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ABSTRAKT 

Diplomová práce zkoumá Institut prezidenta republiky v České a Slovenské republice v letech 

1993 – 2017. Hlavní náplní diplomové práce je komparace postavení prezidentů České republiky a 

Slovenské republiky. Práce si dává za úkol zkoumat postavení hlavy státu obecně v politickém 

systému obou zemí, volbu prezidenta, zavedení přímé volby v České republice, postavení, 

pravomoci, odpovědnost, ukončení funkce a reálnost využití prezidentských pravomocí.  

Diplomová práce se soustředí na mediální obraz prezidentů, jejich popularitu, mediální kauzy a 

průzkumy veřejného mínění. Výstupem práce je přehledné srovnání pravomocí a postavení 

prezidentů obou zemí v letech 1993 – 2017, identifikace shodných či odlišných rysů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hlava státu  – prezident – Česká republika – Slovenská republika – volba – postavení a pravomoci 

– kontrasignace – odpovědnost – veřejné mínění – mediální kauza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The thesis analyses the Institute of the President of the Czech Republic in the Czech and Slovak 

Republics from 1993 to 2017. Main focus of the thesis is the comparison of the position of the 

Presidents of the Czech Republic and the Slovak Republic. The thesis look closer general position 

of head of states in the political systems, the election of the president, the introduction of a direct 

election in the Czech Republic, their authority, responsibility, termination of service and real 

application of presidential powers. The diploma thesis focuses on the media image of the 

presidents, their popularity, media cases and public opinion. The thesis also aims at the organized 

comparison of the powers and position of the presidents of both countries between 1993 and 

2017, identification of identical or different features. 
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1. Úvod 
 

 Obsahem mé diplomové práce je komparace postavení a pravomocí prezidentů 

České a Slovenské republiky v letech 1993 - 2017. Diplomová práce bude volně navazovat 

a rozšiřovat mou bakalářskou práci s názvem „Komparace postavení prezidenta v 

politickém systému České a Slovenské republiky“1 z roku 2014. Pro komparaci těchto 

dvou republik je specifické, že několik dlouhých let probíhal do roku 1992 jejich vývoj 

jednotně a společně. Roku 1992 Federální shromáždění přijalo ústavní zákon o dělení 

majetku ČSFR a zákon o zániku federace, na základě kterého 1. ledna 1993 vznikly dvě 

samostatné republiky. 

 Téma práce považuji za zajímavé a vzhledem k chystané druhé přímé volbě 

českého prezidenta i velmi aktuální.2 Tato práce si klade za cíl srovnat postavení 

prezidenta České a Slovenské republiky v letech 1993-2017. Úvodní kapitoly budou 

věnovány obecnému vymezení institutu prezidenta, postavení prezidentů dané ústavním 

zákonem, pravomocem prezidentů obou republik, které charakterizují a upevňují 

postavení prezidenta ve vztahu k ostatním orgánům politické moci. Dále bude práce 

popisovat samotnou volbu prezidenta, její veškeré náležitosti a pravidla, za kterých je 

nový prezident zvolen a jmenován do funkce. Pro srovnání využiji přehledné tabulky a 

komparační grafy. Druhá část diplomové práce bude zohledňovat vytváření mediálního 

obrazu prezidentů a jejich postavení v české a slovenské společnosti. Chci se zaměřit 

především na ty nejznámější mediální kauzy prezidentů a jejich možný vliv na veřejné 

mínění a oblíbenost jejich osobnosti ve společnosti. Mediální kauzy prezidentů byly 

zkoumány v předem vybraných zpravodajských serverech: iDnes3, Novinky4, Sme5, 

                                                           
1
 HAVLÍČKOVÁ, Petra. Komparace postavení prezidenta v politickém systému České a Slovenské republiky. 

Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD 
LABEM. Filozofická fakulta 
2
 První kolo prezidentských voleb proběhne 12. - 13. ledna 2018. Druhé kolo připadá na 26. - 27. ledna 2018 

3
 iDNES.cz je zpravodajský portál společností MAFRA, a. s., která vydává také deníky Mladá fronta DNES, 

Lidové noviny a Metro. Portál iDNES.cz je v provozu od 12. ledna 1998, měsíčně jej navštíví více než 4 
miliony čtenářů.  
4
 Novinky.cz jsou on-line magazín deníku Právo a společnosti Seznam.cz. Podle měření internetové 

návštěvnosti NetMonitor Novinky.cz navštíví přes 4 miliony čtenářů. 
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Pravda6 a zpravodajský web České televize. Výše jmenované servery patří mezi 

nejnavštěvovanější v obou krajinách. Zpravodajství ČT247 jsem si vybrala jako jediného 

zástupce veřejnoprávních médií. 

 Metodika práce vychází ze studie odborné literatury a komparace jednotlivých 

ústav a ústavních předpisů, které se vztahují k problematice postavení a k pravomocem 

prezidentů České a Slovenské republiky, z pestré škály odborné literatury a článků z 

internetové databáze. Děl, které se zabývají touto problematikou a tématikou je 

nepřeberné množství, proto bude na samotném začátku potřeba tyto zdroje roztřídit a 

prostudovat. Díky širokému výběru bude možné téma analyzovat podrobněji z několika 

nabízených zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
5
 Sme.sk je on-line magazín deníku SME vydávaným společností Petit Press, který patří na Slovensku mezi 

neprodávanější. Stejné oblibě se těší i internetová verze deníku. 
6
 Pravda.sk je on-line magazín deníku Pravda vydávaným společností PEREX,a.s. Deník Pravda má na 

Slovensku nejdelší tradici a patří mezi nejčtenější. 
7
 Jedná se o internetový portál ČT24, který se v průzkumu konaném v roce 2011 společností Mediasearch o 

nejdůvěryhodnější zpravodajský server umístil na 1. místě.  
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2. Institut prezidenta v politickém systému České a Slovenské 

republiky 
 

 Česká a Slovenská republika jsou republikami parlamentního typu s relativně 

rozsáhlými ústavními kompetencemi prezidenta republiky. V obou státech je prezident 

charakterizován jako hlava státu a společně s vládou je dle české i slovenské ústavy 

součástí výkonné moci.  

 Prezidentem samostatné České republiky byl zvolen roku 1993 Václav Havel, který 

při vzniku české ústavy hledal konkrétní obory své působnosti a účinné nástroje k výkonu 

svých kompetencí. Postavení prvního českého prezidenta se lišilo od postavení posledního 

československého prezidenta hlavně tím, že funkce prezidenta byla jinak definována a 

prezident nebyl vůdcem národa, ztratil právo do všeho zasahovat, a tudíž přestal být za 

všechna svá rozhodnutí odpovědný.8 Svou funkci Václav Havel opustil 2. února 2003 a 

jeho nástupcem se stal Václav Klaus, který úřad prezidenta České republiky zastával v 

letech 2003–2013. V roce 2013 se Miloš Zeman stal historicky prvním českým 

prezidentem zvoleným přímou volbou, jeho mandát vyprší 8. března 2018. V březnu 2017 

veřejnosti oznámil, že se o post hlavy státu bude ucházet i pro volební období 2018-

2023.9 

 Po vyhlášení samostatné Slovenské republiky byl zvolen prvním prezidentem 

Michal Kováč, který vykonával tuto funkci v letech 1993–1998, jeho nástupcem se stal 

Rudolf Schuster, který byl do své funkce zvolen v roce 1999 přímou volbou. Pro druhé 

funkční období svou pozici hlavy státu již neobhájil a ve výkonu funkce byl nahrazen v 

roce 2004 Ivanem Gašparovičem, kterému skončil druhý mandát 15. června 2014. 

Čtvrtým prezidentem Slovenské republiky se stal Andrej Kiska. 

  

                                                           
8
 VODIČKA, Karel a CABADA, Ladislav. Politický systém české republiky: historie a současnost. 1. vydání. 

Praha: Portál, s. r. o., 2003. 351 s. ISBN 80-7178-718-3. 
9
 Zeman bude opět kandidovat na prezidenta, řekl příznivcům. České noviny [online]. 2017 [cit. 2017-11-17]. 

