasným volbám, jmenoval. 

 Po skandálech spojených s financováním premiérova bytu a podnikatelským aktivitám 

jeho ţeny reagovali tři vládní ministři za KDU-ČSL poţadavkem na odstoupení ministerského 

předsedy. To ČSSD odmítla a lidovečtí ministři odpověděli vypovězením koaliční smlouvy a 

podáním demisí. Prezident republiky je však odmítl přijmout a argumentoval tím, ţe se obává 

případné podpory komunistů rekonstruované vládě. Nakonec se ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU 
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dohodly na vládě nové včele s Jiřím Paroubkem a Grossův kabinet podal do rukou prezidenta 

demisi jako celek.
71

 Prezident republiky Klaus tak svým aktivním vystupováním a svými 

konkrétními poţadavky zasahoval jednoznačně do utváření obou výše zmíněných vlád.  Je 

otázkou, zda kladení si jakýchkoliv podmínek ke jmenování určité vlády čí odmítnutí 

přijmout demise ministrů náleţí do ústavních kompetencí prezidenta republiky. Z hlediska 

psané ústavy nikoliv. Avšak z pohledu nepsaných historických zvyklostí můţeme pozorovat 

určité paralely s jeho předchůdci.  

 Po parlamentních volbách 3. září 2006, které dopadly patovou situací, kdy byla 

Poslanecká sněmovna rozdělena na dva tábory se stejnou silou mandátů 100:100 (ODS, 

KDU-ČSL a SZ na jedné straně a ČSSD společně s KSČM na straně druhé), prezident pověřil 

sestavením vlády Mirka Topolánka, jehoţ první pokus o dosaţení důvěry jeho menšinové 

vlády v Poslanecké sněmovně byl neúspěšný. Vzájemné antipatie mezi oběma muţi 

gradovaly, kdyţ prezident odmítl jmenovat vládu ODS, KDU-ČSL a SZ navrţenou M. 

Topolánkem, protoţe jiţ jmenovaný premiér neměl v Poslanecké sněmovně zajištěnou 

podporu většiny poslanců. Prezident měl taktéţ výhrady k několika navrhovaným ministrům. 

Prezident Klaus si se jmenováním vlády dával na čas, ale nakonec proti své veřejně 

deklarované vůli vládu jmenoval.
72

 

 Po vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě za probíhajícího předsednictví EU, se 

prezident Klaus nechal slyšet, ţe pověří sestavováním vlády potenciálního premiéra, pokud 

mu předloţí listinu alespoň se 101 podpisy poslanců, kteří by novou vládu podpořili. Další 

jeho podmínkou bylo, ţe nová vláda musí být zaloţena na podpoře napříč politickými 

stranami s jejich jasnou většinou a ne na tzv. přeběhlících. Je ovšem nasnadě se zamyslet, zda 

má prezident republiky v takovémto případě právo si jakékoliv podmínky vůbec klást. 

Překvapivě rychle se dohodli lídři dvou nejsilnějších politických stran, Mirek Topolánek a Jiří 

Paroubek, na řešení v podobě úřednické vlády. Premiérem se stal nestraník Jan Fischer a jeho 

úřednická vláda byla sloţena výhradně z nestranických ministrů, kteří měli zemi dovést 
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k předčasným volbám.
73

 Svojí ochotou k vzájemné dohodě tak politické strany převzaly 

iniciativu a prezident republiky Klaus dostal mnohem méně manévrovacího prostoru, neţ jak 

tomu bylo u ustavení úřednické vlády Josefa Tošovského Václavem Havlem. Patrné je, ţe 

prezident, který nedisponuje podporou silné politické strany zastoupené v parlamentu a 

zároveň je-li situace, kdy politické strany jsou ochotny mezi sebou jednat, role prezidenta 

republiky je mocensky omezena. 

 Parlamentní volby v roce 2010 vyústily ve spolupráci ODS, TOP 09 a VV. I kdyţ 

volby hořkosladce vyhrála na počet získaných hlasů ČSSD, tak prezident Klaus jmenoval 

premiérem Petra Nečase, který byl evidentně schopen získat provládní většinu.
74

 Stalo se tak 

poprvé v české historii, ţe se po volbách nestal předsedou vlády představitel vítězné strany. 

Během této vlády docházelo ke střetům mezi prezidentem republiky a ministrem zahraničí 

ohledně jmenování velvyslanců. V dubnu 2011 započala vládní krize zapříčiněná podezřením 

o uplácení poslanců VV jejich vlastním předsedou. Václav Klaus odmítl tehdy poţadavek 

premiéra, aby odvolal ministry z řad VV a také nepřijal demisi předsedy VV Víta Bárty. 

Vyvíjel tak tlak na politické strany, aby nalezly shodu a kompromisní řešení v nastalé situaci, 

coţ se nakonec povedlo. Zajímavé je, ţe Josef Dobeš, tehdejší ministr školství, nakonec zůstal 

ve své funkci, i kdyţ si premiér nejprve přál jeho odchod.
75

 V tomto kontextu uţ se lze 

domnívat, ţe zde Václav Klaus jako prezident republiky ústavu porušoval, neboť 

neodvoláním ministrů na premiérovu ţádost zasahoval přímo do kompetencí, jeţ hlavě státu 

nepřísluší. 

 To, ţe prezident republiky a vláda jsou v Ústavě ČR zakotveny ve stejné hlavě, 

popisující moc výkonnou, můţe také přispívat k rozdílným výkladům jeho očekávané ústavní 

role. Pokud by měl mít prezident pouze úlohu reprezentační a moderátorskou v době 

politických krizí, bylo by moţná na místě vymezit mu v ústavní listině samostatný prostor a 

zamezit tím tak ambivalentním výkladům.  
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 Jak Václav Havel tak i později Václav Klaus se stali prezidenty republiky, kteří se od 

stranictví a kaţdodenních politických problémů z velké části distancovali. I kdyţ byli oba dva 

prezidenty aktivními a ovlivňovali vývoj celé české společnosti, nikdy díky jejich chování 

nedošlo k očividnému porušení zásad parlamentního reţimu, který ovšem v ústavní listině 

není výslovně zmíněn. Ústava ČR tak ponechává poměrně široké moţnosti jejího vlastního 

výkladu. Není proto divu, ţe v historii výkonu úřadu prezidenta republiky jsme svědky i 

velmi hraničního vztahu k samotné Ústavě ČR. 
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3. Přímá volba prezidenta republiky v ČR 

 Je přímá volba prezidenta republiky v ústavním pořádku cizorodým prvkem? Zastánci 

tohoto názoru budou nejspíše argumentovat, ţe přímá volba do fungování parlamentní 

republiky nepatří. Platná ústava České republiky však pojem parlamentní republika či 

parlamentní reţim ani nezná. Tento závěr se vyvozuje, aţ ze vztahů mezi ústavními orgány.
76

 

Přerod k jinému funkčnímu reţimu tak můţe vlastně nastat bez oficiálního vyhlášení. 

 Samotná přímá volba je charakteristická rysy, které lze celkem jednoduše logicky 

dovodit. Důleţitější a hlavně nebezpečnější jsou charakteristické znaky, které ale nejsou na 

první pohled znatelné. 

 Tato kapitola také neopomine zmínit, kdo vlastně a z jakých důvodů přímou volbu 

prezidenta republiky prosazoval a nakonec prosadil. Takové informace nám poodhalí 

přirozený vývoj moci, který se za určitých podmínek vyvíjí. 

 V závěru této části práce se čtenář střetne s výsledkem první české prezidentské volby, 

ale hlavně s tématy a sliby, které formovaly nejen předvolební kampaň, ale i následné 

počínání zvoleného kandidáta. 

 

3.1 Teoretický rozbor všelidové přímé volby prezidenta republiky 

 Kde se berou námitky proti zavedení přímé volby v parlamentních reţimech? Vţdyť 

na první pohled občané skrze další volby získají moţnost a prostor vyjádřit své preference a 

ještě bude posílena demokracie. Navíc se zamezí mnohdy kontroverzním procesům, které 

provází volbu nepřímou. Následující řádky se pokusí zjistit, v čem se teoreticky odlišuje 

přímo volený prezident od toho nepřímo voleného. Pozornost je věnována hlavně aspektům, 

které určitým způsobem mají vliv na funkčnost reţimu. 

 Zcela bez zbytečných diskuzí lze tvrdit, ţe přímá volba prezidentu republiky poskytne 

jistě větší legitimitu. Důleţité ovšem je, jak s takto nabytou legitimitou konkrétní osoba ve 

svém prezidentském úřadu naloţí. Nelze automaticky tvrdit, ţe větší legitimita je přímo 

úměrná zvýšené aktivitě. Konkrétní prezident se sice můţe na svoji legitimitu, kterou mu 

občané ve volbách delegovali, odvolávat, ale pokud jeho prezidentské pravomoci nedostačují 

                                                 
76

 GERLOCH, Aleš. Ústava a ústavnost v České republice po dvaceti letech. In. GERLOCH, Aleš a Jan 

KYSELA. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2013, 391 s. ISBN 978-80-7380-448-0. str. 25. 



32 

 

k prosazení svých vlastních cílů, samotná otázka legitimity nemůţe být rozhodující silou 

v jeho počínání. 

 Z určitého pohledu se prezident stává více nezávislým, pokud je volen ve všeobecné 

přímé volbě a ne zákonodárným shromáţděním. Nemusí se totiţ pro své znovuzvolení opírat 

o jeho podporu.
77

 Ovšem tento předpoklad je pravdivý pouze v případě prezidentů, kteří 

nemají v úmyslu hledat pro své cíle v prezidentském úřadu podporu politických stran právě 

v parlamentu zastoupených. Navíc evropská politická praxe ukazuje, ţe přímo zvolený 

prezident je v drtivé většině případů prezidentem stranickým, a to i přestoţe formálně není 

členem ţádné strany.
78

 Nezávislý tedy můţe být pouze takový prezident, který se spokojí 

s víceméně reprezentativní rolí, kterou mu předurčuje psaný ústavní text a nehodlá svůj vliv 

uplatňovat skrze politickou stranu uvnitř parlamentu či naopak. 

 Další změnou můţe být tlak veřejnosti na přímo voleného prezidenta, aby dostál svým 

slibům, jeţ předloţil před voliče během své předvolební kampaně. Tomuto tlaku se nepřímo 

volený prezident z logiky věci zákonitě vyhne. Tlak a očekávání veřejnosti mohou mít za 

následek aktivněji vystupujícího prezidenta, který ovšem můţe působit spíše disharmonicky, 

zvláště pak v reţimu parlamentním, kde nemá dostatek mocenských prostředků k vykonání 

daných předvolebních slibů. Jejich nenaplnění pak logicky povede i k rozčarování samotných 

voličů.
79

 A naopak jejich prosazování navzdory své reálné mocenské roli bude popuzovat část 

veřejnosti, která volila prezidentova protikandidáta. 

 Kontroverzní vyjednávání spojené s parlamentní volbou prezidenta můţe být velice 

snadno vystřídáno nevybíravou kampaní jednotlivých kandidátů v kontextu volby přímé. 

Odvolávat se tedy na přímou volbu, která by měla zamezit politickému handlování v případě 

nepřímé volby, je na zváţení. Takové procesy spíše souvisí se stavem politické kultury. Nelze 

tedy s jistotou tvrdit, ţe přímo volený prezident se ujímá úřadu za důstojnějších podmínek, 

neţ jeho kolega zvolený volbou nepřímou. 

                                                 
77

 TAVITS, Margit. Presidents with Prime Ministers: Do Direct Elections Matter?. Oxford: Oxford University 

Press, 2009, x, 273 s. ISBN 978-0-19-955332-7. str. 33. 

 
78

 KUBÁT, Michal. Přímá volba prezidenta v České republice. In. KYSELA, Jan. Deset let Ústavy České 

republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-

86432-45-9. str. 310. 

 
79

 Tamtéţ. str. 309. 



33 

 

 Prezident volený parlamentem má díky tomuto aspektu určitou vazbu právě na 

zákonodárný sbor. Ten za racionálních předpokladů zvolí spíše smířlivějšího kandidáta 

respektující fungování reţimu, díky němuţ se do úřadu dostal. Avšak je otázkou, nakolik 

vylučuje přímá volba prezidenta rizika populistických kandidátů, kteří se mohou vézt na vlně 

odporu vůči stranické politice a potaţmo celého politického reţimu. Nelze zajisté tvrdit, ţe 

z přímé volby nutně vzejde populistický kandidát nerespektující pravidla hry, který se bude 

dostávat do střetu s parlamentem či vládou. Ta pravděpodobnost zdá se je ale vyšší, neţ u 

prezidenta voleného parlamentem. 

 Přímá volba zabraňuje případné patové situaci, která můţe nastat při volbě nepřímé, 

kdy je dlouhodobě nemoţné zvolit prezidenta. Je ale otázkou, nakolik bylo toto potenciální 

nebezpečí, které v České republice nikdy nenastalo, nutné řešit právě zásahem do Ústavy 

ČR.
80

 

 Nelze s jistotou tvrdit, ţe kandidát zvolný v přímé volbě bude nadstranický, jak by se 

leckdo mohl či chtěl domnívat. Politické strany jistě budou i nadále nominovat své kandidáty, 

kteří budou mít podporu své strany garantovanou. Podíváme-li se do zahraničí, vidíme, ţe 

v prezidentských přímých volbách je naopak spíše obvyklé vítězství stranických kandidátů. 

Argument nadstranickosti je pak tedy v porovnávání přímo či nepřímo volených prezidentů 

takřka irelevantní.  

 

3.2 Zavedení přímé volby prezidenta republiky v ČR  

 Zavedení všelidové přímé volby prezidenta republiky se jistě jeví jako krok posilující 

demokracii v České republice. Problém ovšem nastává v tom, kdo je ochoten na sebe vzít onu 

zodpovědnost a říci relevantní protiargumenty proti jejímu zavedení. Coţ je dozajista krok u 

široké veřejnosti nepopulární. Prosazováním přímé volby lze tedy z logiky věci získat u 

potenciálních voličů přízeň. Zda takový postup zkvalitňuje úroveň demokracie, uţ je však 

otázkou méně populární ale podstatně důleţitější. 

 Proč by se ale parlament, potaţmo politické strany, kromě získání politických bodů u 

veřejnosti měl chtít vzdát svojí výlučné pravomoci volit prezidenta republiky? Protoţe 
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političtí hráči mohou analytickou cestou zjistit, ţe v přímé volbě by jejich kandidát měl 

zkrátka větší šanci uspět.  

 O tom svědčí jiţ v podstatě první váţný návrh na přímou volbu. A to hned 

v polistopadových událostech Sametové revoluce, kdy s tímto návrhem přišli sami komunisté. 

Vycházeli z předpokladu, ţe v přímé volbě by mohl mít větší šanci na úspěch jejich kandidát 

Ladislav Adamec, neţ Václav Havel, který do té doby nebyl zdaleka tak známý široké 

veřejnosti.
81

 Občanské fórum nakonec s notnou dávkou absurdity prosadilo volbu Federálním 

shromáţděním, kde měl V. Havel zajištěnou podporu. 

 Při tvorbě ústavy samostatné České republiky to byl právě Václav Havel, kdo 

argumentoval spíše pro volbu přímou, aby měl prezident republiky zajištěnou vlastní 

legitimitu, díky níţ by nebyl odkázán na současnou politickou situaci a stal by se tak tedy 

určitým kontinuálním prvkem.
82

 Havel však pochopil nereálnost tohoto záměru v tehdejší 

politické situaci. Potřeboval pro své případné znovuzvolení parlamentem podporu ODS, která 

byla v té době proti zavedení přímé volby, a tak od svých snah upustil.
83

 

 Další debata o zavedení přímé volby prezidenta republiky se rozvířila s blíţícím se 

koncem mandátu V. Havla v únoru 2003 a otázkou jeho nástupce. První kdo toto téma 

otevřel, byla v roce 2001 tzv. Čtyřkoalice
84

. Zástupci těchto stran neměli v té době zásadní 

šanci ovlivnit výsledky volby nepřímé. Je tedy zřejmé, co bylo motivem jejich předloţení 

návrhu na změnu Ústavy. Návrh se v podstatě týkal pouze mechanismu volby hlavy státu. 
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Nijak se nezabýval úpravou pravomocí či odpovědnosti, coţ je typický znak i pro další 

návrhy, které následovaly.
85

 

 O moţnosti volit prezidenta republiky v přímých volbách se hovořilo vţdy hlavně 

v důsledku průběhu voleb. Ve snaze zavděčit se voličům před volbami parlamentními se 

k otázce přímé volby politické strany otevřeně přihlašují, avšak po skončení voleb je případná 

změna Ústavy vţdy odsunuta na druhou kolej. Veřejnost a média se zajímaly o moţnost přímé 

volby hlavy státu právě v důsledku voleb nepřímých, které provázely mnohdy velice 

kontroverzní situace. 

 Aţ v roce 2010 se přímá volba hlavy státu stala součástí vládního programového 

prohlášení. Vláda Petra Nečase však navzdory bouřlivým debatám ponechala pravomoci 

prezidenta republiky takřka nezměněné.
86

 Vládní návrh byl předloţen aţ v červnu 2011. 

