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Předložená práce má více než 71 normostran vlastního textu včetně 170 poznámek pod 

čarou. Obsahuje také pět příloh s odpověďmi na otázky související s tématem práce, které 

autor obdržel od různých správních úřadů, jež oslovil na základě zákona o svobodném 

přístupu k informacím. Samotný text práce se skládá z úvodu, pěti věcných kapitol, které se 

dále člení do podkapitol, a závěru.  

Poté, co v úvodu stručně představí téma a cíl své práce, se autor věnuje stručnému 

přehledu návrhů na zavedení přímé volby prezidenta, které byly v minulosti podány, včetně 

nakonec přijatého návrhu z roku 2011. Tato kapitola má sice výrazně popisný charakter, 

slouží však jako zdařilý úvod do problematiky, přičemž lze ocenit, že se vyhýbá zdlouhavému 

popisování jednotlivých historických návrhů, které jsou již v literatuře zpracovány 

dostatečně. Výrazně analytičtější charakter má následující kapitola, byť i ona plní jistou 

přípravnou roli předtím, než se autor pustí přímo do svého tématu. Věnuje se zde totiž 

registrační proceduře v ostatních volbách v České republice, zejména ve volbách do 

zastupitelstev obcí a do Senátu, kde je rovněž připuštěna možnost kandidatury nezávislých 

kandidátů, kteří musí předložit podpisové archy na svoji podporu. Autorovo rozhodnutí, že 

své téma tímto způsobem zařadí do kontextu ostatních voleb, považuji za velmi vhodné. 

Samotné jádro práce tvoří tři následující kapitoly. Autor zde nejprve rekapituluje 

peripetie registračního procesu ve volbě prezidenta republiky v roce 2013, přičemž vychází 

především z relevantních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. 

Následuje kapitola věnovaná jednotlivým problémům právní úpravy a její aplikace, mezi něž 

řadí zejména otázku ústavnosti kontroly pouhého vzorku podpisů, náhodnost výběru tohoto 

vzorku, známý problém součet vs. průměr, chyby v základních registrech apod. Poté už autor 

jen stručně shrne své názory de lege ferenda, opíraje se přitom o – nepříliš podrobný, což by 

snad mohla být nejvýraznější výhrada k obsahu práce – přehled některých zahraničních 

úprav, a směřuje k závěru. 



Diplomant se mnou svoji práci průběžně a pečlivě konzultoval, takže měl-li jsem nějaké 

závažnější připomínky, sdělil jsem mu je průběžně a výsledná podoba textu je zohledňuje. Za 

velmi silnou stránku jeho práce považují „řemeslné zpracování“: výběr literatury, 

přinejmenším pokud jde o tuzemské zdroje, odpovídá obvyklým požadavkům a autor na ni 

poctivě odkazuje. Totéž platí o odpovědích správních úřadů na jeho dotazy; zde by snad bylo 

možné jen doporučit – byť jde spíš o puristický detail –, aby bylo v příloze zahrnuto i znění 

zaslaných dotazů. Také rešerši judikatury, kterou provedl, považuji za velmi kvalitní, přičemž 

oceňuji i to, že je schopen k ní přistupovat kriticky: její závěry nepovažuje za jasně dané, 

nýbrž je podrobuje vlastní analýze a místy i kritizuje. Ocenění si zasluhují místa, kde autor 

dává najevo schopnost samostatných úvah i v širším kontextu volebního zákonodárství.  

Příkladem budiž už zmíněna snaha zasadit registrační proceduru do širšího kontextu 

ostatních voleb v ČR, díky níž v práci mohl upozornit na to, že formalistický přístup při 

ověřování platnosti podpisů na podpisových arších není jen problémem prezidentských 

voleb, ale zjevně i dalších typů voleb, kde přitom zůstává stranou pozornosti (srov. zejm. str. 

17–19). Velmi zajímavá je také jeho úvaha o – de lege lata – přípustnosti elektronických 

podpisů na str. 12, která si – ač skrytá v poznámce pod čarou – zasluhuje pozornost. 

Pozoruhodná je i jeho úvaha na str. 31, týkající se zvýhodnění těch kandidátů, u kterých 

chybovost v prvním vzorku nepřekročí 3 %, a všechny zbývající podpisy jsou jim v tom 

případě uznány jako platné. Pokud je mi známo, tento aspekt dosud unikl kritice; lze přitom 

souhlasit s autorovou úvahou, že jde vlastně o svévolné zvýhodnění těchto kandidátů oproti 

ostatním a že v tomto ohledu zákonná úprava odporuje ústavnímu požadavku, aby všichni 

kandidáti předložili 50 tisíc (platných) podpisů.  

Celkově se autor v práci přiklání k názoru, že by zákonná úprava ověřování podpisů měla 

být změněna, k čemuž ostatně ve svém usnesení ve věci ústavní stížnosti Tomia Okamury 

došel i Ústavní soud. Doporučoval by přitom zavést obdobu rakouského modelu, tedy sbírání 

úředně ověřených podpisů. Tato změna by si však podle něj vyžádala i ústavní novelu, která 

by potřebný počet podpisů snížila na 5 až 10 tisíc (srov. zejména str. 60). Tento závěr lze v 

kontextu proběhnuvších diskusí považovat za vcelku konvenční, zajímavé je ale autorovo 

zjištění, že se vzdor nepřímému „pokynu“ Ústavního soudu v tomto volebním období žádná 

taková novela nepřipravuje, takže i příští volba prezidenta zřejmě proběhne podle stejné – 



problematické – právní úpravy. Je proto sympatické, že se autor snaží najít i řešení v rámci 

současné úpravy, které by vedlo alespoň k mírnému pokroku v mezích volebního zákona: 

„Především je nezbytné, aby do kontrolních vzorků nebyly vybírány celé archy, nýbrž 

jednotlivé podpisy na nich, aby došlo ke zvýšení reprezentativnosti kontrolních vzorků. Tento 

výběr však musí proběhnout podle algoritmu, který bude určen předem, aby byla umožněna 

následná soudní kontrola postupu MV. Zároveň však podle mého názoru není žádoucí, aby 

MV předem zveřejnilo tento algoritmus. Navrhovatelé kandidátů by v opačném případě totiž 

mohli manipulovat s pořadím petičních archů a tak rozhodovat, které podpisy budou 

zkontrolovány a které nikoliv. Je zřejmé, že procentuální chybovost prvního a druhého 

kontrolního vzorku má být při výpočtu chybovosti celého souboru zprůměrována, nikoliv 

sčítána. Pokud by se však po odečtení vypočítaného pravděpodobného celkového množství 

chyb v celém souboru výsledný počet platných podpisů pohyboval jen těsně pod hranicí 

50.000, MV by mělo vážně zvážit uplatnění zásady in dubio pro libertate a vpuštění 

dotyčného kandidáta do volební soutěže.“ 

Právě tento závěr se mi jeví jako vhodný námět k diskusi během ústní obhajoby, kde by 

také diplomant mohl vyjasnit některé aspekty svého návrhu, které se mohou jevit jako 

sporné: např. zda by tolerance „těsného“ množství chybějících podpisů nepředstavovala 

svévolný zásah do práv ostatních kandidátů či jakým způsobem by měl být určen a přitom 

utajen algoritmus výběru, aby nemohlo dojít ke zneužití ve prospěch či neprospěch 

konkrétních kandidátů apod. 

Na závěr jen konstatuji, že práci doporučuji k obhajobě a – za předpokladu úspěšného 

průběhu obhajoby – navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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