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-bude-opet-kandidovat-na-prezidenta-rekl-
priznivcum/1459000 



 

11 
 

 Funkční období českého i slovenského prezidenta trvá pět let a začíná dnem 

složení slibu. Český prezident skládá svůj slib, který zní:  "Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu 

zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."10, do rukou 

předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor.  

Slovenský prezident skládá svůj slib před Národní radou Slovenské republiky 

v následujícím znění: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. 

Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín 

žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a 

zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“11 Pokud nedojde v obou zemích ke 

složení prezidentského slibu, stává se volba neplatná. 

 Oba prezidenty nelze po dobu výkonu funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro 

přestupek nebo jiný správní delikt, mohou být stíháni pouze za velezradu nebo pro hrubé 

porušení Ústavy. Obžalobu podává na slovenského prezidenta Národní rada Slovenské 

republiky třípětinovou většinou hlasů všech poslanců a rozhoduje o ní Ústavní soud 

Slovenské republiky. Odsouzení znamená ztrátu funkce prezidenta a způsobilosti tuto 

funkci opětovně získat.12 Na českého prezidenta podává ústavní žalobu senát se 

souhlasem Poslanecké sněmovny k Ústavnímu soudu, který může stejně jako Ústavní 

soud Slovenské republiky rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský 

úřad a způsobilost jej znovu nabýt.13  

 

 

                                                           
10

 Pravomoci prezidenta. Pražský hrad [online]. 2014. vyd. [cit. 2017-10-23]. Dostupné z: 
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/pravomoci-prezidenta 
11

 Ústava Slovenskej republiky úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 244/1998 
Z. z. a č. 210/2006 Z. z. Listina základných práv a slobôd : ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia 
Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 23/1991 Zb. Bratislava, 2007 
12

 Ústava Slovenskej republiky úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 244/1998 
Z. z. a č. 210/2006 Z. z. Listina základných práv a slobôd : ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia 
Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 23/1991 Zb. Bratislava, 2007 
13

 Úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných 

senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba 

souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do 

tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.14 Velezradou se 

rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, 

jakož i proti jejímu demokratickému řádu.15  

 Prezident české republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu. I 

prezident slovenské republiky může kdykoliv abdikovat, své rozhodnutí doručí předsedovi 

Ústavního soudu Slovenské republiky.16  

 Prezidenti obou republik mají k dispozici svou prezidentskou Kancelář a 

prezidentskou standartu na svém sídle (český prezident na Pražském hradě, slovenský 

prezident na Grasalkovičově paláci) nebo na svém dopravním prostředku. Vlajka 

prezidenta České republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, 

červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) 

nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.17
 

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky má podobu červeného štvorca, z ktorého 

spodného okraja vyrastá modré trojvršie s bielym dvojitým krížom v proporciách štátneho 

znaku Slovenskej republiky. Bielo-modro-červený lem vychádza bielou farbou z horného 

rohu štandardy od žrde. Kresba znamenia je strieborná, strieborná linka lemuje červený 

štvorec aj celú štandardu.18 

 

 

                                                           
14

 Pravomoci prezidenta. Pražský hrad [online]. 2014. vyd. [cit. 2017-10-23]. Dostupné z: 
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/pravomoci-prezidenta 
15

 Úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
16

 Ústava Slovenskej republiky úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 244/1998 
Z. z. a č. 210/2006 Z. z. Listina základných práv a slobôd : ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia 
Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 23/1991 Zb. Bratislava, 2007 
17

 Oficiální popis: dle Zákona České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o státních symbolech České re-
publiky 
18

 POSLUCH, Marian a Ľubor CIBULKA. Štátne právo Slovenskej republiky. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 
101. ISBN 8089122310 



 

13 
 

 Kancelář slovenského prezidenta je definována v zákoně Národní rady Slovenské 

republiky z roku 1992 o Kanceláři prezidenta Slovenské republiky jako právnická osoba, 

která zabezpečuje věci spojené s výkonem funkce prezidenta vyplývající z Ústavy 

Slovenské republiky a ústavních zákonů, s politickou a veřejnou činností prezidenta, věci 

související s výkonem funkce prezidenta jako hlavního velitele ozbrojených sil. Své sídlo 

má v Bratislavě a vnitřní organizaci kanceláře určuje prezident republiky, jmenuje a 

odvolává vedoucího kanceláře, který představuje statutární orgán Kanceláře.19 

 Zákon č. 114/1993 Sb. Ze dne 24. března 1993 o Kanceláři prezidenta republiky 

definuje kancelář českého prezidenta jako rozpočtovou organizací se samostatnou 

kapitolou ve státním rozpočtu České republiky. Kancelář zajišťuje obstarávání věcí 

spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České 

republiky a ústavními zákony, dále obstarává věci s protokolárními povinnostmi a 

veřejnou činností prezidenta republiky. Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a 

víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky. Také zajišťuje vozidlo 

s řidičem pro prezidenta republiky, zároveň hospodaří s movitým a nemovitým majetkem 

České republiky tvořící areál Pražského hradu, zámku Lány a u ostatních nemovitostí.20 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 22. decembra 1992 o Kancelárii prezidenta 
Slovenskej republiky (16/1993 Z. z., skrátené znenie) 
20

 Zákon č. 114/1993 Sb. Ze dne 24. března 1993 o Kanceláři prezidenta republiky 
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3. Volba prezidenta a ustanovení do funkce 
 

3.1. Volba prezidenta v ČR 
 

 Prezident České republiky byl do roku 2012 volen nepřímou volbou Poslaneckou 

sněmovnou a Senátem na společné schůzi, která se konala v posledních 30 dnech 

volebního období stávajícího prezidenta. Zákon umožňoval veřejnou i tajnou volbu 

prezidenta republiky s tím, že pokud se obě komory nedohodly na volbě tajné, byla 

veřejná. Průběh nepřímé volby upravoval jednací řád Poslanecké sněmovny.21 Kandidáta 

na prezidenta navrhovalo nejméně deset senátorů nebo deset poslanců nejpozději 48 

před samotným dnem volby. V prvním kole byl zvolen takový kandidát, který získal 

nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. 

Pokud se tak nestalo, do 14 dnů se konalo druhé kolo volby, do kterého postoupil 

kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně a kandidát, který získal 

nejvyšší počet hlasů v Senátu. V druhém kole byl zvolen prezidentem takový kandidát, 

který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných senátorů. Volba se konala maximálně ve třech kolech. Třetího kola se účastnili 

všichni, co postoupili do druhého kola. Ve třetím kole volby byl zvolen prezidentem 

takový kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů 

dohromady.22 

V nepřímé volbě byl Václav Havel poprvé zvolen 26. ledna 1993, podruhé 20. ledna 1998. 

Na postu hlavy státu ho vystřídal v roce 2003 Václav Klaus, který byl zvolen 28. února ve 

třetím kole nepřímé volby se 142 hlasy z 281. 15. února 2008 získal Klaus 141 hlasů ve 

třetím kole a byl podruhé zvolen prezidentem.  

 

                                                           
21

 KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. Praha: Leges, 2011, s. 36. Teoretik. ISBN 9788087212950. 
22

 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 
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 Přímá volba prezidenta ČR byla zavedena Ústavním zákonem 71/2012 Sb.23, který 

byl 18. července 2012 doplněn provádějícím zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky. Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými 

jsou pátek a sobota. V pátek se volby konají od 14.00 hodin do 22.00 hodin. Ve druhý den 

začíná hlasování v 8.00 hodin a končí v 14.00 hodin. Občané ČR mohou prezidenta volit i 

ze zahraničí. 

 První kolo historicky první přímé volby v ČR proběhlo 11. a 12. ledna 2013 

s volební účastí 61,31 %, ze kterého z devíti kandidátů do druhého kola postoupil Ing. 