Zpřesňoval moţnost podání ústavní ţaloby na prezidenta pro velezradu včetně definice 

takového jednání. Po jednání Ústavně-právního výboru byla ještě připojena podmínka 

kontrasignace v případě abolice. ČSSD se ještě pokoušela prezidentovy pravomoci oslabit 

schvalováním prezidentových nominací na členy Bankovní rady České národní banky vládou 

či Senátem, ale tento pozměňovací návrh byl zamítnut.
87

 Politické strany, vyjma komunistů, 

kteří se hlasování zdrţeli, v Poslanecké sněmovně vládní návrh nakonec podpořily. 

 Důleţité ale bylo, jak se k přímé volbě postaví senátoři, kteří by se jejím schválením 

připravili o jednu ze svých nejdůleţitějších kompetencí. Návrh změny ústavního zákona 

projednala Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, která ve 

svých usneseních poukazovala na absenci věcných důvodů k provedení takto významné 

ústavní změny, resp. na nedomýšlení jejích důsledků v posílení prezidenta, oslabení vlády a 

ztrátě významné kompetence Senátu.
88

 Komise nakonec konstatovala, ţe přímá volba 
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prezidenta republiky nepředstavuje řešení ţádného z problémů, který český ústavní systém má 

a přímo implikuje jeho rozkolísání. Přímý mandát opřený o očekávání voličů prý nemůţe být 

přetaven v realizaci volebního programu. Navíc logika volebních cyklů nasvědčuje tomu, ţe 

volen bude takový kandidát, který se bude opozičně vyhraňovat vůči vládě. To dále povede ke 

sniţování efektivity vládnutí v České republice. Komise tedy k návrhu zaujala zamítavé 

stanovisko, které poukazovalo na koncepční i technické nedostatky.
89

 

 Navzdory výše popsaným okolnostem byl návrh po dlouhé debatě na 17. 

schůzi Senátu PČR 8. února 2012 schválen 49 hlasy. Novela ústavního zákona byla tak přijata 

i Senátem a následně byla 17. února podepsána prezidentem republiky Václavem Klausem. 

12. března 2012 byl zákon oficiálně vyhlášen ve Sbírce zákonů. Novela ústavního zákona i 

prováděcí zákon pak nabyly platnosti ke dni 1. října 2012.
90

 

 Proč vlastně byla přímá volba prezidenta republiky nakonec schválena a jaké byly 

motivace jednotlivých aktérů? Z jakého důvodu by politické strany v ČR měly přijmout nová 

pravidla hry, aby prezident republiky mohl případně díky své silnější pozici ještě větší měrou 

ovlivňovat exekutivu? Odpověď se můţe nalézat v moţné podpoře u voličů, kteří jsou čím dál 

tím více zklamáni z klasické stranické politiky odehrávající se v parlamentu. Volání po silné 

osobnosti, která by vystupovala z přímé volby a formálně by tak mohla být na politických 

stranách nezávislá, se jeví jako logický krok, který by politické strany mohly z praktického 

hlediska vyuţít i v případném vítězství svého kandidáta ve svůj prospěch. Takový výsledek je 

ale před volbami značně nejistý a nelze se proto k takovým závěrům bezpečně přiklánět. Spíše 

můţeme hovořit o tom, ţe politické strany v té době nedisponovaly kandidátem, který by měl 

jasné a předem deklarované šance na úspěch ve volbách nepřímých. I to mohlo sehrát svoji 

roli v rozhodování politických stran a dalších aktérů pro prosazení přímé volby hlavy státu. 

 Jestliţe ale hlavním argumentem pro zavedení přímé volby hlavy státu lze povaţovat 

to, ţe si to přáli občané, bylo by vhodné se zamyslet, jaké očekávání od tohoto kroku měli. 

Zda byli nespokojeni pouze s nepřímým průběhem volby, mohou jiţ být v tuto dobu 

spokojeni. Pokud však nebyli spokojeni se samotným fungováním parlamentní demokracie, 
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měla se řešit spíše otázka, zda si občané nepřejí silnějšího prezidenta například v prostředí 

poloprezidentského reţimu, nebo upravení vztahů a pravidel v rámci reţimu dosavadního. 

Zavedení přímé volby se v českém prostředí na základě popsaného schvalovacího procesu 

kaţdopádně nestalo prostředkem k nějakému určitému cíli, ale spíše cílem samotným, který 

ve své podstatě neřeší dopady své změny na charakter a fungování reţimu jako takového. 

 Lze tedy předpokládat, ţe pokud v demokratickém reţimu parlamentního typu nejsou 

občané spokojeni s průběhem nepřímé volby hlavy státu, zavedení volby přímé jim poskytne 

určité zadostiučinění v podobě voleb, v kterých rozhodují oni sami. Avšak problémy, které 

vedly k prvotní nespokojenosti, tj. totiţ s fungováním reţimu jako takového, vyřešeny nejsou. 

Zjednodušeně lze konstatovat, ţe potíţe s nepřímou volbou prezidenta ústící v nespokojenost 

občanů jsou tedy pouze pouhými symptomy samotné nemoci. Politici tak vyslyšeli tlak 

společnosti pouze do určité míry a v konečném důsledku celou interakci uvnitř funkčních 

mechanismů reţimu pouze zkomplikovali, tomu se však věnuje jiná část této práce. 

 

3.3 Legislativní podoba přímé volby prezidenta republiky 

 Změna volby hlavy státu v ČR na volbu přímou, která se koná tajným hlasováním na 

základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, s sebou přinesla i několik dalších 

formálních změn s ní souvisejících. Právo volit má kaţdý občan ČR, který dosáhl alespoň 

v poslední den voleb věku 18 let. Kandidáty na prezidenta republiky můţe navrhnout nejméně 

20 poslanců či 10 senátorů.  I sami občané mají právo navrhnout svého kandidáta, pokud daný 

návrh podpoří alespoň 50 000 podpisů občanů ČR s právem volit prezidenta republiky, tedy 

dosáhli věku 18 let. Prezident republiky je volen prostřednictvím dvoukolového absolutně 

většinového volebního systému. V prvním kole je zvolen kandidát, který obdrţel nadpoloviční 

většinu platných hlasů oprávněných voličů. Jestliţe ţádný kandidát v prvním kole takovouto 

podporu neobdrţí, koná se kolo druhé, do kterého postoupí dva nejúspěšnější kandidáti, kteří 

v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Prezidentem 

republiky se pak stává takový kandidát, který obdrţel ve druhém kole volby nejvyšší počet 

platných hlasů.
91

 Prezident republiky skládá slib po svém zvolení nově do rukou předsedy 

Senátu ČR na společné schůzi obou komor Parlamentu ČR.
92
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 Schválená podoba přímé volby prezidenta republiky ve věci pravomocí a 

odpovědnosti se stala ale do velké míry minimalistickým projektem, protoţe všechny 

pravomoci, které v minulosti vyvolávaly mnoho sporů ohledně úlohy a postavení prezidenta 

v ČR, zůstaly nedotčené. Pouze v případě abolice
93

 došlo k jejímu přeřazení mezi 

kontrasignované pravomoci.
94

 Také došlo k omezení prezidentovy imunity ve věcech zadrţení 

či trestného stíhání pouze na dobu výkonu jeho funkce. Avšak pro aplikaci tzv. impeachmentu 

je zapotřebí součinnosti obou komor parlamentu, kdy Senát můţe se souhlasem Poslanecké 

sněmovny podat ústavní ţalobu proti prezidentu republiky, který se dopustil velezrady, 

k Ústavnímu soudu za předpokladu, ţe se tak vysloví třípětinová většina přítomných senátorů 

a třípětinová většina všech poslanců.
95

 Takový akt je jen velmi těţce reálně uskutečnitelný a 

prezident republiky se tak stává de facto neodvolatelným. Prezident republiky je i po zavedení 

přímé volby ze své funkce neodpovědný. 

 Je tedy evidentní, ţe zákonodárci ponechali prezidentské pravomoci víceméně 

nezměněné a zaměřili se hlavně jen na samotnou změnu volby. To můţe naznačovat, ţe 

politici sice byli schopni najít konsenzus k zavedení přímé volby hlavy státu jako takové, ale 

otázky změny pravomocí a konečné dopady implementace tohoto kroku jiţ zůstaly 

opominuty. 

 

3.4 Prezidentská kampaň ve volbách 2013 

 Na první pohled by se mohlo zdát, ţe samotné kampaně jednotlivých kandidátů 

nemohou mít vliv na případné vykonávání prezidentské funkce. Opak je ale pravdou, neboť 

jiţ sliby občanům učiněné právě ve volebním klání jednotlivými kandidáty pak silně formují 

očekávání a případný tlak veřejnosti na vítěze voleb, prezidenta republiky. Z tohoto důvodu je 

tedy důleţité představit některá témata a deklarace, které prezidentskou volební kampaň 

v roce 2013 provázely, neboť i ony do značné míry ovlivňují chování prezidenta republiky 

v úřadu a jeho vztahy s ostatními politickými aktéry. Dostáváme se zde na jiţ dříve 

definované pomezí politického reţimu s politickým systémem, kdy volební kampaň a její vliv 
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by se dala klasifikovat spíše do prostoru politického systému, ovšem s výstupy zasahujícími 

do fungování samotného politického reţimu, jakoţto vztahu jednotlivých sloţek moci. 

Z tohoto důvodu má tedy i rozbor volební kampaně pro tuto práci nesporný význam. Logicky 

se pak text věnuje hlavně rozboru kampaně vítězného kandidáta. 

 Volební kampaň se dá charakterizovat jako fáze volebního procesu, kdy se vytvářejí 

formy komunikace mezi subjekty volební soutěţe a voličstvem za účelem maximalizace 

volebního zisku kandidujícího politického subjektu.
96

 Počátek volební kampaně je v tomto 

případě velice obtíţné určit, neboť řada z pozdějších kandidátů na prezidenta republiky se 

vyslovovala pro svou případnou kandidaturu ještě před zavedením samotné přímé volby. Lze 

se ale domnívat, ţe seriózní kampaň započala aţ po schválení přímé volby hlavy státu a 

posléze prováděcího zákona, kdy jiţ bylo jasné, jaké podmínky je nutné pro kandidaturu na 

prezidenta republiky splnit.  

 Kandidáti sbírající podpisy petentů nutných pro svoji nominaci jiţ vyuţili samotnou 

petiční akci k zahájení vlastní volební kampaně. Celkový počet podpisů se postupem času stal 

i jakýmsi ukazatelem společenské podpory. Je zajímavé, ţe například Jiří Dienstbier se ke 

sbírání podpisů petentů také symbolicky připojil, i kdyţ nakonec vyuţil nominace 

prostřednictvím sociálnědemokratických senátorů.
97

 Kandidáti, jejichţ kandidatura pocházela 

z parlamentního prostředí, se tak dostávali z hlediska marketingového vyuţití potenciálu 

vzešlého ze způsobu jejich kandidatury do značně nevýhodnější pozice. 

 Miloš Zeman, jakoţto čestný předseda Strany práv občanů Zemanovci
98

, ohlásil 14. 

února svoji kandidaturu na post prezidenta republiky pod podmínkou, ţe dosáhne 

poţadovaného mnoţství podpisů. Téhoţ dne zástupci SPOZ na stranické konferenci přislíbili 

zahájení sběru podpisů na petici pro Zemanovu kandidaturu.
99

 Zemanovu kandidátní listinu a 
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petici se 108 tisíci podpisy podal tehdejší předseda politické strany SPOZ Vratislav Mynář, 

později jmenován jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.
100

  

 Je tedy zřejmé, ţe jiţ od počátku kandidatury se Miloš Zeman opíral o struktury 

politické strany, u které v minulosti stál při jejím zrodu. Pro prezidentské volby konané skrze 

přímou volbu je tedy zásadní, zda ten či onen kandidát má za sebou podporu nějaké politické 

strany a zda je taková strana zastoupena v parlamentu. Stranický kandidát se můţe různými 

prostředky spoléhat na zázemí, které mu jeho mateřská politická strana poskytuje. 

 Po získání dostatečného počtu podpisů pro kandidaturu Miloše Zemana započala další 

fáze jeho volební kampaně, která se zaměřila především na představení jeho osoby, 

programových priorit a názorů ve větší intenzitě. Zemanova rétorika přesahovala i 

kompetence, jeţ jsou prezidentu republiky dány. Například navrhoval přijetí zákona o 

prokázání původu příjmů a majetku, čímţ sliboval potencionálním voličům něco, co prezident 

republiky nemá pravomoc samostatně prosadit. Je zde patrný viditelný kontrast, kdy 

samozřejmě kaţdý kandidát má právo na vlastní vyjádření a názor, ovšem takovéto formulace 

mohou na voliče působit zavádějícím dojmem, ţe ony kroky po svém zvolení kandidát 

uskuteční. Nepřímo tak tedy naznačoval, ţe pokud k tomu bude mít příleţitost, jako prezident 

republiky hodlá zasahovat do tvorby zákonů. To do jisté míry vykresluje jeho představu o 

případné budoucí kooperaci jednotlivých sloţek moci a respektování doposud ustálených 

pravidel. Nutno podotknout, ţe takovýchto formulací se nedopouštěl pouze Miloš Zeman, ale 

vzhledem k dalšímu běhu událostí, je pro tuto práci právě jeho volební kampaň zásadní. 

 Po skončení prvního kola přímé volby, z které nevzejde vítěz s nadpoloviční většinou 

platných hlasů oprávněných voličů, hrozí nebezpečí pro polarizaci společnosti. Volební 

kampaň se totiţ v této fázi dostává do vyostřeného souboje proti sobě stojících kandidátů, coţ 

můţe vytvářet ve společnosti dvě názorově nesmiřitelné skupiny. Tato názorová vyhraněnost 

pak přetrvává i po skončení voleb, pokud se vítězný kandidát chce dále zavděčit svému 

elektorátu. To ostatně můţeme pozorovat i v průběhu volebního období Miloše Zemana. 

 Před druhým kolem hlasování se volební kampaň Miloše Zemana logicky zaměřila na 

svého rivala Karla Schwarzenberga a jeho vládnímu angaţmá na postu ministra zahraničí 

v soudobé vládě Petra Nečase. Zeman se veřejně kriticky vymezoval vůči vládě a záměrně 

poukazoval na fakt, ţe je jeho oponent její součástí. Negativní kampaň vyvrcholila v prvním 

                                                 
100

 Rozhodnutí MVČR o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny ze dne 23. listopadu 

2012. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/rozhodnuti.aspx. 



41 

 

dnu druhého kola prezidentské volby, kdy byl v deníku Blesk otištěn inzerát, který byl zcela 

jasně laděný proti Zemanovu protikandidátovi. Spojení se zadavatelem inzerátu a volebním 

týmem Miloše Zemana nebylo však nikdy přesvědčivě dokázáno a samotný kandidát se od 

tohoto inzerátu distancoval. V této době měla být kampaň jiţ ukončena. Podstatné ovšem je, 

ţe takto vyhrocená volební kampaň má své dopady na společnost doposud. 

 Pro tuto diplomovou práci je však stěţejní zjistit, jaké ale mají výše zmíněné aspekty 

volební kampaně dopady na chod státu a fungování reţimu. Je nutné si uvědomit, ţe bez 

samotné přímé volby prezidenta republiky by k takovéto intenzivní kampani se všemi jejími 

důsledky zajisté vůbec ani nedošlo. Lze tedy bezpečně prohlásit, ţe přímá volba prezidenta 

republiky, respektive její druhé kolo, napomáhá k destabilizaci společnosti a jejímu rozdělení 

minimálně na dvě skupiny občanů, které určitým způsobem zastávají názory svého favorita. 

Po skončení volby část těchto občanů, která podporovala neúspěšného kandidáta, můţe mít 

problém akceptovat výhru protikandidáta, s jehoţ názory a výkonem v úřadu se nebude 

schopna ztotoţnit. Lidé, mnohdy dlouhodobě zklamáni ze stranických politik v parlamentu, 

pak vkládají naděje do slibů kandidátů na prezidenta republiky vyřčených během jejich 

kampaně. Uchazeči o prezidentský post se tak stávají v průběhu kampaně jakýmisi 

zjednodušenými symboly, které se snaţí prezentovat voličům.  

 V konkrétním případě první přímé volby hlavy státu v České republice byl tento efekt 

umocněn faktem, ţe neúspěšný kandidát z druhého kola zastával ministerskou pozici 

v soudobé vládě. Vytvořily se tak dvě navzájem antagonistické síly. První vyjadřovala 

podporu zvolenému prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Druhá pak stála za vládou Petra 

Nečase, kde byl Karel Schwarzenberg ministrem zahraničí. Více ale o konkrétních vztazích 

sloţek moci pojednává následující část této práce.  

