
  

Přímá volba prezidenta ČR 
 

Oponentský posudek   
 
 
Jméno diplomanta: Ondřej Vodehnal 
 
Téma diplomové práce:  Registrace kandidátů na úřad prezidenta republiky 
 
Datum odevzdání diplomové práce: červen 2015 
 
Počet stran: 74 stran 
 
 
Aktuálnost tématu: 
 
     Diplomant si zvolil navýsost aktuální téma (zejména v souvislosti s další prezidentskou 
volbou) a to vzhledem k tomu, že problematika registrace kandidátů na úřad prezidenta 
republiky je stále  předmětem diskusí konstitucionalistů, politologů, komentátorů v médiích a 
přestavitelů veřejné moci. Z tohoto důvodu je třeba ocenit, že diplomant nezaložil svoji práci 
na shromáždění a třídění v podstatě již známých faktů (v tomto kontextu lze ocenit zejména 
seznam příloh), ale pokusil se samostatně analyzovat velmi živou ústavní problematiku, a to 
zejména v souvislosti s příští prezidentskou volbou. 
     Z tohoto hlediska lze velmi pozitivně ohodnotit autorovu snahu najít, alespoň 
„přijatelnější“ řešení oné problematiky v rámci současné právní úpravy (resp. v mezích 
volebního zákona). 
 
 
Náročnost tématu: 
 
     Vlastní text je rozčleněn do pěti nestejně obsáhlých hlav a je opatřen úvodem a  závěrem, 
ve kterém diplomant formuluje svůj osobní názor na problematiku registrace kandidátů na 
úřad prezidenta republiky. 
     První kapitola, nazvaná „Cesta k přímé volbě prezidenta republiky“, jak už samotný název 
napovídá, je věnována stručnému popisu jednotlivých návrhů, které souvisely se změnou 
způsobu volby hlavy státu až po přijetí ú. z. č. 71/2012 Sb. a s ním související i přijetí 
prováděcího zákona č. 275/2012 Sb.. V této části již autor naznačuje „nižší kvalitu tohoto 
prováděcího zákona“,jak sám uvádí, z důvodu „nedostatku časového prostoru pro jeho  
diskusi“ a poukazuje na řadu problémů s jeho aplikací, které ve své práci dále podrobněji 
rozebírá a snaží se na ně nalézt adekvátní řešení. 
    V druhé kapitole nejprve autor odpovídá na otázku, zda je petice pro podporu kandidatury 
(v našem případě dle čl. 56 odst. 5 Ústavy) považována za petici ve smyslu čl. 18 Listiny a 
když odpověď zní, že nikoli, nastiňuje v další podkapitole obdobnou povinnost předložit 



petici s určitým počtem podpisů občanům, kteří se snaží dosáhnout určitého cíle (kandidatura 
nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí, do Senátu, registrace politické strany 
nebo hnutí).  
   Těžiště práce pak spočívá v části třetí a čtvrté, které jsou zaměřeny za prve na popis událostí 
z přelomu roku 2012 a 2013 (zejména vyhlášení prezidentských voleb, registrace 
kandidátních listin, odmítnutí registrace kandidátů MV, řízení před NSS, řízení před ÚS) a 
pak na analýzu problémů, které vyvstaly v praxi a i v aplikaci právní úpravy při této 
historicky první volbě hlavy státu vyhlášené v roce 2012 (kritika postupu MV, ale i postupu  
NSS a ÚS). 
    Další část diplomové práce, nazvaná „Úvahy de lege ferenda a de constitutione ferenda“, 
obsahuje autorův nástin možných změn, které by ĆR měla přijmout, aby otázka nominace a 
registrace kandidátů pro volbu prezidenta byla upravena kvalitnějším způsobem. Tato část 
obsahuje i stručné shrnutí některých zahraničních úprav (zejména otázku, jaký subjekt a za 
jakých podmínek je oprávněn navrhovat prezidentského kandidáta). 
    Závěrem diplomant již analyzuje zkušenosti s historicky první přímé volby hlavy státu v 
ČR. Dochází k názoru, že je třeba odstranit řádu „nedokonalostí a výkladových nejasností“, 
které  historicky přímá volba odhalila, a to nejen na obecné úrovni, ale i v souvislosti 
s problematikou registrace kandidátů na prezidenta republiky.  
 
 
Kritéria hodnocení práce: 
 
     Předložená diplomová práce je velmi čtivá, logicky strukturována, obsahově vyvážená. 
Práce je zajímavá i tím, jak  poskytuje ucelený souhrn událostí z přelomu roku 2012 a 2013, 
týkající se přímé volby, včetně názorové nejednotnosti orgánů veřejné moci na otázku 
problematiky registrace kandidátů na úřad prezidenta republiky. 
 
     Po formální stránce splňuje práce hlediska kladená na práci diplomovou. Je psána 
přehledně s odpovídající úrovní jazykového, stylistického a grafického zpracování. 
     Vzhledem k existující rozsáhlé literatuře a pramenům (str. 66 – 72); zejména kladně 
hodnotím rozsah použité judikatury,  je práce opřena o velmi solidní znalosti. 
 
     K práci v podstatě nemám kritické poznámky. 
 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
Str. 42: „Jednou z podstatných vad v náhodnosti výběru podpisů pro kontrolní vzorky byla ta, 
že MV nevybíralo jednotlivé podpisy, nýbrž celé petiční archy. Pokud tedy petiční arch byl 
podvržený či zfalšovaný, vzhledem k množství podpisů, které jeden petiční arch obsahoval. 
Mohl jeho výběr či nevýběr do kontrolního vzorku značně ovlivnit zjištěnou chybovost 
kontrolního vzorku. …..tato skutečnost může být ve prospěch i v neprospěch kandidáta.“ 
 
   Diplomant výše nastíněnou problematiku přesně charakterizuje, ale má otázka zní: „Jak 
tedy odstranit zkreslení výsledné chybovosti kontrolního vzorku?“ 



 
Doporučení diplomové práce k obhajobě: 
 
    Cílem diplomanta bylo poskytnout co nejkomplexnější pohled na právní úpravu registrace 
kandidátů na úřad prezidenta republiky, shrnout teoretická východiska, provést analýzu i  
ostatních registračních procedur nezávislých kandidátů u ostatních voleb v ČR (tj. volby do 
zastupitelstev obcí a do Senátu). Přínosem této práce jsou i autorovy navrhované změny 
právní úpravy, jako reakce na nemalé množství problémů, které se při první přímé volbě 
prezidenta republiky vyskytly.    
    Diplomant neopomenul zmínit ani průběh legislativního procesu přijetí přímé volby 
prezidenta republiky (včetně přijatého návrhu z roku 2011), jako potřebný úvod do celkové 
problematiky. 
 
    Dle mého názoru diplomant svůj cíl splnil, proto diplomovou práci hodnotím velmi kladně 
a doporučuji ji k ústní obhajobě. Celková klasifikace je odvislá od ústní obhajoby práce; 
vlastní odevzdanou práci hodnotím jako výbornou.  
  
   
    V Praze dne 6. 9. 2015 
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                                              Oponent 