Miloš Zeman, který se neúspěšně ucházel o pozici prezidenta již v roce 2003 a Karel 

Schwarzenberg, který na post prezidenta do voleb 2013 kandidoval za parlamentní stranu 

TOP09 a nemusel sbírat podpisy občanů. V druhém kole, které se konalo 25. a 26. ledna 

2013, s volební účastí 59,1% zvítězil s 2 717 405 hlasy Ing. Miloš Zeman.24 Po vyhlášení 

výsledků Nejvyšší správní soud dostal celkem 109 stížností na průběh první přímé volby 

prezidenta, žádné ze stížností však nevyhověl a Miloš Zeman byl tak právoplatně 

zvoleným prezidentem České Republiky.25 

                                                           
23

 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
24

 Český statistický úřad: Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013 [online]. 2013 
[cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ 
25

 Zeman je platným prezidentem, i když soud našel nezákonnosti. Česká televize [online]. 2013 [cit. 2017-
11-17]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1116511-zeman-je-platnym-prezidentem-i-
kdyz-soud-nasel-nezakonnosti 
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Zdroj: Český statistický úřad 

 Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva v posledních šedesáti dnech volebního období 

úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději třicet dnů před uplynutím volebního období 

úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba 

prezidenta republiky do devadesáti dnů. Volbu vyhlašuje předseda Senátu nejpozději 

devadesát dnů před jejím konáním.26  
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 Ústavní zákon 71/2012 Sb. o zavedení přímé volby prezidenta 
ze dne 8. února 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů 
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 Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 

18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky 

oprávněnými volit prezidenta republiky. V tomto případě Ministerstvo vnitra provádí 

kontrolu 8500 namátkově vybraných podpisů občanů pod kandidátní peticí. V případě 

zjištění chybovosti větší než 3% z kontrolovaného vzorku, je provedena kontrola druhého 

namátkového vzorku s 8500 podpisy. Pokud je zjištěna chybovost vyšší než 3% i při druhé 

kontrole, je tato odchylka promítnuta do celkového počtu hlasů jejím odečtením. V první 

přímé volbě prezidenta v roce 2013 byli na základě kontroly podpisů vyřazeni dva 

kandidáti, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. a Tomio Okamura. Navrhovat kandidáta je 

oprávněno také nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů.27  

 Povinností kandidáta na prezidenta je ke dni podání kandidátní listiny sestavit 3–5 

členný volební výbor, který odpovídá za financování volební kampaně. Nejpozději v den 

podání kandidátní listiny také musí kandidát zřídit účet u banky v České republice, přes 

který musí jít veškeré financování kampaně. Zároveň je kandidát povinen zveřejňovat 

údaje o původu prostředků (nejčastěji se jedná o tzv. transparentním účet). Limit 

vynaložených prostředků je 40 milionů Kč a dalších 10 milionů pro účastníky druhého kola 

volby.28 V září 2017 se stal transparentní účet Miloše Zemana během pár dní naprostým 

fenoménem, lidé totiž posílají na jeho účet věnovaný snaze znovuzískání prezidentského 

postu pouhé halíře a výpis z účtu připomíná spíše prostor pro vyjádření osobních vzkazů, 

často především kritiky jeho chování a vystupování na veřejnosti.29 

 Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu, má 

občanství ČR a věk nejméně 40 let, dále musí mít plnou způsobilost k právním úkonům. 

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, proto se nemůže jednat ani o 

posledního prezidenta, pokud vykonával funkci prezidenta i druhé volební období. 

Prezidentem republiky je zvolen takový kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu 

platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se tak nestane, koná se za čtrnáct dnů po 
                                                           
27

 Volba prezidenta České republiky – volba prezidenta [online]. 2011-2012. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z 
WWW: http://www.volba-prezidenta.cz/podminky_prime_volby_prezidenta/? 
28

 Sbírka zákonů č. 275 /2012 
29

 Fio banka - internetové bankovnictví - Pohyby na transparentním účtu: Miloš Zeman – volební účet pro 
volbu prezidenta České republiky 2018 [online]. [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: 
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2501277007 
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začátku prvního kola volby druhé kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z 

prvního kola. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v 

prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li 

takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet 

platných hlasů oprávněných voličů. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který 

obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.30 Pokud 

nemá volba žádného právoplatného vítěze, zákon pak udává lhůtu 10 dnů na vyhlášení 

nových prezidentských voleb. 

 V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta mají 

kandidáti na funkci prezidenta republiky vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém 

rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 

48 hodin před zahájením hlasování druhého kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci 

prezidenta republiky, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České 

televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. 

Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem.31 Tři dny před samotnou 

volbou až do ukončení hlasování nesmějí být zveřejňovány žádné výsledky předvolebních 

průzkumů.  
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 Volba prezidenta České republiky – volba prezidenta [online]. 2011-2012. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z 
WWW: http://www.volba-prezidenta.cz/podminky_prime_volby_prezidenta/? 
31

 Sbírka zákonů č. 275 /2012 
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3.2. Volba prezidenta v SR 
 

 Volbu slovenského prezidenta upravuje Ústava Slovenské republiky  a  zákon č. 

46/1999 Z.z. o způsobu volby prezidenta Slovenské republiky, o lidovém hlasování o jeho 

odvolání a o doplnění některých dalších zákonů. Prezidentské volby v roce 2014 byly již 

čtvrtou přímou volbou prezidenta republiky. Volbu vyhlašuje předseda Národní rady 

Slovenské republiky nejpozději 55 dní před dnem jejich konání. Zároveň volbu vyhlašuje 

tak, aby první kolo voleb se uskutečnilo nejpozději šedesát dní před uplynutím funkčního 

období úřadujícího prezidenta. Volba se koná ve vyhlášený den od 7.00 hodin do 22.00 

hodin. Předseda Národní rady Slovenské republiky může k volbě využít dva dny, 

v takovém případě volby v první den začínají v 14.00 hodin a končí v 20.00 hodin. Druhý 

den hlasování začíná v 7.00 hodin a končí v 14.00 hodin.32 Slovenský zákon neumožňuje 

volbu prezidenta ze zahraničí. Volby se konají na základě všeobecného, rovného a 

přímého volebního práva tajným hlasováním.  

 Do roku 1999 byl prezident volen nepřímo parlamentem. Na Slovensku se o přímé 

volbě hojně diskutovalo již od roku 1996 a v lednu roku 1999 byl přijat ústavní zákon, který 

zavedl přímou volbu prezidenta. Prezidentem se může stát občan Slovenské republiky 

starší čtyřiceti let, volitelný do Národní rady.33 Jediným prezidentem Slovenské republiky 

zvolený nepřímou volbou byl Michal Kováč, který vykonával funkci hlavy státu v letech 

1993–1998. Funkční období prezidenta je pět let, pokud se sám prezident nerozhodne 

abdikovat, popřípadě není odvolán na základě Lidového hlasování o odvolání prezidenta. 

Lidové hlasování vyhlašuje předseda Národní rady Slovenské republiky. 

 

 

 

                                                           
32

 Článek 103 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 
33

 HAVLÍČKOVÁ, Petra. Komparace postavení prezidenta v politickém systému České a Slovenské republiky. 
Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD 
LABEM. Filozofická fakulta 
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 Kandidáta na prezidenta navrhuje nejméně 15 poslanců Národní rady Slovenské 

republiky anebo občané, kteří mají právo volit do Národní rady Slovenské republiky, a to 

na základě petice podepsané nejméně od 15 000 občanů. Ústava Slovenské republiky v 

článku 101 odst. 3 v druhé větě určuje časové omezení podání návrhu na kandidáta na 

funkci prezidenta, které musí být předložené předsedovi Národní rady Slovenské 

republiky, tj. 21 dní ode dne vyhlášení voleb.34 

 Kampaň začíná 15 dní a končí 48 hodin před začátkem prezidentské volby. Vedení 

kampaně mimo stanovený čas je zákonem zakázané. Slovenský rozhlas a Slovenská 

televize vyčleňuje kandidátům na prezidenta po jedné hodině vysílacího času, maximálně 

je to však 10 hodin vysílacího času tak, aby určením času vysílání nebyl žádný z těchto 

kandidátů znevýhodněn. Kandidát na funkci prezidenta může využít na svou propagační 

kampaň maximálně 132 775 euro včetně daně z přidané hodnoty. Zároveň je oprávněný 

získávat dary, je však povinný vést evidenci o všech darech, které dostal na svojí 

propagaci. Je dále povinen písemně oznámit Ministerstvu financí Slovenské republiky 

celkovou částku finančních prostředků, které získal na svou propagaci. Jak Ministerstvo 

financí Slovenské republiky zjistí, že kandidát oznámení neodevzdal, vystaví mu pokutu ve 

výši 66 387 euro. Pokud zjistí, že kandidát překročil nejvyšší přípustnou sumu výdajů, uloží 

kandidátovi na funkci prezidenta pokutu ve výšce desetinásobku částky, o kterou 

překročil nejvyšší přípustnou sumu výdajů.35 

  