 Volební kampaň, která během druhého kola dosáhla svého vrcholu, se ale 

nesmazatelně podepsala do dalších interakcí mezi prezidentem republiky a vládou, a proto by 

neměla být opomíjena jako jeden z faktorů, který můţe zásadním způsobem ovlivnit charakter 

politického reţimu. Politici v dnešní době velice často vytváří svůj program na základě 

veřejného mínění, aby dosáhli nejvyšších zisků ve volbách. Jejich program tedy není 

souhrnem jejich vlastních ideálů, ale odrazem nálad ve veřejném sektoru. I proto má přímá 

volba prezidenta republiky svými druhotnými dopady vliv na politický program jednotlivých 

politických stran, které musí k prezidentu republiky a jeho podporovatelům či odpůrcům 

zaujmout veřejné stanovisko. To pak můţe dále ovlivňovat i prostředí uvnitř parlamentu a 

dokonce i meziinstitucionální vztahy.  
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3.5 Výsledky prezidentských voleb 2013 

 První kolo prezidentských voleb, které se konalo 11. a 12. ledna 2013, vítěze 

s nadpoloviční většinou platných hlasů nepřineslo. Jedno překvapení se však konalo, a to kdyţ 

do druhého kola nepostoupil favorizovaný kandidát Jan Fischer, u kterého se takový úspěch 

dlouhodobě předpokládal. Nahrávala mu do karet oblíbenost jeho úřednické vlády u občanů a 

do jisté míry také pasování role favorita samotnými médii.
101

  

 Do druhého kola tak postoupil Miloš Zeman, který získal přes 24% platných hlasů a 

z druhé pozice postoupil Karel Schwarzenberg, jehoţ zisk činil přes 23% platných hlasů. 

Volební účast v prvním kole byla více neţ 61%. K volbám tedy přišlo přes pět miliónů 

občanů a potvrdil se tak velký zájem na participaci při přímé volbě hlavy státu.
102

 

 

Výsledky přímé volby prezidenta republiky konané v roce 2013 

 

Zdroj: www.volby.cz
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 Druhé kolo probíhalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 a jiţ během sčítání výsledků se 

ukázal Zemanův náskok. Ani volební okrsky z velkých měst, kde sčítání hlasů vyţaduje více 

času a kde měl Miloš Zeman menší podporu, na jeho konečném vítězství nic nezměnilo.
104

 

V první přímé volbě tak zvítězil kandidát, kterého do prezidentského boje vyslali sami 

občané, respektive petice s jejich podpisy. Podpora politické strany, která ovšem své 

zastoupení v Parlamentu ČR neměla, byla v jeho konkrétním případě značná. Tento fakt se 

promítl i do následujícího vývoje. 
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4. Dopady přímé volby na chod českého státu 

 V českém prostředí před zavedením přímé volby prezidenta republiky v roce 2013 

nebylo pochyb o tom, ţe český stát je postaven na silné parlamentní kultuře zaloţené jiţ 

v období první republiky. Navzdory tomu z historického hlediska se v našem politickém 

prostředí počítá s relativně silnou úlohou prezidenta. Přesto ale panovala všeobecná shoda, ţe 

Česká republika je reţimem parlamentním. Avšak ona přímá volba prezidenta republiky 

rozvířila diskusi, nakolik se parlamentní reţim přiblíţil k reţimu poloprezidentskému a 

jakými charakteristikami se vlastně konkrétní reţimy vyznačují. 

 Prezident České republiky disponuje podstatně rozsáhlými pravomocemi. Ústava ČR 

také některé své pasáţe vztahující se na jeho kompetence vymezuje do jisté míry 

nejednoznačně. To má v exekutivním dualismu za následek vznik kompetenčních sporů mezi 

prezidentem republiky a dalšími ústavními orgány, zvláště pak s vládou v čele s premiérem. 

Přímá volba prezidentu republiky poskytla posílenou legitimitu odvozenou od počtu hlasů, 

které obdrţel ve volbách. I díky ní má moţnost navenek k ostatním sloţkám moci vystupovat 

sebevědoměji. 

 Známý polský politolog a sociolog Jerzy J. Wiatr, který se aktivně podílel na polské 

postkomunistické transformaci, upozorňuje, ţe poloprezidentský reţim není nejlepší ústavní 

pořádek pro nové demokracie. Vede totiţ podle něj k napětí mezi prezidentem, vládou a 

parlamentem. Upozorňuje na tři faktory, proč je poloprezidentský reţim úspěšný ve Francii: 

1. Musí existovat jasně vymezené ústavní pravomoci jednotlivých státních institucí. 

2. Důleţitý je faktor politické kultury v konkrétní zemi, ochota spolupracovat s oponenty 

a respekt k právu. 

3. Samostatná osobnost prezidenta hraje zásadní roli v úspěšném fungování 

poloprezidentského systému.
105

 

 Česká republika se jiţ po své více jak čtvrt století trvající svobodě po Sametové 

revoluci a pádu komunistického reţimu můţe jistě hrdě hlásit mezi etablované demokratické 

země. Avšak podíváme-li se na výše uvedené podmínky profesora Wiatra, je nutné připustit, 

ţe v mnoha ohledech je politická praxe v naší zemi s nimi v rozporu, a proto by vychýlení 

výkonné moci směrem k prezidentu republiky a moţnému posunu parlamentního reţimu 
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k reţimu poloprezidentskému mělo v současném prostředí České republiky přispět ke 

kompetenčním problémům mezi jednotlivými sloţkami moci. 

 

4.1 Přímá volba a charakter režimu 

 Dopady přímé volby prezidenta republiky na charakter reţimu budou vţdy ovlivněny 

několika základními proměnnými: 

1. Zda bude vítězný kandidát podporován politickou stranou. 

2. Jaké má prezident republiky osobní mocenské ambice. 

3. Jak silným či naopak slabým vládám bude čelit.
106

 

Jde do velké míry o jistou dávku pravděpodobností, kde tedy záleţí na konstelaci sil 

jednotlivých politických hráčů, potaţmo ústavních institucí jako celku, jakou nakonec 

prezident republiky můţe v daném reţimu a v daném čase sehrát mocenskou roli. Zcela 

klíčové kritérium se v tomto ohledu jeví sloţení vlád a jejich spojitost s osobou prezidenta 

republiky. 

 To vede k moţné typologii, kdy v podstatě existují čtyři pravděpodobné situace, ve 

kterých se v průběhu svého mandátu můţe český přímo zvolený prezident republiky, který má 

ambice sám vládnout, ocitnout: 

a) Prezident disponuje slabým mocenským postavením, protoţe mu oponuje silná vláda 

v čele s premiérem, který pojímá svůj úřad autonomně. V tomto případě prezidentova 

stranická příslušnost nehraje větší roli. 

b) Prezident nemá moţnost vykonávat aktivně exekutivní moc kvůli absenci vládní 

proprezidentské většiny či její podpory. Pokud je takové sloţení vlády navíc slabé a 

nestabilní, prezident má pak tendence k aktivistickému chování a klade si vůči vládě 

určité podmínky. 

c) Jedna z vládních stran je úzce spjata s prezidentem republiky. Nemá však ve vládě 

rozhodující slovo a musí podléhat kolektivnímu jednání v koalici. Prezident tedy 

vládní agendu můţe ovlivňovat, ale nemá prostor ji samostatně řídit. 
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d) Prezident je reálně vůdcem politické strany, která má rozhodující vliv ve vládě či 

vládne dokonce samostatně, a premiér respektuje svoji niţší hierarchickou pozici vůči 

prezidentovi. Nastává tak fakticky poloprezidentský reţim. 

 Takto reálně postavené mocenské struktury jednotlivých sloţek moci mohou však 

nastat i bez přítomnosti přímé volby hlavy státu. Ta ovšem na celý proces vůdcovství 

v podobě prezidenta republiky působí jako katalyzátor, jeţ celou situaci akceleruje. Přímá 

volba je pak tedy pravděpodobně aţ sekundární podmínkou, která není absolutně vyţadována 

pro zařazení reţimu do poloprezidentského typu, avšak napomáhá utvořit vhodné prostředí 

pro jeho vznik. 

 Poslední zmíněná konstrukce se jiţ bez větších obtíţí dá zcela jistě zařadit díky své 

charakteristice do poloprezidentského reţimu. V tomto případě prezident republiky nemusí 

mít ústavou garantované pravomoci zaručující mu hlavní roli v prosazování výkonné moci. 

Aby měl rozhodující slovo, vyuţije svého politického vlivu prostřednictvím stranických 

struktur. 

 Jelikoţ má prezident republiky v ČR volební období dlouhé pět let a poslanci, 

potaţmo vláda, jen 4 leté, je velice pravděpodobné, ţe nenáslednost těchto dvou typů voleb 

bude vytvářet moţné spory a třecí plochy mezi vykonavateli moci obou institucí. Kdy český 

přímo volený prezident zvyklý vládnout skrze stranické struktury a vládu, nemusí později 

akceptovat nové povolební rozloţení reálných mocenských pozic jednotlivých sloţek moci. 

Naopak také hrozí situace, kdy je prezident republiky zvolen později neţ jiţ stávající vláda a 

můţe se tak opírat o současné nálady ve společnosti, díky kterým byl zvolen. Tato legitimační 

výhoda má pak skrytý potenciál, který se můţe projevit v jeho opozičním naladění vůči vládě 

a silnější vyjednávací pozici.
107

 V České republice, kde prezident nedisponuje tak silnými 

kompetencemi jako jeho francouzský protějšek, povede tento efekt jen k dalším 

destabilizačním podmínkám celého funkčního systému. V takovém případě jiţ zjevně nepůjde 

o reţim poloprezidentský, ale spíše o špatně fungující reţim parlamentní. 

 Jestliţe jsem v první kapitole, věnované metodologickému a pojmovému ujasnění 

zkoumané problematiky, souhlasil s Michalem Kubátem, ţe je naprosto nezbytné při 

výzkumu jakékoliv problematiky logicky a správně vyuţívat jednotlivých 

operacionalizovaných pojmů, nyní si mu dovolím oponovat. On totiţ rozlišuje mezi 
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politickým vlivem a „skutečnou, přímou a nezávislou výkonnou mocí“. Coţ samo o sobě není 

nic špatného. Tvrdí ale, ţe český prezident neměl a nemá skutečnou výkonnou moc 

spočívající v moţnosti samostatně vládnout, tj. přijímat výkonná rozhodnutí, kterým se musí 

někdo podvolit.
108

 S tím ovšem nelze zcela souhlasit, protoţe vylučuje moţnost, ţe by 

prezident republiky díky stranické podpoře mohl mít takový vliv na premiéra a další členy 

vlády, ţe by skrze ně dokázal výkonnou moc fakticky realizovat, ač mu to ústavní text 

explicitně neumoţňuje. Vymezením politického vlivu a výkonné moci, potaţmo jejího 

uskutečňování, na dvě samostatné a navzájem neovlivnitelné sloţky bychom se dopustili 

ochuzení analýzy v moţné perspektivě politických interakcí. Francouzská ústava by jistě šla 

také vyloţit ve smyslu, ţe hlavní výkonnou moc zajišťuje vláda. Avšak víme, ţe realita mluví 

jinak. Proto je nebezpečné dělat závěry pouze ze statických ústavních textů a nedohlédnout 

k moţnému naplnění politického a mocenského potenciálu jednotlivých aktérů. 

 

4.2 Meziinstitucionální vztahy 

 Exekutivní dualismus, který tkví v rozdělení výkonné moci mezi vládu a prezidenta 

republiky, byl koncipován v České republice se záměrem, aby hlavní úlohu v exekutivě hrála 

vláda, která je i osobně odpovědna za její vykonávání parlamentu. Prezident republiky by pak 

měl v ideálním případě hrát roli moderátora politických konfliktů a reprezentanta státu.
109

 Tak 

by to totiţ odpovídalo parlamentnímu konceptu, který je zatím všeobecně přijímán. Avšak 

politická praxe uţ před zavedením přímé volby mnohdy vypadala dosti odlišně. Jelikoţ je 

hlava státu vybavena poměrně rozsáhlými pravomocemi, záleţí pak, do jaké míry má prostor 

a snahu je vlastně vyuţívat a naplňovat. 

 Před zavedením přímé volby prezidenta republiky měl přímou demokratickou 

legitimitu pouze parlament a prezident republiky byl volen jeho oběma komorami. Vláda 

vycházející z parlamentu je v Ústavě České republiky definována jako vrcholný orgán 

výkonné moci.
110

 Prezident sice disponuje v českém ústavním pořádku nezanedbatelnými 
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pravomocemi, avšak nejdůleţitější ústavní kompetence prezidenta republiky podléhají 

kontrasignaci premiéra či jím pověřeného ministra. Za takováto prezidentova rozhodnutí poté 

nese odpovědnost vláda.
111

 Ústavní právník Jan Kysela v historickém kontextu vývoje 

kontrasignace rozlišuje její dvě moţné funkce: ověřovací a spolurozhodovací. A zároveň 

dodává, ţe prvně jmenovaná jiţ dnes není příliš praktická a přiklání se k té druhé. V praxi to 

tedy znamená, ţe vláda kontrasignaci provést nemusí.
112

 To definuje jasné omezení prezidenta 

republiky a spíše jeho symbolickou roli ve výkonu exekutivní moci.  

 Legitimita prezidenta republiky byla avšak přímou volbou neúměrně zvýšena vůči 

jeho ústavním kompetencím. To můţe vyvrcholit aţ k deviantnímu chování, které není 

slučitelné s parlamentním reţimem. Je otázkou, nakolik je tedy přímá volba hlavy státu 

rozhodujícím prvkem v otevřeném mocenském aktivismu konkrétních prezidentů. To zřejmě 

ukáţe aţ delší časové období, neţ které je v době psaní této práce moţné postihnout. Avšak 

zcela jistě je zapotřebí jiţ dnes sledovat jednotlivé skutečnosti, které nám mohou napovědět, 

jakým směrem se bude český parlamentarismus po zavedení přímé volby prezidenta republiky 

ubírat. 

 

4.2.1 Jmenovací pravomoci  

 Prezident republiky uskutečňuje své jmenovací pravomoci třemi různými způsoby. 

První z nich je takový, ţe pouţije své jmenovací právo na návrh jiného orgánu. V takovém 

případě převaţuje prezidentova reprezentativní úloha nikoliv jeho samotné rozhodnutí.
113

 

Pokud by prezident republiky odmítl jmenovat premiéra na návrh předsedy Poslanecké 

sněmovny po dvou předchozích neúspěšných pokusech, kdy předsedu vlády jmenuje sám 

prezident republiky, celý tento mechanismus by byl bezesporu neúčinný a zbytečný. Ve 

stejném logickém duchu by se dle Ústavy mělo postupovat tedy i při jmenování jednotlivých 

ministrů prezidentem republiky na návrh předsedy vlády. 
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 Ústav státu a práva Akademie věd ČR na ţádost Praţského hradu vypracoval 

memorandum, které dospělo k názoru, ţe prezident republiky nemusí souhlasit se jmény 

kandidátů na ministry. Podle slov ředitele Ústavu a práva Jana Bárty jde o jednoduchý 

jazykový výklad článku 68 Ústavy ČR, podle něhoţ „předsedu vlády jmenuje prezident 

republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo 

jiných úřadů.“ Podle něj je důleţité, ţe jde o prezidentovu pravomoc. „Máte-li pravomoc, 

musíte rozhodovat,“ zdůvodnil závěry svého názoru.
114

 To ovšem do značné míry odporuje 

zásadě, ţe sloţky moci mohou vykonávat pouze taková rozhodnutí, která jsou jim výslovně 

dovolena. Nikde v Ústavě České republiky či v jiném zákoně není napsáno, ţe by prezident 

republiky měl pravomoc navrhované ministry nejmenovat. Jako jediný relevantní důvod pro 

nejmenování se tedy jeví pouze případ, kdy by byl takový akt neslučitelný se zákonem, nebo 

by takové jmenování představovalo bezpečnostní riziko pro stát.  

 Při jmenování premiéra má prezident republiky poměrně volnou ruku. Protiváhou této 

kompetence je pak povinnost nově ustavené vlády získat důvěru v parlamentu. Vznik a přeţití 

vlády se tak stává závislé čistě na rozhodnutí či toleranci parlamentní většiny.
115

 Prezident by 

měl ctít rozhodnutí voličů ve volbách a snaţit se jmenovat takového premiéra, který je 

schopen sestavit vládu, která získá v parlamentu potřebnou většinu k vyslovení důvěry, aby 

ţivotaschopná vláda mohla začít řídit zemi co nejdříve. Zástupce nejsilnější politické strany v 

Poslanecké sněmovně se tak nemusí nutně stát premiérem, zvláště pak kdyţ je po volebních 

výsledcích jasné, ţe by nedokázal v Poslanecké sněmovně nalézt potřebnou většinu při 

hlasování o důvěře své případné vlády. 

 Jak uţ bylo řečeno, prezident republiky má dva pokusy jmenovat předsedu vlády, 

který se snaţí sestavit vládu, která získá důvěru v Poslanecké sněmovně. V případě, ţe se tak 

ani jednou nestane, premiéra jmenuje předseda Poslanecké sněmovny. V Ústavě ČR avšak 

chybí explicitní časové vymezení, do kdy má prezident vykonat svůj případný druhý pokus 

jmenovat vládu. To umoţňuje první vládě v demisi vládnout neúměrně dlouhou dobu a celý 

ústavní a demokratický systém na nějaký čas zablokovat. Myšlenka zachování kontinuity 
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výkonné moci, kdy prezident republiky pověří prozatímně vykonáváním vlády vládu 

v demisi, je ale bohuţel zneuţitelná. Za situace, kdy prezident republiky respektuje 

demokratický parlamentní reţim, by k takovému zneuţití moci docházet nemělo a měl by 

nového předsedu vlády jmenovat, co nejdříve mu to podmínky umoţní. 