 

  

                                                           
34

 DRGONEC, J. 2004. Ústava Slovenskej republiky ( Komentár ). Heuréka. 2004. 751 s. 
35

 46/1999 Z.z. ZÁKON z 18. marca 1999 o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 
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Všechny podrobnosti o volbě slovenského prezidenta jsou stanovené v zákoně Národní 

rady Slovenské republiky č. 46/1999 Z. z. o způsobu volby prezidenta Slovenské republiky, 

o lidovém hlasování a o jeho odvolání a o doplnění některých dalších zákonů. Za 

prezidenta je zvolený takový kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů 

oprávněných voličů. Pokud ale žádný z kandidátů v prvním kole nadpoloviční většinu 

nezíská, koná se do 14 dnů kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti s největším 

počtem hlasů. V druhém kole je za prezidenta zvolený ten kandidát, který získal většinu 

hlasů od voličů. „Ak jeden z dvoch úspešných kandidátov prvého kola volieb prestane byť 

voliteľný před druhým kolom, alebo sa kandidatúry vzdá, takého kandidáta nahradí 

kandidát s ďalším najvyšším počtom hlasov.“36 Zákon pamatuje i na případ, že by se o 

funkci prezidenta ucházel pouze jeden kandidát. V takovém případě by se volba 

prezidenta konala formou hlasování a kandidát by potřeboval ke svému zvolení za 

prezidenta nadpoloviční většinu platných hlasů.37 

V článku 103 odstavec 4 a 5 Ústavy Slovenské republiky najdeme zásadu inkompatibility, 

která stanovuje neslučitelnost funkce prezidenta republiky s výkonem přesně vymezených 

činností. Slovenský prezident tak nesmí vykonávat jinou placenou funkci, podnikatelskou 

činnost nebo povolání. Pokud by se tedy stal prezidentem například poslanec Národní 

rady Slovenské republiky nebo soudce, musel by svojí funkci přestat vykonávat. Porušenie 

tohto zákazu by mohlo mať za následok odstúpenie prezidenta, ale nie neplatnosť 

voľby, ktorú Ústava Slovenskej republiky spája len s odmietnutím vykonania sľubu alebo 

sľubu s výhradou.38 
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 KURA, A. 2003. Prezident v systéme štátnych orgánov Slovenskej republiky. Komárno. 2006. 84 s 
37

 POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ. 2006. Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka. 2006. 249 s. 
38

 POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ., KROUPA, J.. 2002. Státní právo. Brno. 2002. 102 s. 
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 Současným prezidentem Slovenské republiky je Ing. Andrej Kiska, který byl do své 

funkce zvolený jako občanský kandidát ve druhém kole přímé volby dne 29. března 2014 s 

1 307 065 (59,38 %) hlasů a porazil tím tak svého rivala z prvního kola Roberta Fica39. 

Andrej Kiska vystřídal v úřadě Ivana Gašparoviče, který byl zatím jako jediný slovenský 

prezident zvolený na dvě funkční období. Pro své první funkční období v roce 2004 získal 

v druhém kole 1 079 592 hlasů (59,91 %) a porazil tím svého soupeře z prvního kola 

Vladimíra Mečiara, který spolu s Václavem Klausem zpečetil ve středu 26. srpna 1992 

v brněnské vile Tugendhat rozdělení Československa.40 V roce 2009 pro své druhé funkční 

období získal v druhém kole přímé volby 234 787 hlasů (55,53 %). Historicky prvním 

slovenským prezidentem zvoleným v přímé volbě byl Rudolf Schuster.41 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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 Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. je současný předseda vlády Slovenské republiky a předseda levicové politické 
strany SMER – sociální demokracie 
40

 25 let od dohody o rozdělení ČSFR. Máme mimořádně skvělé vztahy, míní Zeman. IDnes.cz [online]. 2017 
[cit. 2017-11-18]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/cesko-slovensko-vztahy-milos-zeman-rozpad-csfr-f5n-
/domaci.aspx?c=A170826_092418_domaci_amu 
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 Štatistický úrad Slovenskej republiky – Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009, 2004, 1999 
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3.3. Přehledné porovnání všech náležitostí ohledně prezidentských voleb 

v ČR a SR 

Náležitosti Česká republika Slovenská republika 

Přímá volba Ano (od roku 2013) Ano (od roku 1999) 

Dvoukolový většinový 

volební systém s 

absolutní většinou 

Ano Ano 

Občanský kandidát Petice podepsaná nejméně 

50 000 občany 

Petice podepsaná nejméně 

15 000 občany 

Kandidát s podporou 

členů zastupitelských 

orgánů  

Dvacet poslanců nebo deset 

senátorů 

Patnáct poslanců 

Dvoudenní hlasování Ano (pátek a sobota)  Využívá se jednodenní 

hlasování, ale lze i 2 dny 

Hlasování ze zahraničí Ano Ne 

Finanční limit pro 

kampaň 

Ano (40 milionů Kč 1. Kolo, 

dalších 10 milionů pro 

účastníky druhého kola 

volby) 

Ano (132 775 € včetně DPH 

= dle kurzu ČNB dne 

18.11.2017 3,395,289.46 

CZK ) 

Evidence výdajů a darů 

na kampaň a propagaci 

Ano (+veřejný finanční účet 

v České bance)  

Ano (oznámení Ministerstvu 

financí SR) 

Vyhrazený čas pro 

volební kampaň ve 

veřejnoprávní televizi a 

rozhlasu 

Ano 

10 hodin vysílacího času 

 

 

Ano 

10 hodin vysílacího času 

Podmínky pro 

kandidaturu kandidáta 

Věk nejméně 40 let, Občan 

ČR, volitelný do senátu 

Věk nejméně 40 v, Občan 

SR, volitelný do NR SR 

Možnost opakovaného 

zvolení 

Ano, dvě funkční období Ano, dvě funkční období 

Délka funkčního období 5 let 5 let 
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3.4. Prezidentské volby v ČR 2018 
 

  V České republice momentálně naplno vrcholí přípravy spojené s volbou 

prezidenta. Termín prvního kola volby prezidenta byl vyhlášen na pátek 12. ledna a 

sobotu 13. ledna 2018. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, 

druhé kolo připadne na pátek 26. a sobotu 27. ledna 2018.42 Možnost podat kandidaturu 

do prezidentských voleb dle znění § 21 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) vypršela 7. 

listopadu 2018. Ministerstvo vnitra vyřadilo 11 uchazečů na základě nesplněných 

podmínek a chyb v kandidátní listině, o přízeň voličů bude ve volbách bojovat 9 uchazečů. 

Mezi občanské kandidáty, kteří nasbírali dostatečný počet podpisů, patří současný 

prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a známý textař Michal 

Horáček. Senátorskou podporu získal diplomat Pavel Fischer, expremiér Mirek Topolánek 

a lékař Marek Hilšer. Podporu dvaceti poslanců má prezident Asociace obranného a 

bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, hudebník Petr Hannig a bývalý šéf Škody Auto 

Vratislav Kuhlánek.43 Většina průzkumů favorizuje stávajícího prezidenta Miloše Zemana a 

Jiřího Drahoše. Průkaz společnosti Median44 v termínu 11. 10. – 5. 11. 2017 ukazuje, že v 

prvním kole volby prezidenta republiky by volbu současného prezidenta vážně zvažovalo 

30 % účastníků a pro dalších 18 % je přijatelný. Volební model druhého kola volby však 

ukazuje, že duel Miloše Zemana s Jiřím Drahošem by byl velmi vyrovnaný a je velmi těžké 

určit, kdo by zvítězil.45 Miloše Zemana a Jiřího Drahoše potvrzuje za favority druhé přímé 

volby i nejnovější model od výzkumníků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který 

                                                           
42

 Sbírka zákonů č. 275 / 2017 ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. 
srpna 2017 o vyhlášení volby prezidenta republiky 
43

 Vnitro vyřadilo 11 uchazečů o post prezidenta, nesplnili podmínky. Novinky.cz [online]. 2017 [cit. 2017-
11-18]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/455001-vnitro-vyradilo-11-uchazecu-o-post-
prezidenta-nesplnili-podminky.html 
44

 MEDIAN, s.r.o je nezávislá soukromá společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj 
analytického a marketingového software. 
45

 Median: V prvním kole by zvítězil Zeman, boj s Drahošem by byl v druhém kole těsný [online]. 2017 [cit. 
2017-11-18]. Dostupné z: http://www.median.eu/cs/prezidenti_rijen_2017/ 
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kombinuje výsledky průzkumů a kurzy sázkových kanceláří. Metodologie následuje 

výzkum Nata Silvera a Davida Rothschilda.46 

 

Zdroj: http://kdovyhrajevolby.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Kdo vyhraje volby? [online]. 2017 [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://kdovyhrajevolby.cz/ 
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 Krátce po zveřejnění všech jmen právoplatných kandidátů na prezidenta vyvstal 

spor, zda jeden zákonodárce může podpořit více kandidátů na prezidenta. Ministerstvo 

vnitra k tomuto tématu vydalo prohlášení, v kterém tvrdí, že poslanec či senátor může 

podpořit více prezidentských kandidátů. Podle ministerstva vnitra jde totiž o pouhou 

nominaci kandidátů, nikoli o uplatnění samotného volebního práva, proto není nutné 

omezovat kohokoliv v podpoře více kandidátů a jakkoliv omezovat politickou soutěž.47 

Současný názor ministerstva vnitra se liší od postoje, který úřad zveřejnil před prvními 

přímými prezidentskými volbami v roce 2013 na svých stránkách. Podle něj mohl jeden 

poslanec nebo senátor navrhovat pouze jednoho kandidáta, podepsat se mohl zároveň na 

občanskou petici.48  

  

                                                           
47

 Poslanec nebo senátor může podpořit více kandidátů na prezidenta: Zpravodajství. Ministerstvo vnitra 
České republiky [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/poslanec-nebo-senator-
muze-podporit-vice-kandidatu-na-prezidenta.aspx 
48

 Vnitro: Senátoři a poslanci mohou podpořit více uchazečů o Hrad. České noviny [online]. 2017 [cit. 2017-
11-20]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vnitro-senatori-a-poslanci-mohou-podporit-vice-
uchazecu-o-hrad/1537945 
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4. Ústavní postavení a pravomoci prezidentů 
 

 Postavení a pravomoci českého prezidenta vymezuje Ústava České republiky 

(především čl. 54 až 66). Ústava ČR ve svém čl. 2 stanovuje, že lid je zdrojem veškeré 

státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma komorami, 

a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Soudní moc vykonávají jménem republiky 

nezávislé soudy. Výkonná moc v České republice je rozdělena mezi prezidenta a vládu. 

Vláda je však ustavena jako vrcholný orgán výkonné moci. Prezident republiky jmenuje 

předsedu vlády a na jeho návrh poté jmenuje i ostatní členy vlády, pověřuje je řízením 

ministerstev. Postavení prezidenta České republiky je vyjádřeno pravomocemi, které 

vykonává zcela nezávisle nebo se souhlasem a spolupodpisem předsedy vlády. Prezident 

republiky není z výkonu své funkce odpovědný.49 

 I Ústava Slovenské republiky ustanovuje, že lid je zdrojem veškeré moci a 

vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Jediným 

ústavodárným a zákonodárným orgánem Slovenské republiky je Národní rada SR.  Hlava 

šestá ustanovuje prezidenta a vládu orgány výkonné moci. Prezident svým rozhodováním 

zabezpečuje řádný chod ústavních orgánů, vykonává svůj úřad podle svého nejlepšího 

svědomí a přesvědčení. Je odvolatelný na základě Lidového hlasování, které vyhlašuje 

předseda Národní rady SR na základě usnesení Národní rady SR přijaté nejméně 

třípětinovou většinou všech poslanců Národní rady SR, a to do 30 dní od přijetí tohoto 

usnesení tak, aby se lidové hlasování vykonalo do 60 dní od jeho vyhlášení. Pro odvolání 

je potřeba nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. V případě, že prezident v 

Lidovém hlasování není odvolaný, rozpustí do 30 dní od vyhlášení výsledků Národní radu 

Slovenské republiky. Vláda Slovenské republiky je vrcholným orgánem výkonné moci. 

Předsedu vlády jmenuje prezident Slovenské republiky, na jeho návrh poté jmenuje další 

                                                           
49

 Úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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členy vlády. Soudní moc ve Slovenské republice vykonávají obecné soudy a Ústavní soud 

Slovenské republiky.50 

4.1. Pravomoci prezidenta ČR 
 

 Pravomoci prezidenta České republiky se dají rozčlenit do dvou základních skupin. 

První skupinu tvoří absolutní pravomoci, které nevyžadují souhlas (kontrasignaci) jiného 

činitele. Druhou skupinu tvoří kompetence prezidenta s kontrasignací, které naopak 

podléhají souhlasu dalšího ústavního činitele, nejčastěji se jedná o předsedu vlády.51  

 Do první skupiny pravomocí prezidenta, které nevyžadují kontrasignaci, spadá 

podle Ústavy ČR: svolávání zasedání Poslanecké sněmovny, rozpouštění Poslanecké 

sněmovny, jmenování a odvolávání předsedy a dalších členů vlády, odvolávání celé vlády 

a přijímání demisí vlády a demisí jejich členů, pověřování vlády, jejíž demisi přijal nebo 

kterou sám odvolal, jmenování soudců Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedu, 

jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu, odpouštění a zmírnění trestů 

uložených soudem a zahlazování odsouzení. Dále má právo vrátit Parlamentu zákon 

s výjimkou zákona ústavního, podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.52 

 Do druhé skupiny pravomocí prezidenta, které vyžadují ke své platnosti 

spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, spadá dle Ústavy ČR: 

zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikování mezinárodních smluv, které může 

převést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. Dále je vrchním velitelem 

ozbrojených sil, kdy mu přísluší státní správa rezortu obrany, ale nepřísluší mu nejvyšší 

velitelská pravomoc, vyhlašuje mobilizaci.53 Přijímá vedoucí zastupitelských misí, pověřuje 

a odvolává vedoucí zastupitelských misí, vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do 

                                                           
50

 460/1992 Zb. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. septembra 1992 
51

 KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. Praha: Leges, 2011, s. 51. Teoretik. ISBN 9788087212950. 
52

 Čl. 62 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
53

 KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. Praha: Leges, 2011, s. 126. Teoretik. ISBN 9788087212950. 
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Senátu, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání54, 

nezmocní-li k tomu jiný orgán.  

Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládají prezidentu republiky 

Poslanecká sněmovna, Senát a vláda, prezident republiky však může propůjčit nebo udělit 

vyznamenání i bez jejich návrhu. Zákon stanovuje udělování a propůjčení řádů a medailí 

prezidentem republiky na 1. ledna a 28. října. Vyšší formou vyznamenání jsou řády, které 

se propůjčují občanům České republiky a udělují se těm, kteří nejsou občany České 

republiky. Nižší formou jsou medaile, které se udělují.55 Řád Bílého lva se uděluje jako 

nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou 

republiku. Řád Bílého lva má dvě skupiny - občanskou a vojenskou, zároveň má pět tříd, z 

nichž I. třída je nejvyšší.56 Řád Tomáše Garrigua Masaryka se propůjčuje nebo uděluje jako 

vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, 

humanity a lidská práva. Řád T.G.M. má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší.57 Medaili Za 

hrdinství uděluje prezident republiky osobám za hrdinství v boji a těm, kteří se s 

nasazením vlastního života zasloužili o záchranu lidského života nebo značných 

materiálních hodnot. Spolu s ní se zároveň odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.58 

Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se zasloužily o stát nebo 

územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, 

výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů. Má tři stupně a zároveň s ní se 

odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.59 

Prezident jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, 

aby se v něm nepokračovalo, má právo udělovat amnestii. Prezidentovi republiky přísluší 

vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak 

                                                           
54

 Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich 
vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu 
vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy 
55

 Zákon o státních vyznamenáních 157/1994 Sb. ze dne 9. července 1994  
56

 Příloha zákona č. 157/94 Sb. Řád Bílého lva 
57

 Příloha zákona č. 157/94 Sb. Řád T.G.M.  
58

 Příloha zákona č. 157/94 Sb. Medaile Za hrdinství 
59

 Příloha zákona č. 157/94 Sb. Medaile Za zásluhy 
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zákon. Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády 

nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.60 

 Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich 

výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.61 Prezident republiky má také 

právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od ní a jejích členů zprávy a může s vládou 

projednávat otázky, které patří do jejich působnosti.62 Prezident je ze své funkce hlavy 

státu účastněn oficiálních státních oslav, při nichž i jiných podobných příležitostech mu 

přísluší právo vystupovat s poselstvím a projevy.63 Mezi tradiční vystupování prezidenta 

s poselstvím patří vánoční a novoroční projevy. Další pravomoci určují běžné zákony. 