 Druhá moţnost jmenování nastává se souhlasem dalšího orgánu. V tomto případě má 

jiţ prezident republiky určitý manévrovací prostor, ale musí samozřejmě dobře zváţit, zda jím 

navrhovaný kandidát má reálnou šanci souhlas dalšího orgánu získat. Pod takovýmto aktem si 

můţeme představit prezidentovo jmenování soudců Ústavního soudu se souhlasem Senátu 

nebo například jmenování vedoucích zastupitelských misí, generálů či soudců s kontrasignací 

vlády. 

 A poslední moţná varianta umoţňuje jmenování prezidentem bez součinnosti jiného 

orgánu. Jde o samostatné jmenování předsedy vlády, funkcionářů Ústavního soudu a členů 

Bankovní rady
116

. Prezident republiky při jmenování těchto osob je vázán v podstatě pouze 

zákonnými podmínkami pro výkon dané funkce.
117

 Za takové situace je zcela jasné, ţe záleţí 

pouze na prezidentově vůli, koho do úřadu obsadí.  

 

4.2.2 Zahraniční politika 

 Prezident republiky zastupuje v zahraniční politice České republiky 

neoddiskutovatelně důleţitou a váţenou pozici. Dle Ústavy ČR zastupuje stát navenek, 

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

sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy.
118

  

 Před zavedením přímé volby hlavy státu platil všeobecný konsenzus na tom, ţe odepřít 

ratifikaci mezinárodní smlouvy, pro kterou se vyslovily pozitivně obě komory Parlamentu 

České republiky, nebylo moţné. Je otázkou, jak si který prezident republiky zvolen přímo 

občany vyloţí svoji roli v tomto ohledu podepřenou o jasně navýšenou legitimitu. Ta je totiţ 

právě díky oné přímé volbě mnohem větší neţ jakou disponovali jeho v minulosti nepřímo 
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zvolení předchůdci. Ústava je v tomto ohledu velice nespecifická a dává prezidentu republiky 

podstatně široký prostor pro její výklad a své následné jednání. Pokud by se občané proti 

takové smlouvě otevřeně vymezovali, přímo zvolený prezident by se mohl cítit být jejich vůlí 

a přáním zavázán. Navíc samotná přímá volba prezidenta republiky můţe do jisté míry 

upravit celkové vyznění a interpretaci Ústavy ČR. 

 Jelikoţ je prezident republiky v Ústavě ČR zmíněn jako osoba, která sjednává 

mezinárodní smlouvy, tedy stojí u zrodu samotného procesu. A následně svým podpisem 

takový akt i stvrzuje. Je zcela oprávněné v tomto ohledu vykládat prezidentovu roli za 

dominantní. Ten pokud chce, můţe sjednávání mezinárodních smluv přenést na vládu nebo 

s jejím souhlasem na její jednotlivé členy.
119

 Parlament v tomto směru plní funkci kontrolní, 

kdy musí dát souhlas k ratifikaci. I vláda zde ale hraje důleţitou úlohu, protoţe takové 

prezidentovo rozhodnutí podléhá její kontrasignaci. Vláda tedy nese za prezidentovo 

rozhodnutí odpovědnost, ten ale dle Ústavy má kompetence celou agendu věcně naplnit. 

 Lze namítat, ţe podle kompetenčního zákona z roku 1969 je ministerstvo zahraničí 

ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky a koordinuje, 

zabezpečuje a sjednává mezinárodní smlouvy a dohody.
120

 Dle judikatury Ústavního soudu 

avšak běţný zákon nemůţe omezit kompetence stanovené v Ústavě.
121

 V tomto případě hrají 

velkou roli zavedené ústavní zvyklosti, které se ovšem na rozdíl od Ústavy mohou měnit 

samotným praktickým naplňováním v průběhu politické praxe. Prezident republiky se ale 

vţdy můţe odvolat na ústavní text, který zde hovoří v jeho prospěch. 

 Prezident republiky tedy není při sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv podle 

Ústavy úplným a nezávislým suverénem a velice záleţí i na ústavních zvyklostech, které se 

mohou v průběhu let proměňovat. Avšak jeho role zde můţe být zcela korektně vykládána 

jako nejvýraznější, byť odpovědnost i v tomto případě nese vláda. Důleţité je ono explicitně 

zmíněné slovo v Ústavě „sjednává“, neboť to odkazuje na věcnou podstatu celého aktu. 

 V rámci mezinárodní smlouvy byly některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na 

instituce Evropské unie. Coţ lze vyloţit tak, ţe činitel zastupující Českou republiku v rámci 
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Evropské rady je povaţován za část orgánu Evropské unie.
122

 Dle Ústavy vláda informuje 

Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky 

v mezinárodních organizacích.
123

 Ústava zde tedy implicitně stanovuje, ţe pravomoc 

zastupovat zájmy státu v těchto organizacích má vláda kontrolovaná Parlamentem.
124

 

Prezident České republiky má tedy v rámci Evropské unie hlavně roli reprezentační, coţ mu 

například umoţňuje účastnit se jednání Evropské rady, kde by avšak neměl dle této logiky 

prosazovat svá vlastní politická stanoviska a jeho případná spoluúčast na přijetí právního 

úkonu ve formě rozhodnutí podléhá kontrasignaci. 

 I v případě jmenování velvyslanců můţe docházet k problémům mezi vládou, potaţmo 

ministerstvem zahraničí, a prezidentem republiky. Prezident pověřuje a odvolává vedoucí 

zastupitelských misí.
125

 Platnost tohoto aktu ovšem podléhá spolupodpisu premiéra či jím 

pověřeného člena vlády. Bylo pravidlem, ţe ministerstvo zahraničí vybírá kandidáty na post 

velvyslanců a tato konkrétní jména pak projedná vláda. Pokud se pro ně vysloví souhlasem, je 

výběr kandidátů postoupen prezidentu republiky. Je zde opět moţné uplatnit argument 

odpovědnosti vlády, která by v celém procesu tedy měla hrát roli nejdůleţitější. Prezident by 

pak neměl zbytečně se svým podpisem pod pověřovací listinu otálet, pokud ho k tomu 

nevedou opravdu závaţné důvody. 

 Podstatné je ovšem to, kdo vlastně vede českou zahraniční politiku jako celek, aby 

nedocházelo k jejím rozdílným interpretacím a postojům. Jestliţe jsme v minulosti byli 

svědky, ţe k takovým rozporům mezi prezidentem republiky a vládou docházelo, lze 

předpokládat, ţe přímo zvolený prezident posilněn silnější legitimitou bude i nadále do 

zahraničních věcí vstupovat. Záleţí pak tady hlavně na součinnosti obou orgánů, aby se česká 

zahraniční politika stala celistvým a koherentním programem. 

 Smysl prezidentova zastupování státu navenek spočívá v diplomatickém a politickém 

konání, které ale předpokládá primární roli vlády, která disponuje adekvátním diplomatickým 
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a administrativním aparátem. Koordinace praktické zahraniční politiky probíhá dle zvyklostí a 

logiky věci mezi ministerstvem zahraničních věcí, prezidentem republiky a Kanceláří 

prezidenta republiky prostřednictvím informačních kanálů a koordinačních orgánů. Nemělo 

by díky tomu docházet k zásadním odchylkám od jednotného směru zahraniční politiky. 

Systém mnoha úřadů, útvarů a koordinačních odpovědností v praktické rovině vykonávání 

zahraničněpolitických agend vytváří rezistentní prostředí pro vznik otevřených konfliktů mezi 

prezidentem republiky a ministerstvem zahraničních věcí.
126

 V zahraniční politice tak existuje 

celkem účinný nástroj, který je do značné míry schopen tlumit moţné rozdílné názory a směry 

při její praktické realizaci. 

 V zahraniční politice má tedy dle všeho prezident republiky mnohem širší prostor pro 

své autonomní jednání, neţ je tomu ve vnitrostátních otázkách. Podobný model uvaţování lze 

nalézt i v poloprezidentském reţimu ve Francii. Tam má ale prezident mnohem větší a 

zásadnější vliv na chod vlády. Jestliţe ale i za prezidentova závazná rozhodnutí ve věcech 

zahraničních nese odpovědnost vláda, měla by i ona udávat její směr a samotné zavedení 

přímé volby by na tomto faktu nemělo podstatně nic měnit. V praktických otázkách tomu 

napovídá i finanční stránka věci, jelikoţ vláda schvaluje prezidentu republiky finance 

potřebné k zahraničním cestám.  

 Silněji pociťovaná legitimita vzniklá z přímé volby by sice prezidenta republiky mohla 

vést k aktivnější roli na poli zahraniční politiky, avšak dle výše popsaných pravomocí a 

souvislostí kormidlo v zahraniční politice náleţí vládě, která je za její naplňování odpovědna 

Parlamentu ČR. Na tomto faktu nemůţe prezidentova posílená legitimita nic změnit, neboť 

sama o sobě prezidentu republiky nepropůjčuje více pravomocí čí nástrojů, neţ tomu bylo 

v minulosti. 

 

4.3 Kompetenční spory prvně přímo zvoleného prezidenta republiky 

 Tato část práce blíţe zkoumá jednotlivé kroky prvně přímo zvoleného prezidenta 

republiky Miloše Zemana, které by mohly mít zásadní dopad na celkovou charakteristiku 

reţimu v ČR a jeho další vývoj. Taková analýza nejzásadnějších rozhodnutí by měla 

poskytnout relevantní informace, zda se prezidentovo konkrétní počínání během jeho 

funkčního období dá připodobnit k prezidentské úloze v reţimu poloprezidentském či nikoliv. 
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 Rozhodnutí prezidenta Zemana nejsou nikterak kvalitativně hodnocena z hlediska 

politické roviny, zda jsou pro občany dobrá či špatná. Cílem je hlavně posoudit, zda se 

prezident Zeman nesnaţí překračovat své kompetence a případně jakými konkrétními kroky 

tak činí. Hledat však kauzální vztah mezi přímou volbou hlavy státu a následným konkrétním 

jednáním daného prezidenta je do značné míry neobjektivní, protoţe nelze s jistotou tvrdit, ţe 

takový prezident činí své kroky zcela výhradně pod vlivem přímé volby. Ke kompetenčním 

sporům prezidenta a ostatních ústavních institucí docházelo ale i před zavedením přímé volby. 

 Pozornost je tedy upřena hlavně na popsání schémat rozhodnutí a jejich dopadů na 

chod státu a jeho moţnou charakteristickou proměnu, která probíhá během mandátu prvně 

zvoleného prezidenta České republiky Miloše Zemana. Stěţejním bodem tedy zůstává reálná 

deskripce funkčnosti reţimu po zavedení přímé volby prezidenta republiky.  

 

4.3.1 Rusnokova vláda 

 Vláda Petra Nečase, která se skládala z politických stran ODS, TOP 09 a LIDEM, se 

potýkala se značnými problémy uvnitř koalice, ale nakonec podala demisi prostřednictvím 

premiéra v červnu 2013 kvůli několika kauzám ředitelky premiérova kabinetu Jany Nagyové. 

Ty vedly aţ k jejímu trestnému stíhání pro podplácení a zneuţití pravomoci úřední osoby. Ve 

vazbě kromě Nagyové skončili i tři bývalí poslanci ODS a někteří důstojníci vojenské tajné 

sluţby.
127

 Strany odstupující vládní koalice však souběţně zahájily jednání o moţnosti 

ustavení vlády nové ve stejném stranickém sloţení. ODS pak se souhlasem staronových 

koaličních partnerů navrhla jako kandidátku na premiérku takové vlády svojí 

místopředsedkyni a tehdejší předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou.
128

  

 Zbývající politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně (ČSSD, KSČM a VV) 

se klonily k řešení politické krize prostřednictvím předčasných voleb.
129

 Pro takový postup ale 
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jejich zástupci nedisponovali potřebnou třípětinovou většinou k rozpuštění dolní komory. 

K moţnosti předčasných voleb se několikrát vyjádřil kladně i prezident Zeman, který 

Nečasovu vládu kritizoval za nízkou důvěru
130

, kterou jí občané vyslovovali v průzkumech 

veřejného mínění.
131

 

 Jako nejlogičtější řešení se ovšem jevilo sestavit novou vládu v čele s Miroslavou 

Němcovou. Uskupení ODS, TOP 09 a LIDEM deklarovalo veřejně svojí většinu se 101 

poslanci. Aby prezident Zeman pověřil sestavením vlády právě Němcovou, sepsali poslanci 

dokonce listinu se 101 podpisy potvrzující jejich většinu v Poslanecké sněmovně pro získání 

důvěry případné nové vlády.
132

 

 Navzdory přáním všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně 

prezident republiky Miloš Zeman učinil překvapivý krok, kdyţ se rozhodl pověřit sestavením 

vlády nestraníka Jiřího Rusnoka, který působil jako poradce prezidenta republiky a byl také 

členem Národní ekonomické rady vlády
133

 (NERV). Svoje jednání vysvětloval tak, ţe jeho 

postup jmenovat vládu „odborníků“, jak ji sám nazval, je nejlepší cestou k předčasným 

volbám. Důraz také kladl na fakt, ţe díky Rusnokově vládě prý nedojde k ovlivňování 

vyšetřování hospodářských a politických skandálů.
134

 Nakonec byli 10. července 2013 

jmenováni jednotliví ministři Rusnokovy vlády. Je zde patrný zásadní dopad přímé volby 

prezidenta, neboť jiţ v jejím průběhu se Zeman vůči Nečasově vládě negativně vymezoval.
135

 

Případné jmenování vlády Miroslavy Němcové by pak v očích jeho voličů znamenalo 
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pokračování staronové vlády. I tento fakt tedy mohl sehrát svoji roli v prezidentově 

rozhodování, koho jmenuje premiérem potaţmo premiérkou. 

 Nazývat vládu v čele s Jiřím Rusnokem jako vládu odborníků je spíše politickou 

proklamací neţ reálným odborným vyjádřením. V historii byly vţdy takové vlády, které se 

skládaly převáţně z lidí, kteří neprošli ţádným volebním kláním, pokládány za vlády 

úřednické. Úřednické vlády vznikaly a vznikají v řadě demokratických zemí zvláště 

v průběhu nějakých kritických událostí, kdy politické špičky nejsou schopny se s takovými 

podmínkami vypořádat. Všeobecně bývají povaţovány spíše za výjimku. Takové vlády lze 

definovat tak, ţe v jejich čele stojí premiér, který není členem ţádné politické strany.
136

 Je to 

logické rozlišení, neboť post předsedy vlády je bezesporu tím nejdůleţitějším v celé vládě. 

V rámci klasických politických vlád by takové místo dozajista bylo obsazeno lídrem 

nejsilnější politické strany, která je schopna zajistit pro sebe důvěru v Poslanecké sněmovně a 

vládnout sama nebo pomocí koaličních partnerů. 

 Úřednické vlády mohou vznikat z popudu shody většiny parlamentních stran, které ze 

zjevných důvodů nejsou schopny vládnout samotné, nebo je jejich hlavním tvůrcem prezident 

republiky, který jedná nehledě na vůli politických stran. Takové úřednické vlády lze 

povaţovat za prezidentské kabinety. Ústava ČR sice vyţaduje, aby vláda jmenovaná 

prezidentem republiky předstoupila před Poslaneckou sněmovnu s ţádostí o důvěru, ale takto 

jmenovaná vláda se ujímá úřadu takřka okamţitě po svém jmenování. Vláda tak nemusí čekat 

na vyslovení důvěry a můţe exekutivně jednat podle svého uváţení. I kdyţ taková vláda 

neobdrţí v Poslanecké sněmovně důvěru, můţe dále vládnout, dokud prezident republiky 

nejmenuje vládu novou. S tím však prezident České republiky můţe otálet, neboť 

dle ústavního textu není vázán ţádnou časovou lhůtou.
137

 Prezident republiky má tak moţnost 

Ústavu ČR vyuţít pro své mocenské plány, byť to můţe odporovat všem doposud zavedeným 

ústavním zvyklostem. 

 Přesně to se totiţ při jmenování Rusnokovy vlády také stalo, kdyţ prezident republiky 

Miloš Zeman bezprecedentně jednal proti vůli politických stran, které disponovaly 

v Poslanecké sněmovně většinou mandátů a konal tak vědomě zcela proti duchu Ústavy a 

zvyklostem běţným v parlamentním reţimu. Prezident Zeman se pokusil zavést v doposud 
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parlamentním prostředí vládu odpovídající mechanismům poloprezidentského reţimu, aniţ by 

respektoval výsledky parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny. Argumentoval sice, ţe 

vláda nemůţe stát na politické straně LIDEM, která nebyla do Poslanecké sněmovny zvolena. 

Takový argument ovšem nelze brát jako relevantní, neboť poslanci disponují volným 

mandátem, který nemá na stranickou příslušnost vliv.
138

  Jeho snaha však nikdy nemohla 

naplnit znaky, které by odpovídaly demokratickému způsobu fungování poloprezidentského 

reţimu, jaký známe například z Francie. V průzkumech veřejného mínění vycházelo, ţe více 

jak polovina dotazovaných respondentů si přeje, aby vláda Jiřího Rusnoka obdrţela 

v Poslanecké sněmovně důvěru.
139

 V České republice ale mají být klíčovým demokratickým 

prvkem volby a jejich výsledek, a ne aktuální průzkumy veřejného mínění na dané téma. 

Z tohoto důvodu nelze k aktuálním náladám ve společnosti přihlíţet jako k relevantnímu 

podnětu v rozhodování jakým způsobem sestavovat vládu. Prezident Zeman se zde ovšem 

opřel o čerstvěji získanou legitimitu, neboť přímá volba prezidenta se koná v odlišném 

termínu neţ volby do Poslanecké sněmovny. Tato nenáslednost bude i v budoucnu zcela jistě 

nahrávat přímo zvoleným prezidentům, kteří po svém zvolení budou vyuţívat proti vládě 

novější společenské naladění. 

 Neméně důleţité je v tomto ohledu zmínit i samotné sloţení vlády premiéra Jiřího 

Rusnoka a některé další podrobnosti souvisejících vztahů s prezidentem Zemanem. Z níţe 

popsaných faktů lze velice pochybovat i o nestranickosti Rusnokova kabinetu vůči prezidentu, 

jaká by se v takovém případě dala očekávat. Jiří Rusnok, bývalý člen ČSSD a v té době 

nestraník spolupracující s SPOZ a poradce prezidenta republiky, měl tedy k hlavě státu zajisté 

osobně velmi blízko. Za SPOZ dokonce i neúspěšně kandidoval v komunálních volbách 

v roce 2010. Nebyl to ovšem pouze premiér Rusnok, kdo měl vazby na politickou stranu, 

kterou zaloţil sám Miloš Zeman. Prezident republiky se sice holedbal, ţe jmenoval vládu 

odborníků, ale pět ministrů této vlády se posléze stalo volebními lídry na kandidátkách SPOZ 
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v předčasných volbách.
140

  Je tedy zcela jasné, ţe Miloš Zeman, čestný předseda SPOZ, ve 

spolupráci s Jiřím Rusnokem, vytvořil vládu, která podléhala jeho eminentnímu vlivu a 

někteří členové této vlády později prokázali svoji ideologickou a osobní spřízněnost právě s 

SPOZ.  

 Jiří Rusnok nakonec získal podporu pro svoji vládu u KSČM, Věcí veřejných a ČSSD. 

To však k získání důvěry nestačilo. Jelikoţ byla předem deklarována většina 101 poslanců, 

pro vytvoření vlády pod taktovkou Miroslavy Němcové, úspěšné získání důvěry pro vládu J. 

Rusnoka by bylo tedy spíše překvapením. Navíc k jednání o podpoře jeho vlády došlo aţ po 

jejím jmenování, coţ jen podtrhuje bezohlednost vůči politickým stranám v Poslanecké 

sněmovně a jejich názorům na celou problematiku. Vláda poté v souladu s Ústavou ČR 

podala 13. srpna 2013 demisi. Nutno zde zmínit, ţe proti bylo pouze 100 poslanců
141

, coţ 

mohlo v očích prezidenta republiky nalomit důvěru k deklarované většině pro případné 

jmenování Miroslavy Němcové v druhém moţném pokusu pro sestavení vlády nové. 

 Jak je zjevné, samotný proces jmenování a sloţení Rusnokovy vlády je značně 

kontroverzní. Tím ovšem celá kauza nekončí, protoţe poté, co tato vláda nezískala 

v Poslanecké sněmovně důvěru, prezident ji pověřil k vládnutí jako vládu v demisi aţ do 

jmenování vlády vycházející z výsledků předčasných voleb. Proč ale prezident Zeman po 

neúspěchu Rusnokovy vlády v získání důvěry nejmenoval premiérkou Miroslavu Němcovou 

a nedal ji moţnost sestavit vládu? Sám tuto variantu totiţ v minulosti veřejně připustil: 

„Pokud neprojde vláda Jiřího Rusnoka řádnou parlamentní procedurou, pak má prezident 

dva pokusy o sestavení vlády, a já bych pochopitelně tuto situaci, bude-li trvat v budoucnosti, 

velmi zvažoval“.
142

 Odpovědí můţe být i osobní spor prezidenta Zemana s Karlem 

Schwarzenbergem, který byl jeho protikandidátem v přímé volbě hlavy státu a který by se tak 

pravděpodobně při sestavování vlády Němcovou stal opět ministrem zahraničí. Vyhrocená 

kampaň v průběhu přímé volby tak mohla mít i vliv na pozdější moţné prezidentovo 
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rozhodnutí. Je to ovšem pouze spekulativní a neověřitelná hypotéza, která by ale i tak měla 

být brána v potaz jako jedno moţné vysvětlení pro prezidentovo chování.  

 Vláda Jiřího Rusnoka nemohla a nemůţe být ovšem povaţována za plnohodnotnou 

politickou vládu opírající se o vůli lidu prostřednictvím voleb. Podstaty úřednických kabinetů 

tkví právě do velké míry v jejich překlenovacím a časově omezeném období. Zemanovy 

kroky, v případě jmenování Rusnokovy vlády a jeho celkově bezespornému vlivu na ní, sice 

splňovaly některé z principů, které jsou charakteristické pro poloprezidentské reţimy, avšak 

z výše popsaných důvodů nelze hovořit o úspěšném zavedení poloprezidentského způsobu 

vládnutí v České republice. Miloš Zeman psaný text Ústavy neporušil, pouze vyuţil jistých 

mezer v liteře zákona a soudobé politické krize. Avšak jeho konání bylo v přímém rozporu 

s logikou parlamentarismu, demokracie a duchu Ústavy ČR. 

  

4.3.2 Jmenování vlády po sněmovních volbách 

 Termín předčasných voleb byl po rozpuštění Poslanecké sněmovny
143

 stanoven 

prezidentem republiky na 25. a 26. října 2013.
144

 Volby vyhrála ČSSD, která obdrţela nejvíce 

hlasů a získala 50 mandátů. Těsně za ní se umístilo hnutí ANO 2011 v čele s Andrejem 

Babišem se 47 mandáty. Dále následovali komunisté s 33 mandáty, TOP 09 s 26 mandáty, 

ODS s 16 mandáty, KDU-ČSL s 14 mandáty a Úsvit taktéţ se 14 mandáty. Další kandidující 

subjekty nepřekročily nutnou pětiprocentní volební klauzuli.
145

 

 Po oznámení výsledků voleb se uskutečnila ještě tentýţ večer tajná schůzka v Lánech 

prezidenta Miloše Zemana a místopředsedů ČSSD Michala Haška, Zdeňka Škromacha, šéfa 

sociálně demokratických poslanců Jeronýma Tejce, jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly a 

plzeňského hejtmana Milana Chovance. Kromě výše zmíněných aktérů nikdo o schůzce 

nevěděl. Následující den Michal Hašek vyzval předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, aby 

rezignoval na svůj předsednický post kvůli nízkému volebnímu výsledku. Tento poţadavek 
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potvrdilo i předsednictvo strany, které navíc Sobotku odvolalo z vyjednávacího týmu o 

sloţení nové vlády.
146

 Projevila se tak dlouhodobá rozpolcenost ČSSD vytvářející dvě frakce 

uvnitř jedné politické strany, která v tomto mocenském boji vyústila vítězstvím Bohuslava 

Sobotky, neboť výkonný výbor ČSSD nakonec zrušil ţádost předsednictva na jeho rezignaci a 

pověřil ho jednáním s potenciálními koaličními partnery na sestavení vlády.
147

 

 Prezident republiky Miloš Zeman, po neúspěchu SPOZ ve volbách, kdy tato politická 

strana získala pouze 1,51% hlasů občanů
148

, se zjevně pokusil podpořit mocenský puč uvnitř 

ČSSD proti stávajícímu předsedovi této strany. Pravděpodobně tak tímto krokem chtěl 

navázat na svoji předešlou roli, kterou sehrál v rámci jmenování a fungování Rusnokovy 

vlády, a vyuţít rozpolcenosti ČSSD k prosazení frakce, díky které by později mohl lépe 

ovlivňovat i samotnou agendu vlády. Jeho záměr se mu ovšem zjevně naplnit nepodařilo. 

Můţeme ale na tomto příkladu pozorovat, ţe prezident republiky svým jednáním ovlivňoval 

politické struktury uvnitř ČSSD, pravděpodobně s úmyslem dále svůj vliv na některé 

představitele z neúspěšně utajované schůzky v Lánech uplatňovat i v budoucnu a rozhodně 

nebyl nadstranickým pozorovatelem či dokonce moderátorem politických kauz.  

 Nakonec tedy prezident Zeman oficiálně pověřil 21. listopadu Bohuslava Sobotku 

jednáním o sloţení vlády. ČSSD o moţné vládní koalici jednala s hnutím ANO a KDU-

ČSL.
149

 Tímto krokem prezident republiky vyjádřil pouze svojí dobrou vůli k případnému 

jmenování Bohuslava Sobotky premiérem. Post předsedy vlády v demisi tak stále zastával Jiří 

Rusnok. 

 Jiţ v průběhu koaličního vyjednávání zástupců výše zmíněných politických stran 

prezident republiky Miloš Zeman několikrát veřejně informoval veřejnost, ţe není povinen 
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vyhovět všem návrhům na obsazení ministerských křesel, které dostane navrţené od 

premiéra.
150

 Této problematice se jiţ věnovala kapitola 4.2.1 Jmenovací pravomoci, kde 

taková prezidentova pravomoc byla vyvrácena, pokud by se případným jmenováním neporušil 

zákon či by takové jmenování nepředstavovalo bezpečnostní riziko pro stát. Prezident se 

evidentně těmito veřejnými deklaracemi pouze snaţil takříkajíc vykolíkovat svoje mocenské 

pole působnosti vůči vznikající vládě, avšak opět zcela nedbal na dosavadní výklad Ústavy a 

parlamentní charakter reţimu. V historii České republiky se doposud nikdy nestalo, aby 

prezident republiky odmítl jmenovat některého z kandidátů, kteří mu byli navrţeni na 

ministerské posty.  

 Prezident Zeman nakonec designovaného premiéra Bohuslava Sobotku skutečně do 

této funkce 17. ledna 2014 jmenoval. Ten na své jmenování čekal rekordních 83 dní.
151

 I kdyţ 

prezident republiky měl vůči několika kandidátům na ministerské posty své výhrady, nakonec 

všechny jemu předloţené osoby skutečně minstry jmenoval. Rusnokova vláda tak vládla 

neuvěřitelných 169 dní.  

  Je tedy zcela jasné, ţe pokud prezident české republiky nemá vliv na sestavování 

vlády skrze politickou stranu, o coţ prezident republiky Miloš Zeman zjevně usiloval během 

lánského puče, jeho pozice vůči nezávislému premiérovi je v otázce sestavování vlády slabší. 

To je typickým znakem parlamentního reţimu. Je ovšem otázkou na zváţení, jak by probíhalo 

sestavování vlády, jestliţe by mocenský souboj uvnitř ČSSD Bohuslav Sobotka prohrál. 

Naopak je zřejmé, ţe vzájemný vztah prezidenta Zemana a premiéra Sobotky nemůţe být 

zcela ideální a má potenciál vytvářet konfliktní prostředí v rámci součinnosti obou státních 

úřadů, které zastupují. 

 

4.3.3 Zahraniční politika 

 V historii České republiky není těţké najít případy, kdy se politika Hradu s politikou 

vedené ve Strakově akademii rozcházela. Ústava ČR je v mnoha zahraničněpolitických 

pravomocích nespecifická a spoléhá na zavedené ústavní zvyklosti, které se ovšem mohou 
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měnit nebo být ignorovány. Problémy tedy nastávají, kdyţ je chápání rolí osobami 

zastávajícími dané ústavní funkce rozporné s očekáváními vztaţenými k těmto rolím ze strany 

ostatních politických aktérů. Můţeme pak být svědky rozporů mezi očekávaným a 

překvapivým postupem opřeným o nekonvenční interpretaci Ústavy, případně mezi postupem, 

který psaná ústava umoţňuje, ale nikoho jiţ dlouho (nikdy) nenapadlo, ţe by takový postup 

mohl být aplikován.
152

 Jelikoţ prezident zastupuje stát na venek, je hlavním partnerem 

v mnoha zahraničních setkáních s různými dalšími vrcholnými představiteli států. Tím do 

velké míry můţe ovlivňovat vnímání pozic a stanovisek ČR u našich zahraničních partnerů. 

Aby česká zahraniční politika nevysílala ke svým zahraničním partnerům rozporuplné 

signály, je důleţité, aby vláda a prezident republiky mezi sebou v těchto otázkách spolu 

komunikovali a dokázali najít shodu v nejdůleţitějších bodech celé zahraniční koncepce. 

 Miloš Zeman krátce po svém nástupu do prezidentské funkce nechal na Praţském 

hradě za přítomnosti předsedy Evropské komise José Barrosa vyvěsit vlajku Evropské unie. 

Posléze také podepsal evropský stabilizační mechanismus, takzvaný euroval, který měl za cíl 

pomoci prostřednictvím finančních půjček zemím postiţených finanční krizí.
153

 Pro veřejnost 

tak vyslal jasný signál, jakým směrem se jeho zahraničněpolitická orientace bude nejspíše 

ubírat. 

 O to větší překvapení vyvolala jeho účast na konferenci na ostrově Rhodos, kterou 

pořádal jeden z nejbliţších přátel ruského prezidenta Putina Vladimír Jakunin, na kterého 

USA uvalily ekonomické sankce v rámci opatření proti ruské vojenské aktivitě na Ukrajině. 

Prezident Zeman, který byl jako jediný představitel západních zemí přítomen, zde tyto 

ekonomické sankce navzdory postoji české vlády a Evropské unie odsoudil a vyzval k jejich 

zrušení.
154

 Na prezidentovu cestu a vyjádření v tomto případě reagoval v Poslanecké 

sněmovně i premiér Sobotka slovy: „Myslím si, že některé jeho výroky, které na ostrově 

Rhodos pronesl, nezapadají do koncepce naší zahraniční politiky, a je to téma, o kterém 

vedeme s panem prezidentem diskusi. My jsme se po zavedení přímé volby prezidenta ocitli v 
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situaci, kdy prezident republiky může být zvolen občany bez ohledu na politické složení 

Poslanecké sněmovny, bez ohledu na politické složení vlády. Může být zvolen prezident, který 

pochází zcela z odlišné politické strany, než jsou třeba strany současné vlády nebo jakékoliv 

příští vládní koalice, a to samozřejmě vyžaduje mnohem lepší koordinaci v oblasti zahraniční 

politiky.“
155

 Předseda vlády trefně vystihl jeden z moţných problémů vycházející z přímé 

volby hlavy státu. Samozřejmě i nepřímo volený prezident nemusí být nutně stejně ideově či 

stranicky blízký k jednotlivým vládám, ale jelikoţ je takový prezident volen na schůzi obou 

parlamentních komor, dá se předpokládat, ţe bude spíše respektovat jejich ústavní role 

v parlamentním reţimu. Přímá volba tak de facto napomáhá tyto zavedené struktury 

narušovat. V opačném případě to také nutně neznamená, ţe kaţdý přímo zvolený prezident 

musí jednat více autonomisticky, do velké míry záleţí i na konkrétní osobě, která zastává 

prezidentský úřad. Avšak přímo zvolený prezident má pro takové jednání vhodnější 

podmínky, je totiţ na Parlamentu zcela nezávislý i v případě, ţe by své zvolení chtěl 

obhajovat v dalším volebním období.  

 Od tohoto okamţiku je v zahraniční orientaci Hradu jasný příklon k východním zemím 

v čele s Ruskem a komunistickou Čínou. Není zcela jasné, z jakých důvodů prezident Zeman 

obrátil svoji pozornost v zahraničních otázkách právě tímto směrem. Dalším důkazem tohoto 

obratu je prezidentova návštěva Moskvy u příleţitosti 70. výročí konce druhé světové války, 

kdy byla původně plánována prezidentova účast i na vojenské přehlídce, kterou většina 

státníků ze západní Evropy bojkotovala kvůli ruskému angaţmá v konfliktu na Ukrajině.
156

 

Prezident Zeman nakonec ze svého programu účast na této vojenské přehlídce vypustil a 

v době jejího průběhu se sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem.
157

  

 Přes vzájemné neshody lze ale říci, ţe stále existuje snaha prezidenta republiky Miloše 

Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky nalézat shodu ve vytváření zahraniční politiky na 
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společných pravidelných schůzkách.
158

 Například návštěva čínského prezidenta Si Ťin-

pchinga organizována Praţským hradem byla evidentně v souladu s vládní agendou. Prezident 

republiky při této čínské návštěvě ovšem zcela zjevně určoval konkrétní program a celý 

proces návštěvy byl řízen skrze prezidentovu kancelář. Coţ jasně naznačoval průběh celé 

návštěvy, kdy se po příletu čínský prezident nejprve sešel s prezidentem Zemanem na zámku 

v Lánech.
159

 Později na oficiálním uvítacím ceremoniálu na Praţském hradě dokonce premiér 

Sobotka chyběl navzdory účasti některých členů vlády. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček 

uvedl, ţe jde o prezidentskou návštěvu a pan premiér bude mít moţnost hovořit s čínským 

prezidentem odpoledne.
160

 Vláda v čele s premiérem tedy v tomto případě hrála aţ druhé 

housle. 