Podle nich prezident například jmenuje a odvolává rektory veřejných vysokých škol, 

jmenuje profesory, vyhlašuje volby do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí a 

uchovává pečetidlo státní pečeti.64  
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 Čl. 63 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
61

 VODIČKA, Karel a CABADA, Ladislav. Politický systém české republiky: historie a současnost. 1. vydání. 
Praha: Portál, s. r. o., 2003. 351 s. ISBN 80-7178-718-3. 
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 Čl. 64 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
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 KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. Praha: Leges, 2011, s. 159. Teoretik. ISBN 9788087212950. 
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 HAVLÍČKOVÁ, Petra. Komparace postavení prezidenta v politickém systému České a Slovenské republiky. 
Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD 
LABEM. Filozofická fakulta 
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4.2. Pravomoci prezidenta SR 
 

 Prezidentské pravomoci vymezuje čl. 102 odst. 1 Ústava Slovenské republiky. 

Prezident Slovenské republiky Prezident zastupuje Slovenskou republiku navenek, 

dojednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Dojednávání může přenést na vládu 

Slovenské republiky nebo se souhlasem vlády na jednotlivé členy. Právo prezidenta 

Slovenské republiky v oblasti uzavírání mezinárodních smluv není podrobeno kontrasignací 

ze strany premiéra.65 Může podat na Ústavní soud Slovenské republiky návrh na 

rozhodnutí o souladu dojednání mezinárodních smluv, na kterou je potřebný souhlas 

Národní rady Slovenské republiky. Přijímá, pověřuje a odvolává vedoucí diplomatických 

misí. Svolává ustanovující schůzi Národní rady Slovenské republiky do třiceti dní od 

vyhlášení výsledků voleb. Může nechat rozpustit Národní radu Slovenské republiky dvěma 

způsoby, fakultativně „ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote šiestich mesiacov od 

vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa 

Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu 

zákona, s ktorým vláda Slovenskej republiky spojila vyslovenie dôvery, ak Národná rada 

Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie 

nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak 

zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas,ako dovoľuje 

ústava“66 nebo obligatorně v případě, že proběhlo Lidové hlasování, v kterém nebyl 

odvolán prezident republiky. Podepisuje zákony, jmenuje a odvolává předsedu a ostatní 

členy vlády Slovenské republiky, pověřuje je řízením ministerstev a přijímá jejich demisi. 

Při sestavování vlády se řídí svým svědomím a také zohledňuje výsledek voleb. Odvolává 

vládu a jejich členy na základě vyslovení nedůvěry ze strany Národní rady Slovenské 

republiky nebo na návrh předsedy vlády, popřípadě pokud jí člen vlády podá sám. 

Prezident je povinen výše zmiňované návrhy přijmout. K pověřování členů vlády řízením 

ministerstev dochází na základě návrhu předsedy vlády. Pokud je tento návrh předsedy 

vlády pro prezidenta neakceptovatelný, musí ho požádat o jiný návrh.  
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Dále jmenuje a odvolává vedoucí ústředních orgánů, vyšších státních funkcionářů a 

dalších funkcionářů v případě, které stanoví zákon, jmenuje a odvolává rektory vysokých 

škol, jmenuje vysokoškolské profesory, jmenuje a povyšuje generály. Odpouští a zmírňuje 

tresty uložené soudy v trestním konání a uděluje individuální milosti a amnestie.  

 

Prezident Slovenské republiky je hlavním velitelem ozbrojených sil, vyhlašuje válku na 

základě rozhodnutí Národní rady Slovenské republiky, v případě, že je Slovenská republika 

napadena nebo pokud to vyplývá z mezinárodních smluv o společné obraně proti 

napadení, uzavírá mír. Na návrh vlády Slovenské republiky může nařídit mobilizaci 

ozbrojených sil, vyhlásit vojenský nebo výjimečný stav. Má možnost vrátit Národní radě 

Slovenské republiky zákon s připomínkami do 15 dní od doručení schváleného zákona. 

Podává Národní radě Slovenské republiky zprávu o stavu Slovenské republiky a o 

závažných politických otázkách. Má právo vyžádat si od vlády Slovenské republiky a od 

jejich členů informace potřebné na plnění svých úloh. Jmenuje a odvolává soudce, 

předsedu Ústavního soudu Slovenské republiky, soudce, předsedu Nejvyššího soudu 

Slovenské republiky.67  

 

 Na návrh Národní rady Slovenské republiky nebo vlády Slovenské republiky nebo 

bez návrhu může udělit tato státní vyznamenání: Řád bílého dvojkříže, Řád Andreja 

Hlinky, Řád Ľudovíta Štúra, Kříž Milana Rastislava Štefánika, Pribinův kříž, Všechny kříže 

mají tři třídy, kdy 1. třída je nejvyšší a předpokládá se u ní mimořádná míra zásluh 

vyznamenaného. Dále může prezident republiky udělit Medaili prezidenta Slovenské 

republiky a Medaili za statečnost.68 Prezident slovenské republiky vyhlašuje referendum v 

případě, že o petici požádá 350 tisíc občanů, anebo se na tom usnese Národní rada 

Slovenské republiky. Také uchovává pečetidlo státní pečeti. I Slovenský prezident se 

účastní oficialit, při kterých mu je umožněno vystupovat s poselstvím a projevy. Současný 

prezident Andrej Kiska pro své projevy hojně využívá svou osobní stránku na facebooku.  

  

                                                           
67

 Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. Čl. 102 
68

 Zákon NR SR o štátnych vyznamenaniach. In: Prezident SR [online]. [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: 
https://www.prezident.sk/page/vyznamenania/ 
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5. Přehledné porovnání kompetencí prezidentů Slovenské 

republiky a České republiky dle současných ústav 
 

Kompetence Česká republika Slovenská republika 

Zastupování státu 

navenek 

Ano Ano 

Velitel ozbrojených sil Ano Ano 

Jmenování generálů Ano Ano 

Vyhlašování války Ne Ano 

Jmenování soudců Ano Ano 

Přijímání vyslanců Ano Ano 

Jmenování státních 

úředníků 

Ne Ano 

Jmenování 

vysokoškolských 

profesorů a rektorů 

 

Ano 

 

Ano 

Prominutí, zmírnění 

trestu 

Ano Ano 

Trestní stíhatelnost 

prezidenta 

Za úmyslné porušení 

ústavy a velezradu 

Za úmyslné porušení 

ústavy a velezradu 

Pověřování ministrů 

řízením jednotlivých 

ministerstev 

 

Ano na návrh vlády 

 

Ano 

Zdroj: HAVLÍČKOVÁ, Petra. Komparace postavení prezidenta v politickém systému České a Slovenské 

republiky. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ 

NAD LABEM. Filozofická fakulta 
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Kompetence Česká republika Slovenská republika 

Jmenování prezidenta 

kontrolního úřadu 

Ano Ne 

Jmenování členů národní 

banky 

Ano Ne 

Vyhlašování voleb do 

parlamentu 

Ano Ne 

Podepisování a vrácení 

zákonů 

Ano Ano 

Přítomnost na zasedání 

parlamentu 

Ano Ano 

Přítomnost na zasedání 

vlády 

Ano Ne 

Jmenování a odvolávání 

vlády 

Ano Ano 

Podávání zprávy o stavu 

republiky 

Ano Ano 

Svolávání parlamentu 

k zasedání 

Ano Ano 

Sjednávání a ratifikace 

mezinárodních smluv 

Ano Ano 

Referendum Ne Ano 

Zdroj: HAVLÍČKOVÁ, Petra. Komparace postavení prezidenta v politickém systému České a Slovenské 

republiky. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ 

NAD LABEM. Filozofická fakulta 
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6. Reálné využití prezidentských pravomocí 
 

 Pro tuto kapitolu jsem si vybrala takové prezidentské pravomoci, u kterých jejich 

využití prezidentem republiky vyvolává u široké veřejnosti velký zájem a často i silné 

emoce. Zároveň mnohdy samotné reálné využití koliduje s  dřívějšími veřejně přislíbenými 

postoji prezidentů a s názory občanů, politiků k dané problematice využití prezidentských 

pravomocí. 

6.1. Využití prezidentské pravomoci udělit milost a amnestii 
 

 Ústava ČR prezidenta České republiky zmocňuje k udělení milosti, která je chápána 

jako individuální právní akt prezidenta republiky, který směřuje k jedné konkrétní osobě a 

který prezident činí na základě vlastního rozhodnutí a nevyžaduje spolupodpis předsedy 

vlády. Ústava ČR prezidenta zmocňuje také k udělení amnestie, která má hromadnou 

povahu a směřuje vůči blíže nestanovenému počtu osob. K platnosti udělení amnestie 

Ústava ČR předpokládá kontrasignaci předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády. 

Rozlišujeme tři základní formy: abolice – nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a 

bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, agraciace – odpuštění nebo zmírnění dosud 

nevykonaného trestu, rehabilitace – zahlazení odsouzení.69 

 Prezident Miloš Zeman v roce 2013 na Hradčanském náměstí k využití pravomoci 

udělovat milost prohlásil: „i v Ústavě ČR existují zbytečné monarchistické prvky, jako je 

například právo prezidenta ČR udělovat amnestii nebo milosti. Sám za sebe se těchto práv 

dobrovolně vzdávám a přál bych si, aby byla změněna Ústava takovým způsobem, aby 

jakýkoli můj nástupce nemohl institut amnestie nebo milosti jakýmkoli způsobem zneužít. 

A to je jeden z mých závazků mé prezidentské funkce.“70  
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 Amnestie a milost a jejich formy. Epravo.cz [online]. 2001 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/amnestie-a-milost-a-jejich-formy-14774.html 
70

 Zeman: Vzdávám se práva udělovat milosti a amnestie. Týden.cz [online]. 2013 [cit. 2017-11-19]. 
Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-vzdavam-se-prava-udelovat-milosti-a-
amnestie_263519.html 
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29. listopadu 2013 se prezident republiky rozhodl přenést své pravomoci v řízení o 

udělání milosti na ministra spravedlnosti s výjimkou žádostí osob trpících závažnou 

chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou 

soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 4 trestního řádu.71 Svou první 

milost prezident Miloš Zeman udělil v únoru 2016, téhož roku v květnu dostal milost muž, 

který měl také zdravotní problémy. Zeman mu prominul zbytek jednoho trestu a tři celé 

tresty odnětí svobody v celkové výši zhruba 29 měsíců. V září 2016 omilostnil muže s 

vážným poškozením mozku, žádost o milost tehdy podala státní zástupkyně. Na žádost 

papeže Františka, aby prezident prokázal ke konci Svatého roku akt milosrdenství a 

laskavosti, nechal v listopadu 2016 propustit z vězení mladou ženu starající se o dítě, 

téhož měsíce omilostnil i druhou ženu, která byla trestaná za podvod a zpronevěru.72  

Rok 2016 prezident Miloš Zeman uzavřel v celkovém počtu šestou milostí pro onkologicky 

nemocného recidivistu. V dubnu roku 2017 udělil sedmou milost muži, který byl odsouzen 

za majetkové zločiny a nedovolené ozbrojování. Muži už soud kvůli špatnému 

zdravotnímu stavu výkon trestu přerušil. V květnu 2017 udělil milost osmou pro doživotně 

odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka73, přestože opakovaně veřejnosti tvrdil, 

že mu milost udělovat nehodlá. Přimlouval se pouze pro obnovení Kajínkova procesu.74 

Podle bleskového sociologického průzkumu agentury Median pro ČT, kterého se v pátek a 

sobotu (12. 5. 2017 – 13. 5. 2017) zúčastnilo 676 respondentů, 54 procent Čechů souhlasí 

s rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana udělit milost dvojnásobnému vrahovi Jiřímu 
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 Pražský hrad: Tiskové zprávy: Prezident republiky rozhodl o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti 
[online]. 2013 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-
tiskove-zpravy/prezident-republiky-rozhodl-o-preneseni-pravomoci-v-rizeni-o-udeleni-milosti-10374 
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 Prezident Zeman udělil milost recidivistovi, který trpí vážnou nemocí. IDnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-
11-19]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/zeman-udelil-milost-nemocnemu-recidivistovi-fn4-
/domaci.aspx?c=A161214_114234_domaci_pku 
73

 Jiří Kajínek podle rozsudku zastřelil na útěku z vězení pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana 
Jandu a jeho strážce. Údajně vraždu objednal podnikatel Antonín Vlasák. 23. června 1989 byl odsouzen k 
doživotnímu trestu Krajským soudem v Plzni za dvojnásobnou nájemnou vraždu.  
74

 Kajínkovi milost nedám, opakoval Zeman. Otočil až letos, když zpochybnil verdikt soudu. IRozhlas.cz 
[online]. 2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kajinkovi-milost-
nedam-opakoval-zeman-otocil-az-letos-kdyz-zpochybnil-verdikt_1705121111_rez 
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Kajínkovi. Zároveň si ale 39 procent všech dotázaných myslí, že Zemanova motivace k 

omilostnění Kajínka je zvýšení své vlastní popularity.75 

 

 

Zdroj: Sociologického průzkumu agentury Median pro ČT 

                                                           
75

 54 procent Čechů souhlasí s milostí pro Kajínka. Zeman si zvyšuje popularitu, myslí si 39 procent. Česká 
televize [online]. 2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2118957-
54-procent-cechu-souhlasi-s-milosti-pro-kajinka-zeman-si-zvysuje-popularitu-mysli-si 
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 Jeho předchůdce Václav Klaus se k problematice milostí a amnestie v rozhovoru 

pro BBC vyjádřil následovně: „Je to totálně výjimečná věc, která se vymyká standardům 

demokratického uspořádání společnosti. Je to trošku přežitek z doby feudální, kdy král 

mohl někoho dát i zavraždit i omilostnit. Zůstalo nám tohleto, já myslím, že má to být jako 

„sos-ová věc, ale říkám-li sos-ová, tak myslím jako šafránu.“76 Za své dvě funkční období 

udělil Václav Klaus 404 individuálních milostí77 a v úterý dne 1. ledna 2013 u příležitosti 

20. výročí vzniku samostatné České republiky vyhlásil plošnou amnestii. Za tři čtvrtě roku 

od svého vyhlášení nakonec amnestie zahrnula celkem 111 263 odsouzených a 

obviněných, z toho 3057 mladistvých. Nepodmíněné tresty vězení prominula 19 820 lidem, 

z toho ve výrazné většině 18 627 případů šlo o lidi potrestané odnětím svobody do jednoho 

roku. Z káznic se tak na svobodu dostali především pachatelé krádeží a maření výkonu 

úředního rozhodnutí a dále neplatiči alimentů.78 Vyhlášení amnestie vyvolalo u široké 

veřejnosti vlnu nespokojenosti, kritiky, strachu z narůstající kriminality a řadu politických 

debat o změnách pravomocí prezidenta České republiky. I přestože na bývalého 

prezidenta Václava Klause byl v únoru 2013 podán návrh na ústavní žalobu za velezradu a 

více než třetinu propuštěných z věznic policisté pro opakovanou trestnou činnost znovu 

začali stíhat, on svého rozhodnutí zpětně nelituje a amnestii by vyhlásil znovu.79 V 

průzkumu, který byl proveden společností SANEP ve dnech 2. – 3. ledna 2013, vyjádřilo 

svůj nesouhlas s amnestií 81,9% Čechů. Jako naprosto amorální a nezodpovědné 

rozhodnutí, které legitimizuje i závažnou trestnou činnost a bude mít negativní dopad na 

celou společnost, vnímalo Klausovu amnestii 40,7% veřejnosti. 71,8% dotázaných byly 
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 Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro BBC. Václav Klaus: Rozhovory [online]. 2003 [cit. 2017-
11-19]. Dostupné z: https://www.klaus.cz/clanky/976 
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 Amnestie a milosti. Hrad.cz [online]. 2009 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://vk.hrad.cz/cs/prezident-
cr/rozhodnuti-prezidenta/amnestie-a-milosti/index.shtml 
78