 

4.3.4 Jmenování velvyslanců 

 I v otázce jmenování velvyslanců prezident Miloš Zeman také nepostupoval v 

zavedených kolejích. Po svém nástupu do funkce se totiţ rozhodl nepodepsat skupinu 

pověřovacích listin, které po sobě zanechal jeho předchůdce. Nakonec proces jmenování 

vyuţil jako formu nátlaku na vládu, aby odsouhlasila některé jeho vlastní nominanty na 

velvyslanecké posty.
161

 Celá kauza pokračovala zablokováním procesu jmenování 

velvyslanců.  

 Prezident Zeman argumentoval tím, ţe striktně dodrţuje psaný text Ústavy, konkrétně 

článek 63.
162

 Ústavní právník Jan Kysela v tomto kontextu uvedl, ţe: „Ministerstvo 
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zahraničních věcí je orgánem, který realizuje vládní zahraniční politiku a řídí zastupitelské 

úřady skrze velvyslance. V případě, že by ministr zahraničí neměl vliv na to, kdo jsou 

velvyslanci, tak těžko může vést zahraniční politiku České republiky. Pokud se ministr 

zahraničí s prezidentem nedohodne, musel by rozhodnout v kompetenčním sporu mezi vládou 

a prezidentem republiky Ústavní soud a vyjasnit role jednotlivých aktérů ve jmenovacím 

procesu.“
163

 Nejednoznačnost Ústavy a ochota měnit zavedené ústavní zvyklosti prezidentem 

republiky vytváří při jmenování velvyslanců jednoznačně problémy. Prezident pak nemá de 

facto pravomoc jmenovací, ale sílu nejmenovací aţ blokační. Tehdejší ministr zahraničních 

věci Karel Schwarzenberg nařkl prezidenta republiky, ţe neplní své ústavní povinnosti, kdyţ 

otálí se jmenováním velvyslanců.
164

 Hledání konsenzu a dohody týkající se konkrétních 

velvyslanců a vlastně celkového způsobu výběru samotných nominantů bylo mezi 

prezidentem republiky a ministrem zahraničí tedy dost obtíţné aţ nesplnitelné. 

 Nakonec se celá situace vyřešila aţ po pádu vlády a nástupu kabinetu Jiřího Rusnoka. 

Prezidentovi kandidáti, Livia Klausová a Vladimír Remek, dostali spolu s dalšími čekateli od 

prezidenta pověřovací listiny. A to i přes to, ţe předseda vlády Rusnok na tiskové konferenci 

v srpnu 2013 tvrdil, ţe o velvyslancích rozhodovat jeho vláda nebude, kdyţ to nebude 

nezbytně nutné. V té době uţ ale o Klausové a Remkovi na vládě jednali a jejich nominování 

schválili.
165

 V tomto případě můţeme opět zcela jasně rozpoznat, jaký vliv na vládu Jiřího 

Rusnoka prezident republiky měl. Díky ní nakonec prosadil své vlastní nominanty na 

velvyslanecké posty.  

 Celá záleţitost byla o to více sledována, protoţe výše dva pověření velvyslanci 

v prezidentské kampani vyjádřili veřejně Miloši Zemanovi podporu. Zavedení přímé volby 

hlavy státu tedy negativně ovlivnilo i pozdější praktické politické vyjednávání. Jelikoţ Karel 

Schwarzenberg jako ministr zahraničí v Nečasově vládě posléze musel jednat s prezidentem 

Zemanem, můţeme si jen domýšlet, nakolik taková jednání byla ovlivněna vyhrocenou 
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minulostí z prezidentské kampaně. V tomto ohledu je tedy velice nešťastné, ţe i vládnoucí 

ministři mají moţnost ucházet se o prezidentský post v přímých volbách, protoţe to můţe 

v budoucnosti vygenerovat další problematické situace, jakých čeští občané jiţ byli svědky. 

 

4.3.5 Nejmenování univerzitních profesorů 

 Dle vysokoškolského zákona profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na 

návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.  Předchůdci prezidenta 

Zemana vţdy respektovali rozhodnutí akademických samospráv, kdo má být jmenován 

profesorem. Avšak prezident Zeman 17. května 2013 oznámil, ţe odmítá jmenovat akademika 

Martina C. Putnu profesorem. Důvody, které ho k takovému jednání vedly, ovšem nejprve 

odmítl zveřejnit s tím, ţe nehodlá pana Putnu poniţovat.
166

 Později prezident prohlásil, ţe 

důvodem pro nejmenování je Putnovo vystupování s kontroverzním nápisem v rámci 

festivalového pochodu homosexuálů občanského sdruţení Prague Pride.
167

 Sám Martin Putna 

se nechal slyšet, ţe se podle jeho názoru nejedná o jeho pochybení v rámci své vědecké práce, 

ale ţe jde o důvody politické.
168

 Objevily se právě spekulace, ţe jde o jakousi odvetu, kdy 

v prezidentské kampani před přímou volbou prezidenta republiky Martin C. Putna podpořil 

veřejně Karla Schwarzenberga a zároveň patřil mezi výrazné kritiky Miloše Zemana.
169

 

 Ústavní právník Jan Kysela vidí v procesu výběru univerzitních profesorů odbornou 

podstatu, kdy jsou podmínky pro získání profesorského titulu jasně stanoveny zákonem. 

Dodává, ţe: „V příslušném zákoně se paragrafy týkají postupu řízení, které jmenování 

profesorem předchází, jeho podmínek a také třeba toho, že o případných námitkách uchazeče 

proti rozhodnutí o jmenování rozhoduje rektor školy a jeho verdikt je konečný. S tím, že by 
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prezident nakonec profesora nejmenoval, zákon vůbec nepočítá.“
170

 Obdobně na případ 

nahlíţí i tehdejší děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch: „Je nezákonné, 

aby prezident řekl, že někoho nejmenuje a přitom neuvedl své důvody. Pokud tyto důvody 

uvede, bude to přezkoumatelné a bude zjevné, zda to je úvaha politického sporu, nedostatečné 

vědecké kapacity uchazeče, nebo důvody formálně právní. Prezident není tím, kdo by měl 

zajišťovat úroveň vysokého školství u nás.“
171

 Prezidentova argumentace o takzvaném 

nevhodném chování na veřejnosti se tedy v tomto kontextu zdá být zcela lichá. 

 Celá kauza jiţ od počátku působí dojmem, ţe nejde ani tak o samotnou skutkovou 

podstatu nejmenovat konkrétního akademika profesorem, ale spíše připravování si pozic při 

jmenování či právě nejmenování samotných ministrů v nadcházející vládě. Jak jiţ dnes víme, 

prezident Zeman nakonec Martina C. Putnu profesorem jmenoval, ale svoji povinnost předat 

mu profesorský dekret i tak vzdorovitě delegoval na tehdejšího ministra školství Petra 

Fialu.
172

 To, ţe nakonec prezident poţaduje změnu zákona, která by pravomoc jmenovat 

profesory natrvalo připadla jinému orgánu
173

, se zdá být spíše jako úhybný manévr, kdy se 

snaţí odvrátit pozornost od původního záměru, pro který nenašel podporu. A to získání 

většího politického vlivu při svém vlastním rozhodování.  

 Celá situace s nejmenováním profesorům se opakuje při nejmenování akademiků 

Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera údajně kvůli jejich minulosti. Tentokrát ale 

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická společně s výše uvedenými kandidáty na 

profesory podali na prezidenta Zemana správní ţalobu. Akademici argumentují, ţe zákon o 

vysokých školách prezidentovi odmítání podpisu jmenovacího dekretu neumoţňuje. Navrhují 

vydání rozsudku, který by Zemanovi jmenování uloţil. Ţaloby se odvolávají na paragraf 73 

zákona o vysokých školách, z něhoţ vyplývá, ţe pokud dotyčný úspěšně prošel jmenovacím 
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řízením dle zákona o vysokých školách, je prezident republiky povinen jmenování provést a 

předseda vlády je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat. Zákon zde prý nenabízí 

prezidentovi republiky ţádný prostor pro uváţení a návrh vědecké rady dané vysoké školy je 

pro něho závazný. 
174

 Pravomocný rozsudek v této věci při psaní této práce zatím nepadl. Je 

ovšem otázkou, jakým prostředkem prezidenta republiky k vlastnímu jmenování akademiků 

profesory donutit, aby dostál svým povinnostem. Hrozí totiţ, ţe celá věc skončí jako v 

podobném případě, který se stal v roce 2005, kdy tehdejší prezident Václav Klaus odmítl 

kvůli nízkému věku jmenovat 34 čekatelů na soudce. Jeden z nich, Petr Langer, na něj kvůli 

tomu podal u Městského soudu v Praze správní ţalobu. U městského soudu a později u 

Nejvyššího správního soudu, na který se se stíţností obrátil prezident, Langer uspěl, 

jmenování ale prezident Klaus protahoval aţ do konce svého funkčního období, takţe k němu 

nikdy nedošlo.
175

 

 Samotným zasahováním do svobod akademických samospráv prezident Zeman jistě 

nedosáhne změnu politického reţimu. Ale můţeme na jednotlivých případech pozorovat, kdy 

a jakým způsobem se pokouší upravovat zavedené zvyklosti ve svůj prospěch, tentokrát 

v případě jmenování profesorů. Na rozdíl od sporu s velvyslanci, je zde ale jasně napsaný a 

platný zákon, který definuje, jakým způsobem a za jakých konkrétních podmínek mají 

akademici získat profesorský titul.  

  

4.3.6 Legislativní veto 

 Prezidentovo právo vrátit Poslanecké sněmovně přijatý zákon s výjimkou zákona 

ústavního je zcela legitimní nástroj v rámci legislativního procesu, který můţe kaţdý 

prezident, ať uţ je volen přímo či nepřímo, vyuţít bez jakýchkoliv omezení čistě dle svého 

nezávislého uváţení.
176

 Poslanecká sněmovna avšak vrácený zákon můţe i tak stále prosadit, 
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jestliţe se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech poslanců.
177

 Prezident Zeman toto své 

ústavní právo vyuţil ve svém volebním období zatím pouze čtyřikrát.  

 Nejdůleţitější prezidentovo legislativní veto, z hlediska závaţnosti dopadů na 

charakter vykonávání státní moci, bylo vyuţito ve sporu s vládou, kdy prezident Zeman 

vetoval Sluţební zákon. Svůj záměr vetovat tento zákon, pokud projde Parlamentem ČR, 

avizoval jiţ dopředu.
178

 Novela Sluţebního zákona podle něj vyvolávala zásadní 

ústavněprávní pochybnosti, počínaje nestandardní procedurou jeho projednávání aţ po 

neurčitá nebo nejasná ustanovení. Hlavní výtka pak mířila k takzvaným politickým 

náměstkům, jejichţ ustavující výběr nepovede k odpolitizování státní správy.
179

 Po 

přehlasování prezidentského veta podal prezident Zeman návrh k Ústavnímu soudu, aby 

zákon či jeho části byly zrušeny. Prezident navrhoval zrušení celkem 20 pasáţí nové normy. 

Ústavní soudci nakonec vypustili jen jednu větu, která umoţňovala vedoucím sedmi 

ústředních orgánů státní správy oponovat vládě, pokud v nich bude chtít sníţit počet 

pracovních míst, popřípadě náklady na mzdy zaměstnanců.
180

 Je tedy zřejmé, ţe v tomto 

sporu prezident Zeman prohrál a je i určitým paradoxem, ţe právě se schválením sluţebního 

zákona prezident Zeman podmínil jmenování Sobotkovy vlády. 

 Právě prezidentovo ohlašování záměru vetovat nějaký zákon a oznámení případných 

podmínek, za jakých vznikající zákon podepíše, se stalo dalším mocenským nástrojem, díky 

kterému má vliv na tvorbu zákonů. Prezident Miloš Zeman takto přesně hrozil svým vetem u 

novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která mimo jiné upravuje pravidla pro národní 

parky. Po jednání v Lánech ministr ţivotního prostředí Richard Brabec uvedl, ţe návrh 

neobsahuje ţádné rozšíření bezzásahových zón, coţ Zeman v minulosti kritizoval v 

souvislosti se zákonem o Šumavském národním parku. Toho se také právě mělo případné 
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prezidentovo veto týkat.
181

 Další takový podobný a ještě mnohem závaţnější případ byl, kdyţ 

si prezident Zeman kladl podmínky pro podepsání státního rozpočtu, který je v České 

republice schvalován formou běţného zákona. Prezident Zeman státní rozpočet na rok 2015 

prý nebude vetovat, pokud růst investic bude vyšší neţ růst spotřeby domácností a ten bude 

vyšší neţ růst spotřeby vlády.
182

 Prezident nakonec sdělil, ţe nemá důvod rozpočet vetovat, 

třebaţe má dílčí výhrady k jednotlivým poloţkám.
183

 Prezident republiky Miloš Zeman ovšem 

v parlamentním reţimu jen velice těţko můţe očekávat, ţe silná autonomní vláda bude brát 

ohledy na jeho vlastní ekonomické priority. Je zde ale opět moţné pozorovat jasně patrný 

pokus prezidenta Zemana o překračování svých kompetencí, nerespektování ústavních 

zvyklostí a posílení svého mocenského portfolia. 

 

4.3.7 Udělování milostí 

 Miloš Zeman jiţ v průběhu své volební kampaně sliboval svým voličům, ţe nebude 

vyhlašovat amnestie a výrazně také omezí udělování milostí.
184

 Svůj předvolební slib také 

splnil a 29. listopadu 2013 rozhodl na základě zmocnění daného ustanovením § 366 odst. 2 

zákona č. 141/1961 Sb. o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti na ministra 

spravedlnosti. Prezident republiky tak fakticky převedl na ministerstvo spravedlnosti svoji 

pravomoc o provádění řízení o ţádostech o milost. To má za úkol posílat na Hrad pouze určité 

ţádosti o milost spojené s lidmi, kteří trpí závaţnou nevyléčitelnou chorobou bezprostředně 

ohroţující jejich ţivot.
185

 V praxi to znamená, ţe ministerstvo spravedlnosti rozhoduje o 
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všech podaných ţádostech a ty, které splňují prezidentovy podmínky, jsou posílány na Hrad 

prezidentovi. Konečné slovo v udílení milostí tak má stále prezident republiky. 

 I tento prezidentův krok vyvolal řadu kontroverzních reakcí, zda má prezident 

republiky právo zbavit se udělování milostí. Bývalý prezident Klaus prohlásil, ţe milosti jsou 

výsadou hlavy státu a nelze je delegovat na úředníky. Zeman tím podle Klause poprvé mění 

ústavní zvyklosti.
186

 Jan Kysela upozorňuje na to, ţe prezidentovi Zemanovi chybí pro tento 

krok platné zmocnění. Můţe sice předávat agendu, která se týká mezinárodních smluv. To je 

v Ústavě zakotveno. U milostí ovšem prý nic takového není. „Bez ústavního zmocnění je to 

proto pochybné a to i přesto, že se to tak dříve dělo. Takhle to třeba fungovalo za Václava 

Havla, ale bylo to předmětem kritiky právě z těchto důvodů,“ dodává.
187

 

 Doposud prezident Zeman od svého nástupu do funkce udělil jedinou milost, a to ze 

zdravotních důvodů za nepříliš váţný trestný čin.
188

 Je tedy zcela jasné, ţe současný prezident 

Miloš Zeman bude nejspíše i v budoucnu na udělování milostí poměrně skoupý. Svým 

jednáním ale hlavně přetvořil zavedené ústavní zvyklosti svého předchůdce. Jak jiţ ale bylo 

zmíněno výše, kaţdý z dosavadních prezidentů České republiky tuto svoji pravomoc 

vykonával po svém vlastním uváţení a způsobu. 

 

4.3.8 Jmenování členů Bankovní rady ČNB 

 Jednoznačným ústavním právem prezidenta republiky je jmenovat členy Bankovní 

rady České národní banky. Jde o samostatný akt prezidenta bez součinnosti jiného orgánu.
189

 

Bankovní rada je sedmičlenná a je nejvyšším řídícím orgánem ČNB. Jejími členy jsou 

guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové 

bankovní rady České národní banky, kteří jsou jmenování na 6 let. Guvernéra, viceguvernéry 
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a ostatní členy tedy jmenuje a odvolává prezident republiky. Člen bankovní rady můţe být z 

funkce odvolán ale pouze tehdy, přestal-li splňovat podmínky poţadované k jejímu výkonu 

nebo dopustil-li se váţného pochybení. Rozhodnutí o odvolání guvernéra se doručuje rovněţ 

Radě guvernérů Evropské centrální banky.
190

 Prezident má tedy volnou ruku pouze při 

jmenování. Pro odvolání konkrétních členů jiţ pouhá jeho vůle nestačí. Chce-li některého 

člena nahradit, musí v zásadě počkat, aţ mu vyprší jeho mandát. 

 Prezident Zeman jiţ v březnu 2014 jmenoval bývalého premiéra Jiřího Rusnoka 

členem Bankovní rady. Místo se totiţ uvolnilo po Evě Zamrazilové, které vypršel šestiletý 

mandát. Před svým premiérským angaţmá působil Rusnok jako šéf ING penzijního fondu i 

jako prezident Asociace penzijních fondů. Dříve byl také ministrem financí a ministrem 

průmyslu a obchodu. 
191

 O odborné způsobilosti Jiřího Rusnoka pro tuto funkci nemůţe být 

pochyb.  

 Z dosavadní prezidentské jmenovací praxe se i vlastně tak trochu počítá s tím, ţe 

jednotliví prezidenti republiky budou do Bankovní rady jmenovat ekonomické odborníky, 

kteří mají podobné ekonomické smýšlení. Problém by dle bývalého viceguvernéra Luďka 

Niedermayera nastal, kdyţ by hlava státu dosazovala do čela centrální banky takové 

odborníky, kteří později udělají to, co on uzná za vhodné.
192

 Vzhledem k Rusnokovu 

bývalému angaţmá v tzv. prezidentské vládě, ale celá věc vyvolává příznačná podezření. 

Navíc právě Jiří Rusnok se má stát novým guvernérem ČNB, aţ tomu současnému mandát 

vyprší. Jako guvernér prý nehodlá poslušně dělat přesně to, co bude prezident Zeman 

poţadovat. Tedy nechat rychle posílit korunu a zamířit k přijetí eura.
193

 V souvislosti 

s Rusnokovým dřívějším nepravdivým tvrzením, ţe jeho vláda nebude rozhodovat o 

velvyslancích, musí být ale jeho slova brána s určitou rezervou. 
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 V současné době je Bankovní rada, vyjma výše zmiňovaného Jiřího Rusnoka, stále 

obsazena lidmi, které jmenoval prezident Klaus. Avšak do konce svého volebního období 

prezident Zeman jmenuje čtyři nové členy, neboť v červenci 2016 končí mandát guvernéru 

ČNB Miroslavu Singerovi a členovi bankovní rady Kamilu Janáčkovi. V únoru 2017 pak 

vyprší šestileté angaţmá Lubomíru Řeţábkovi a Lubomíru Lízalovi.
194

 Prezident dlouhodobě 

kritizuje současné vedení ČNB za měnové intervence, které oslabily českou korunu a netají se 

tím, ţe v Bankovní radě chce mít lidi podporující vstup ČR do eurozóny. Proti tomu se 

ohradil současný ministr financí, podle něj má být totiţ ČNB nezávislá a klást si podmínky 

pro vstup do Bankovní rady je nepřijatelné.
195

 Nutno podotknout, ţe v lednu tohoto roku 

prezident Zeman uvedl, ţe povaţuje za uţitečné, aby v Bankovní radě zasedali stoupenci i 

odpůrci eura a existovala jakási rovnováha obou postojů.
196

 Můţeme tedy sledovat názorový 

vývoj prezidenta republiky na tuto problematiku. 

 Jen čas ukáţe, zda si ČNB zachová svoji neutralitu a nebude podléhat tlaku prezidenta 

republiky Miloše Zemana. V celkovém hodnocení avšak souvislost vztahu centrální banky a 

prezidenta republiky nemůţe mít zásadní dopad na charakter reţimu v České republice. Výše 

popsané události byly zmíněny hlavně z toho důvodu, aby byl dokreslen obraz nově 

zvoleného prezidenta republiky a jeho přístupu k nezávislému státnímu orgánu. 

 

4.3.9 Soudní spor o prezidentových výrocích na adresu F. Peroutky 

 Prezident republiky Miloš Zeman na konferenci o holocaustu v lednu 2015 promluvil 

o fascinaci některých intelektuálů nacismem. V této souvislosti zmínil také Ferdinanda 

Peroutku, který podle něj uveřejnil v časopise Přítomnost článek „Hitler je gentleman“. Ten 
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se ovšem po více jak roce hledání nikomu nepodařilo najit. Peroutkovi také připsal výrok 

„nemůţeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“.
197

 

 Vnučka výše zmíněného F. Peroutky, Terezie Kaslová, celou věc dala k soudu a 

poţadovala, aby se Kancelář prezidenta republiky omluvila za prezidentovy zmíněné výroky. 

Spor u Obvodního soudu pro Prahu 1 nakonec vyhrála, ale rozsudek zatím není pravomocný. 

Dle soudkyně Kateřiny Sedlákové ţalovaná strana měla dokázat existenci a pravost 

dokumentu, coţ se nestalo, čímţ zdůvodnila své rozhodnutí. Prezidentovo hodnocení 

Peroutky bylo podle ní nepřiměřené. Dodala, ţe veřejnosti byl podsouván kladný poměr 

Ferdinanda Peroutky k nacismu.
198

 

 Právě druhý výrok o andělech a vlcích je dle prezidenta Zemana zaznamenán i 

v pamětech literárního vědce Václava Černého a Peroutka se prý od něj nedistancoval.
199

 Je 

ale velmi pochybné se domnívat, ţe takový argument kriticky obstojí v soudním sporu. 

Doposud byla celá kauza z hlediska kompetenčních sporů jednotlivých sloţek moci ve 

státním aparátu nezajímavá. Avšak prezident Zeman pronesl 17. dubna 2016 v Hovorech 

z Lán následující: „Soudkyně si hraje na literární kritičku, popírá pramen, který se jmenuje 

profesor Václav Černý, a naopak příbuzní Ferdinanda Peroutky, kteří pochopitelně 

protestovali, jsou pro ni pramenem důvěryhodnějším. Je to tak trochu důkaz amatérismu.“
200

 

Prezidentův výrok je velmi kontroverzní, a to hned z několika důvodů. V pořadu Interview 

ČT24 upozornil děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík na jeden z nich. A to, ţe v prvé řadě 

prezident Zeman porušil svůj předvolební slib, ve kterém tvrdil, ţe nebude zasahovat do 

probíhajících soudních řízení.
201

 Mnohem větší problém je ale jeho nařčení samotné soudkyně 

z amatérismu. V tomto okamţiku prezident republiky Miloš Zeman vyuţil svého mediálního 
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prostoru, který je mu vzhledem k výkonu funkce prezidenta poskytován a veřejně podkopal 

důvěru v nezávislé soudnictví a vymahatelnost spravedlnosti v širším kontextu. Prezident 

Zeman měl vyuţít opravných prostředků, jaké má k dispozici kterýkoliv občan České 

republiky, pokud s daným rozsudkem nesouhlasí, měl se odvolat.  

 

4.4 Reálná moc prezidenta republiky a racionalizace režimu 

  Ač prezident republiky disponuje celou řadou pravomocí, u kterých Ústava přesně 

vymezuje způsob jejich vykonávání (vetování zákonů, jmenování soudců Ústavního soudu či 

členů Bankovní rady či rozpuštění sněmovny), existuje v Ústavě ČR i mnoho dalších pravidel, 

kde jiţ není výklad tak zřejmě jasný. Nejednoznačné vymezení kompetencí pak můţe 

v krajních situacích vyústit i v zablokování celého ústavního mechanismu. 

 Z mechanismů jednotlivých prezidentských pravomocí popsaných výše je jasné, ţe 

prezident České republiky nemá sám o sobě dostatečné ústavní pravomoci k samostatnému a 

pozitivnímu vládnutí. Aby tedy prezident České republiky mohl fakticky ovládat exekutivní 

moc, musel by mít eminentní vliv na předsedu vlády a vládu jako takovou, která by 

akceptovala své podřízené postavení vůči jeho úřadu. Jakým způsobem bude zvolen, přímo či 

nepřímo, nehraje onu nejzásadnější roli, ale je jasné, ţe přímá volba ze své podstaty tento 

koncept podporuje. Prezident však musí být spojen s politickou stranou, která můţe vládnout 

sama, nebo bude ve vládě koaliční zcela jednoznačně nejdůleţitější sloţkou. 

 Nejdůleţitější v rámci hodnocení reţimu a jeho charakteristik je tedy sledování 

aktuálních mocenských sil z hlediska vztahů jednotlivých sloţek moci. Ústava České 

republiky svojí formulací poskytuje pouze rámec konkrétních jednání jednotlivých 

mocenských aktérů. 

 V parlamentním reţimu má ovšem vládnout vláda a prezident by neměl do jejích 

kompetencí zasahovat. Jeho úloha spočívá v neutrální poloze, kdy vykonává svoji 

reprezentativní a symbolickou úlohu a spíše napomáhá ústavním krizím zabraňovat. Takový 

prezident je pak pro parlamentní reţim opravdovým přínosem. Avšak přespříliš aktivistický 

prezident můţe vládnoucí mechanismus spíše brzdit. Aktivní prezident je pro politický reţim 

vhodný, pokud politické procesy začínají tzv. skřípat. Například se nedaří sestavit vládu, 

komunikovat uvnitř vládní koalice, hledat zásadní shody s opozicí, čelit tlaku veřejnosti atd. 

V takových případech je naprosto korektní, aby se prezident choval prosystémově a snaţil se 
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moderovat politické konflikty.
202

 V ideálním případě by to takto mohlo a mělo fungovat, ale 

politická realita je často odlišná. 

  

4.4.1 Racionální kroky stabilizující parlamentní režim 

 I kdyţ zavedení přímé volby prezidenta republiky bylo v České republice 

nesystémovým krokem, který podkopává celkovou funkčnost parlamentního reţimu, stále lze 

uplatnit určité racionální kroky pro institucionální posílení vlády, které by tuto vzniklou 

nerovnováhu mezi jednotlivými sloţkami moci mohly napravit a omezit tak vznik 

kompetenčních sporů mezi nimi.  

 Jmenování vlád prezidentem republiky mu v současné podobě dává do rukou 

potenciálně velmi silný mocenský nástroj. Prezident, který nebude dbát na ústavní zvyklosti 

respektované v minulosti ani na vůli jasně deklarované většiny v Poslanecké sněmovně, můţe 

celý koncept parlamentarismu rozkolísat. Vznik takzvaných prezidentských kabinetů jiţ 

v průběhu volebního období by se dal omezit racionalizací Ústavy ČR, kdy by byl zaveden do 

ústavního pořádku institut konstruktivního vyjádření nedůvěry. Parlament by pak mohl 

vyslovit nedůvěru vládě pouze za předpokladu, ţe by se jeho zástupci v nadpoloviční většině 

dokázali shodnout na jméně příštího premiéra, které by bylo závazné i pro jmenování 

prezidentem republiky. Explicitně by to sice neřešilo situaci, kdy vláda, potaţmo premiér, 

podá demisi do rukou prezidenta sama z vlastního uváţení, avšak dle této logiky by byla 

posílena role Poslanecké sněmovny a jejích zvolených zástupců v předmětu sestavování vlád 

a hlavně by pak byla posílena pozice vlády ve vztahu k ostatním sloţkám moci, coţ by 

upevnilo parlamentní charakter reţimu. Dalším logickým krokem pro omezení vzniku 

prezidentských vlád by bylo opatření stanovující, ţe se vláda nemůţe ujmout úřadu, dokud 

nezíská důvěru v Poslanecké sněmovně.
203

 

 Také absence jakýchkoliv lhůt v Ústavě České republiky dává prezidentovi, který 

nerespektuje ústavní zvyklosti a charakter parlamentního reţimu, do ruky mocný nástroj 

k uzurpaci moci. Stanovování podmínek v podobě například schválení zákona o státní sluţbě 

                                                 
202

 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, 352 s. ISBN 

978-80-7502-022-2. str. 313. 

 
203

 BRUNCLÍK, Miloš. Co jsou úřednické kabinety a za jakých okolností vznikají? Česká republika v 

mezinárodním srovnání. Praha: Acta Politologica. 2014. vol. 6, no. 1, s. 1-23. ISSN 1803-8220. str. 12. 

 



77 

 

pro jmenování vlády se jiţ pak ocitá mimo jakýkoliv ústavní rámec.
204

 Prezident republiky by 

v zájmu státu měl jmenovat bez zbytečných odkladů z voleb vzešlého zástupce politické 

strany premiérem, který je dle předpokladů schopný sloţit vládu, která získá v Poslanecké 

sněmovně důvěru. Jelikoţ je však termín „bez zbytečného odkladu“ poněkud volně vykládán, 

zavedení jasněji definovaného časového rámce se tedy jeví jako logický krok. Je ale otázkou, 

jak případně prezidenta republiky za nesplnění lhůt sankcionovat.  

 Posílení pozice vlády v parlamentním reţimu ČR by se také dalo dosáhnout posílením 

samotného premiéra, kterému by silnější ústavní vymezení jeho role v rámci celého reţimu a 

vlády samotné mohlo poskytnout účinnou ochranu i v nepříznivých podmínkách nestabilního 

a relativně ideologicky polarizovaného stranického systému. Inspirací pro takové opatření se 

můţe zdát soudobý polský formát, kdy je premiér díky ústavnímu zakotvení v podstatě 

samostatnou výkonnou institucí, která není nadřazena pouze jednotlivým ministrům, ale i celé 

státní správě včetně té regionální. V praxi tak dochází k časté obměně ministrů, avšak křeslo 

premiéra je relativně stabilní a tyto změny se dějí z jeho vlastního popudu.
205

 

 Výše zmíněné návrhy na zlepšení funkčnosti reţimu jsou platné pouze za předpokladu 

respektování demokratických parlamentních mechanismů vycházejících z akceptace 

parlamentního reţimu jako takového. Pokud ovšem dojde ke všeobecně přijímané situaci, kdy 

přímo zvolený prezident republiky bude reálně vůdcem politické strany, která má rozhodující 

vliv ve vládě či vládne dokonce samostatně, a premiér bude respektovat svoji niţší 

hierarchickou pozici vůči prezidentovi, změní se tak vnímání ústavních principů a zvyklostí a 

tyto výše zmíněné racionální kroky směrem k parlamentarismu pozbydou účinnosti. Jejich 

nynější zavedení ovšem pomůţe této moţné situaci, kdy reálně bude exekutivní moc ovládat 

prezident, zabránit, neboť vlády se stanou více autonomní a akceschopnější. Vychýlení 

parlamentního reţimu k reţimu poloprezidentskému by bylo z tohoto důvodu obtíţnější.  
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Závěr 

 Přímá volba prezidenta republiky v ČR otevřela debatu o charakteru reţimu a 

prezidentově úloze v ústavním pořádku. Podpořila ale i snahu nově zvoleného prezidenta 

republiky Miloše Zemana rozšířit reálně pole působnosti pro prezidentský úřad v soukolí 

státního aparátu adekvátně ve vztahu k vysoké legitimitě, kterou získal právě díky přímé 

volbě. Je pravděpodobné, ţe přímá volba prezidenta republiky spíše vygeneruje prezidenta, 

který díky ní bude méně akceptovat svoji podřízenou ústavní roli v parlamentním reţimu, neţ 

jak by se dalo čekat u prezidenta vzešlého z voleb nepřímých skrze Parlament České 

republiky. 

 Rozdíl mezi parlamentním a poloprezidentským reţimem se dá vysvětlit tak, ţe 

v parlamentním reţimu jednoznačně hraje dominantní roli v exekutivě vláda a prezident má 

spíše symbolickou roli. V reţimu poloprezidentském tomu pak bývá za určitých podmínek 

právě naopak. Nejdůleţitější je ovšem při zkoumání charakteru jednotlivých reţimů zaměřit 

se na reálné fungování mechanismů uvnitř státu. Určujícími faktory tedy dle mého názoru 

nejsou ani tak oficiální ústavní struktury a pravomoci. Ty mohou sice určité predispozice 

vytvářet, ale zásadní je politická praxe a současné síly jednotlivých mocenských aktérů.  

 Česká republika byla v historii vţdy pokládána za parlamentní reţim a všichni tři 

prezidenti v její historii nikdy nedisponovali reálnou parlamentní většinou, která by jim byla 

jednoznačně nakloněna a hlavně respektovali hierarchicky silnější pozici vlády a parlamentu. 

To v konečném důsledku zachovalo rysy parlamentního reţimu. Obávám se však, ţe pokud 

někdy v budoucnu z přímé volby vzejde prezident republiky podporovaný politickou stranou, 

která bude dominovat minimálně v dolní komoře Parlamentu ČR, misky vah se mohou 

naklonit k reţimu poloprezidentskému. Nelze totiţ nahlíţet na stát a jeho reţim jako na 

statický objekt, jenţ lze jednou a neměnně popsat pouze prostřednictvím jeho zákonů. Ty jsou 

stále interpretovány a vykonávány lidmi. Stát má tedy proto organický charakter, který se 

stále vyvíjí jak na místě, tak v čase.  

 Stav, kdy prezident České republiky nedisponuje výše zmíněnou stranickou podporou, 

ale má ambice zasahovat do vládní politiky, není znakem poloprezidentského reţimu. 

V případě, kdy jsou vlády slabé nebo se nemohou opřít o jasnou parlamentní většinu, můţe 

zdánlivě vznikat větší mocenský prostor pro prezidenta. To je ovšem pouze nepochopení 

principů parlamentní demokracie a prezident, který by se domníval, ţe můţe vládnout bez 

podpory politických stran, ale díky jejich slabosti, je na omylu. Bude schopen pouze celý 
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reţim a jeho fungování, který v tu chvíli dozajista bude splňovat znaky reţimu parlamentního, 

brzdit a uvádět do disharmonie a nefunkčnosti. Takový prezident si jistě neuvědomuje své 

aktuální moţnosti a také povinnosti, které by ho měly směřovat do role moderátora, který se 

snaţí problémy aktuálního stavu spíše pomoci vyřešit, neţ je naopak prohlubovat. 

 Přímá volba prezidenta republiky jako samostatný prvek nemůţe změnit povahu 

daného reţimu. Je ale schopna bezesporu zvýšit prezidentovu legitimitu, která můţe být 

zárodkem pro jeho aktivnější vstupování do politických procesů. Obzvláště její druhé kolo ze 

své podstaty národ rozděluje. To klade na výkon prezidentské funkce tlak, aby se ve svém 

volebním období prezident republiky odvděčil právě těm voličům, kteří ho zvolili. Je pak 

velmi obtíţné, aby se takový prezident stal pouze jakýmsi moderátorem a zprostředkovatelem 

politické diskuse. Jak můţeme sledovat na případu aktivistického prezidenta republiky Miloše 

Zemana, jeho počínání spíše dál štěpí společnost v kolejích započatých samotnou kampaní na 

prezidentský úřad. Je otázkou, nakolik je volební kampaň přímé volby prezidenta republiky 

samotným činitelem či pouze produktem názorového štěpení uvnitř společnosti. Její vliv je ale 

nepopiratelný. 

 Všelidová přímá volba hlavy státu přinesla do českého prostředí na první pohled další 

demokratický prvek. To ovšem nutně neznamená, ţe demokracie jako taková dosáhla svého 

zkvalitnění. Spíše se zdá, ţe celý koncept přímé volby prezidenta republiky je poměrně 

nesystémovým krokem do ústavního pořádku České republiky. Během posledních dvaceti let 

se v České republice vystřídalo třináct vlád s průměrnou délkou trvání osmnácti měsíců. Coţ 

jistě nesvědčí o stabilitě a funkční schopnosti reţimu. Přímá volba hlavy státu ale jak se zdá 

tento palčivý problém neřeší, ba naopak má potenciál ho ještě umocnit. Zvýšení legitimity, 

bez moţnosti mocensky ovlivnit výkonnou moc a dostát svým slibům, vyřčených 

v předvolební kampani, je tedy nelogickým zásahem do parlamentního fungování státu. 

Prezident republiky v současné době nemá sám o sobě mocenské pravomoci zaručené 

Ústavou ČR, které by tak velké legitimitě odpovídaly. 

 Česká republika se ale po zavedení přímé volby hlavy státu v určitém období velice 

přiblíţila polopreidentskému reţimu. A to konkrétně v průběhu Rusnokovy vlády, kdy tzv. 

vláda odborníků, která právě včele s Jiřím Rusnokem zcela zjevně podléhala prezidentovu 

faktickému vlivu. Jeho rozhodnutí jmenovat prezidentskou vládu, které bylo v čirém kontrastu 

s vůli většiny parlamentních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně ČR, je jasným 

dokladem snahy transformovat parlamentní reţim. Miloš Zeman v tomto případě čerpal ze své 

legitimační výhody, kdy měl pro svá rozhodnutí podporu u podstatné části širší veřejnosti. 
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Jelikoţ však zástupci této vlády nevzešli ze svobodných demokratických parlamentních voleb, 

nelze ji, i kdyţ na vládu úřednickou vládla nezvykle dlouho, povaţovat za plnohodnotnou 

politickou vládu. Celkový mechanismus vládnutí prezidenta skrze níţe hierarchicky 

postaveného premiéra byl sice naplněn, ale vzhledem k výše popsaným okolnostem nelze tyto 

jevy přesvědčivě zahrnout do charakteristik poloprezidentského reţimu. Fakticky byl totiţ 

porušen demokratický ráz reţimu parlamentního. Můţe to být ale určitý vzorec chování pro 

další přímo zvolené prezidenty, kteří by takto jednali jiţ s demokraticky zvolenými zástupci 

politických stran, a nelze vyloučit, ţe vznikem nových ústavních zvyklostí se Česká republika 

v budoucnu fakticky poloprezidentským reţimem stane. Z hlediska podmínek, přímé volby a 

historického vnímání samotného prezidentského úřadu, má pro tuto změnu v charakteru 

reţimu prostředí více neţ příznivé. Aktivní snaha prezidenta Zemana o posílení svého 

mocenského vlivu by ale na stranu druhou nakonec paradoxně mohla zákonodárce vést 

k závěrům, ţe je nutné úřad prezidenta republiky ústavně oslabit, aby nedocházelo ke 

kompetenčním sporům mezi jednotlivými sloţkami moci. 

 Lze tedy na úplný závěr této práce konstatovat, ţe Česká republika ve své novodobé 

historii doposud nikdy nesplňovala charakteristiku poloprezidentského reţimu. Zavedení 

přímé volby prezidenta republiky je ovšem natolik velkým zásahem do ústavního 

mechanismu, ţe případná změna parlamentního reţimu v reţim poloprezidentský by mohla 

být v ČR zcela reálnou eventualitou. Je nutné zdůraznit, ţe pouze přímá volba za to však sama 

nemůţe. Můţe sice sehrát aktivující funkci, ale existuje i celá řada dalších nutných podmínek, 

jako je historicky vnímaná role prezidentského úřadu, akceptace změny reţimu politickými 

stranami, úroveň politické kultury a v neposlední řadě i samotná osoba stávajícího prezidenta. 

Stávající podoba a nejednoznačný výklad Ústavy ČR však s sebou nese mnoho potenciálních 

konfliktů mezi prezidentem republiky, vládou a Parlamentem. Bylo by tedy nanejvýš vhodné 

si ujasnit, jakým způsobem má být exekutivní moc v ČR vykonávána. Zda v tomto ohledu má 

být zcela v kompetenci vlády a omezit tak prezidentovi republiky vyjednávací a skutečný 

mocenský prostor, nebo právě naopak jeho pozici posílit. Stávající Ústava je totiţ v řadě 

kompetenčních aktů nejednoznačná a za určitých okolností se zjevně nedokáţe se zavedením 

přímé volby prezidenta republiky zcela úspěšně vypořádat. 
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Summary 

 A discussion about the character of regime and the president´s role in the 

constitutional order has been opened in the context of the direct president´s election in Czech 

Republic. A direct election has also strengthened the effort of the newly elected President 

Miloš Zeman to expand the presidential authority within existing legislative framework. It 

seems that direct election tends to produce president, who is less likely to accept his 

subordinate role in the constitutional parliamentary regime than his indirectly elected 

counterpart. 

 One of the most significant difference between parliamentary and semi-presidential 

regime is that in the parliamentary regime the government has the most of executive powers 

and the president has rather symbolic role. Usually, in semi-presidential regime it is the other 

way around. However, in this thesis is more important to focus on the real behaviour of both 

of institutions and also on real nature of mechanism within the state. In my opinion, formal 

constitutional structure and powers are not the determining factors. Although they can 

constitute certain predispositions, political experience and actual strength of the various 

power players is more important. 

 Historically, Czech Republic has always been considered to be a parliamentary regime 

and none of its three presidents ever had a real parliamentary majority, which would give him 

unwavering support, and thus all of them mostly respected hierarchically stronger government 

and parliament. This ultimately preserved features of a parliamentary regime. However, 

should the direct presidential election ever be won by a candidate with strong political 

backing, for instance by a party in control of the lower chamber of the Czech Parliament, the 

scales might tilt in favour of semi-presidential regime. One cannot view of the state and its 

political regime as a static object, which can be invariably described by its laws. They are still 

interpreted and executed by humans. Therefore, the state has organic character that is 

constantly evolving both in place and time.  

 Situation when the President of the Czech Republic does not have the aforementioned 

party support, but has ambitions to interfere in government policy, is not a sign of semi-

presidential regime. Governments that are weak or cannot rely on a clear parliamentary 

majority, leave vacuum of power to be filled by the president. But this is only a 

misunderstanding of the principles of parliamentary democracy and a president who would 

have thought that he could govern without the support of political parties, but solely thanks to 
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their weakness is wrong. It will cause only brake and put regime into disharmony and 

dysfunction. This kind of president is certainly unaware of his current opportunities and 

obligations that should have directed him to a position of moderator, who is trying to solve the 

current problems rather than to make them worse. 

 Introduction of direct presidential election cannot fundamentally change the nature of 

the regime. But it certainly increases the president's legitimacy and thus enables him to 

actively interfere into the political process. Also, especially the second round of the election 

inherently divides the nation. This puts pressure on the president to satisfy voters who elected 

him. Therefore it is very difficult for such a president to assume a role of moderator or 

mediator in political debate. As we can see on the example of President Miloš Zeman, his 

actions continue to divide the society, as they did during his election campaign. It is 

questionable whether its nature was determined by the type of election or deep division in 

Czech society. But its influence is undeniable. 

 Direct election of the head of state brought to the Czech environment a seemingly 

democratic element. It does not necessarily mean that democracy itself had improved. Rather, 

it seems that the whole concept of direct presidential is rather unsystematic change in the 

constitutional order. During the last twenty years Czech Republic had thirteen governments 

with a median duration of eighteen months. Which is certainly not indication of stability and 

functionality of this regime. Direct election of the head of state seems not to solve this 

problem, on the contrary. Increasing presidential legitimacy, without the possibility to 

influence the executive power and keep promises from election campaign is illogical 

interference into the functioning of the parliamentary state. The president currently and 

according to Constitution does not have power, which would correspond with his legitimacy 

and public authority. 

 Czech Republic after the introduction of direct election of the head of state for a 

certain period turns very closely to semi-presidentialism. Particularly during “Rusnok’s 

government” time. Government of experts, which was headed by Jiří Rusnok obviously 

subjected to the president's influence. His decision to appoint a presidential government, 

which was in clear contrast to the will of the majority of parliamentary parties represented in 

the Chamber of Deputies of the Czech Republic, is clear evidence of efforts to transform the 

parliamentary regime. Miloš Zeman in this case drew his legitimacy to make this decision 

from the support of a substantial part of the broader public. However, as representatives of 

this government were never elected in free democratic parliamentary elections, it cannot be 
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considered as a full-fledged political government. President´s rule through a hierarchical 

lower ranking prime minister was indeed a significant attribute of the semi-presidential 

regime, but given the above mentioned circumstances, it does not constitute a complete 

transition. In fact, it was rather a breakdown of democratic character of the parliamentary 

regime. This can be some sort of pattern of behaviour for next directly elected president who 

would act like this with democratically elected representatives of political parties. In terms of 

conditions, direct elections and the historic perception of the presidency itself, he would have 

very favourable environment for such change of the base principles. President Zeman’s active 

effort to strengthen its power and influence could on the other hand, paradoxically lead 

legislators to conclude that the constitutional authority of the President has to be weaken in 

order to avoid conflicts of jurisdiction between the various components of power. 

 As a conclusion of this thesis we can say that the Czech Republic in its recent history 

has never met the characteristics of semi-presidential regime. The introduction of direct 

elections of the president, however, is so far-reaching intervention into the constitutional 

mechanism that the change of the regime is eventually possible. It can indeed play an 

activating function, but there are many other necessary conditions, as historically perceived 

role of the president, acceptance of regime change by political parties, political culture and, 

ultimately, the very genuine character of the President. It is therefore necessary to clarify the 

distribution of executive power. Whether it should be held exclusively by the government, or 

if it is desirable to further empower the president.  The current Constitution is ambiguous in 

this regard and therefore does not comply well with the recently introduced direct presidential 

election.  
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Téma a cíl práce: 

Představení problematiky 

 Přímá volba prezidenta republiky vzbuzovala pozornost jiţ před svým vlastním 

zavedením do právního řádu České republiky. Politické elity, neberoucí zřetel na názory 

odborníků, se postupně dostávaly do pasti, kterou samy vytvořily. Sliby voličům o zavedení 

přímé volby prezidenta dostaly politické strany do slepé uličky, kdy vlastně onu změnu samy 

nechtěly, ovšem přízeň voličů stála nad racionálním rozhodováním. A tak se čeští občané na 

počátku roku 2013 dočkali historicky první přímé volby prezidenta republiky, ve které hlavu 

státu volil lid. 

 Prezident republiky v našem českém prostředí historicky disponoval velkou autoritou 

a očekáváním ze strany občanů. V současné době tomu není jinak. I proto zavedení přímé 

volby prezidenta republiky a její průběh doprovázel velký zájem. Debaty odborníků, mediální 

pozornost ale i aktivní účast široké veřejnosti v celém procesu předznamenávaly změnu 

dalekosáhlého charakteru. Nejde tedy pouze o samotnou změnu ve způsobu volby hlavy státu, 

ale i o praktické naplnění prezidentského mandátu v rámci definovaných pravidel. 

 Otázka, kterou si tedy politologická obec musí poloţit a pokusit se na ni nalézt 

odpověď, je tedy, do jaké míry se zavedení přímé volby prezidenta stalo určujícím faktorem 

ovlivňující celý politický reţim v České republice a jaké teoretické a zvláště pak praktické 

dopady tato změna přinesla do kaţdodenních interakcí jednotlivých sloţek moci. 
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Metodologie a cíle 

 Úvod práce stanoví a specifikuje cíle a otázky, na které se diplomová práce pokusí 

odpovědět. Ústředním tématem diplomové práce, jak uţ napovídá její název, jsou dopady 

zavedení přímé volby prezidenta republiky na charakter politického reţimu ČR. Otázka, do 

jaké míry posunula přímá volba prezidenta republiky český parlamentní systém blíţe systému 

poloprezidentskému, je základním kamenem celé práce, která se pokusí přispět svým 

zjištěním k odborné diskusi na toto téma. Z logiky kritického přístupu tak práce musí nejprve 

obsáhnout danou problematiku z širší perspektivy, aby byla schopna předloţit kompaktní a 

objektivní závěry. 

 Teoretická část práce se bude věnovat současné pojmové analýze vztahující se 

k vybrané problematice, která je pro ucelenost celého textu nezbytná. Napomůţe tak ke 

správnému zpracování a k logickému postupu při řešení definovaných cílů. Komparativní 

rozbor jednotlivých typů politických reţimů tak poskytne základ pro vymezení vztahů 

státních institucí, které jsou dále blíţe zkoumány v československém a českém prostoru. 

 Historická deskriptivní analýza postavení prezidenta republiky v soukolí státního 

aparátu bude zaměřena na doloţení jeho významné role, která mu je všeobecně přisuzována. 

Pozornost bude věnována především prvnímu československému prezidentovi Tomáši 

Garrigue Masarykovi a jeho precedentní činnosti v úřadu, který zastupoval. Dále se pak text 

bude týkat úlohy prezidenta republiky v komunistickém Československu a po Sametové 

revoluci z roku 1989. 

 Mapování procesu zavádění přímé volby prezidenta republiky bude tématem pro další 

kapitolu práce, která nás seznámí jak se samotným legislativním procesem, tak postojem 

jednotlivých relevantních politických stran k dané problematice. 

 V pořadí jiţ pátá kapitola se bude věnovat průběhu prezidentských voleb z roku 2013. 

Konkrétně tomu, co předcházelo samotné volbě v podobě kampaně a následně zhodnocení 

výsledků voleb. 

 Komparativní metoda na příkladech Slovenské a Polské republiky má za cíl poodhalit 

vztahy mezi postavením prezidentů a přímou volbou v ústavních systémech těchto 

postkomunistických zemí. Induktivním přístupem by posléze měly být zhodnoceny prvky, 

které v daných zemích mají společné či rozdílné charakteristiky. Nacházení případných 

paralel s dosavadním vývojem v České republice by mohlo přispět k prognostickým závěrům. 
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 Před samotným závěrem bude předcházet stěţejní kapitola pro celou práci. Bude 

zaměřena na případnou proměnu systému po prezidentově zvolení mapující jeho vztah 

k dalším ústavním institucím a politickým aktérům. Důkladné deskripci budou podrobeny 

kompetenční spory, ke kterým mezi prezidentem republiky a ostatními politickými subjekty 

došlo a které mají na celkovou efektivitu politického systému zásadní dopad. Neméně 

důleţitým bodem bude i postoj české veřejnosti k nově zvolenému prezidentovi. 

Závěr práce bude vycházet z předešlých zjištění a poznatků. Pokusí se formulovat 

odpovědi na předem vytyčené otázky a uceleně informovat o vztazích mezi jednotlivými 

státními sloţkami moci tvořící charakter současného politického reţimu v České republice. 
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