 Klausova amnestie prominula trest 111 tisícům lidí, spočítali úředníci. Lidovky.cz: Zpravodajský server 
Lidových novin [online]. 2013 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/klausova-amnestie-
prominula-trest-111-tisicum-lidi-spocitali-urednici-12l-/zpravy-
domov.aspx?c=A131217_100340_ln_domov_sm 
79

 Klausovo loučení: "Amnestii bych vyhlásil znovu i přes zákeřné útoky". Česká televize [online]. 2013, 2013-
01-02 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/217981-klausovo-louceni-
amnestii-bych-vyhlasil-znovu-i-pres-zakerne-utoky/ 
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přesvědčeni, že by prezident neměl mít nadále ústavní možnost udílet takto rozsáhlé 

amnestie.80 

 

 

Zdroj: Prezidentská amnestie: Průzkum. In: SANEP - Průzkum veřejného mínění 
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 Prezidentská amnestie: Průzkum. In: SANEP - Průzkum veřejného mínění [online]. 2013 [cit. 2017-11-08]. 
Dostupné z: http://www.sanep.cz/pruzkumy/prezidentska-amnestie-publikovano-4-1-2013/ 
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Zdroj: Prezidentská amnestie: Průzkum. In: SANEP - Průzkum veřejného mínění 

 

Zdroj: Prezidentská amnestie: Průzkum. In: SANEP - Průzkum veřejného mínění 
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 Václav Havel udělil od nástupu do funkce prezidenta ČSSR do konce roku 2002 

celkem 1948 milostí, z toho 601 jako prezident ČSSR a ČSFR.81 A vyhlásil dvě plošné 

amnestie, jednu dne 3. února 1993 u příležitosti svého nástupu do úřadu prezidenta 

republiky a druhou dne 3. února 1998 u příležitosti svého nástupu do úřadu prezidenta 

republiky na další volební období.  

 

Vyhlášené amnestie na území České republiky 

Ze dne Prezident Počet propuštěných 

3. února 1993 Václav Havel 130 

3. února 1998 Václav Havel 930 

1. ledna 2013 Václav Klaus 6442 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amnestie 

 

 Prezident Slovenské republiky může stejně jako český využít práva odpustit nebo 

zmírnit právoplatně uložený trest, zahladit odsouzení, a to prostřednictvím udělení 

individuální milosti nebo amnestie, která umožňuje prezidentovi hromadné odpouštění 

trestů za určité trestné činy. K amnestii je zapotřebí podpis předsedy vlády slovenské 

republiky nebo pověřeného ministra. Národní rada Slovenské republiky má právo zrušit 

rozhodnutí prezidenta o udělení amnestie nebo milosti v případě, že odporuje principům 

demokratického a právního státu.82 Prezident Andrej Kiska udělil od nástupu do funkce 

čtyři podmínečné milosti, tři v roce 2017 a jednu v roce 2016.  Jeho předchůdce Ivan 

Gašparovič za své desetileté funkční období od roku 2004 do roku 2014 udělil 28 

individuálních milostí. Rudolf Schuster udělil za své funkční období od roku 1999 do roku 

2004 75 individuálních milostí. Ivan Gašparovič vyhlásit dvě amnestie, jednu společně 

s Václavem Klausem v roce 2013 při příležitosti 20. výročí vzniku samostatné Slovenské 

republiky a týkala se těch, kteří spáchali trestný čin neúmyslně nebo z nedbalosti a 

odpykávali si trest v nejlehčím vězení, druhou v roce 2004 při příležitosti zvolení za 
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 Amnestie, milosti. Václav Havel [online]. 2003 [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: 
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 Milosti a amnestie. Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky [online]. 2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné 
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prezidenta Slovenské republiky, která se dotkla pouhých 20 vězňů. Jeho předchůdce 

Rudolf Schuster vyhlásit také dvě amnestie, v roce 2000 a 1999.83 

Prezident SR Období Počet milostí Počet amnestií 

Andrej Kiska 2014 - doposud 4 0 

Ivan Gašparovič 2004 - 2014 28 2 

Rudolf Schuster 1999-2004 75 2 

Zdroj: Statistické údaje Prezidenta SR 
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 Milosti a amnestie: Štatistické informácie. Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky [online]. 2017 [cit. 
2017-11-19]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/milosti-a-amnestie/ 
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6.2. Využití prezidentské pravomoci vrátit zákon 
 

 Prezident české republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona 

ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. O vráceném 

zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu, pokud Poslanecká sněmovna setrvá na 

vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že 

zákon nebyl přijat. Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident 

republiky a předseda vlády.84 Miloš Zeman jako ještě tehdejší kandidát na prezidenta 

uvedl na toto téma v rozhovoru pro Britské listy: „Použití práva veta pokládám za poslední 

zoufalý pokus, jak zabránit přijetí nějakého zákona. A to z toho důvodu, že prezident má 

právo se účastnit zasedání vlády a vystupovat před Parlamentem. No a tam by měl 

uplatnit své připomínky. Takže můj názor je vetovat co nejméně a tam, kde s něčím 

nesouhlasím, to uplatňovat předem a ne až post festum – tedy po přijetí zákona.“85 

Doposud Miloš Zeman vetoval 7 zákonů (novelu o odpadech, zákon o státní službě, o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, školský zákon, zákon o střetu zájmu, o 

dani z přidané hodnoty, o ochraně přírody a krajiny).86 Václav Klaus byl podobného 

názoru jako Miloš Zeman, když prohlašoval: „Prezident by měl veta používat jako šafránu 

– jednou za desetiletí a ne aby se o to pokusil několikrát za týden. Považuji to za pošlapání 

základních prvků parlamentní demokracie.“87 Během tří let a tří měsíců ve funkci vetoval 

více zákonů než jeho předchůdce Václav Havel, kterého často za využití prezidentské 

pravomoci vrátit zákon kritizoval. Množství vet zdůvodňoval legislativní smrští ve 

Sněmovně a malou kvalitou předkládaných zákonů.88  
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 Ústavní zákon č. 71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
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 ROZHOVOR S KANDIDÁTEM NA PREZIDENTA REPUBLIKY: Miloš Zeman: Zákaz kouření v hospodách bych 
vetoval!. Britské listy [online]. 2013 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: https://blisty.cz/art/66775-milos-zeman-
zakaz-koureni-v-hospodach-bych-vetoval.html 
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 Seznam prezidentských vet Miloše Zemana. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezidentsk%C3%BDch_vet_Milo%C5%A1e_Zemana 
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 Klaus už překonal Havla. Vetoval víc zákonů. iDnes.cz [online]. 2006, 2006-06-09 [cit. 2017-10-09]. 
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/klaus-uz-prekonal-havla-vetoval-vic-zakonu-f26-
/domaci.aspx?c=A060609_124605_zahranicni_tha 
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Dohromady za celé své funkční období Václav Klaus vetoval 59 zákonů.89 Aktivnější byl 

Klaus ve svém prvním funkčním období, kdy vrátil 32 zákonů. V tomto směru je rekordní 

rok 2006, kdy prezident vetoval dohromady dvanáct norem (z čehož bylo pět těsně před 

koncem funkčního období sněmovny). V těchto letech byla hlavní vládní stranou ČSSD, 

kritici proto prezidentovi vyčítali, že veta používá jako ideologické zbraně. Naopak o rok 

později nevrátil prezident žádný zákon, to už ovšem byl premiérem Mirek Topolánek za 

ODS. 90 První prezident České republiky Václav Havel vetoval 24 zákonů, přičemž ve dvou 

případech vrátil sněmovně najednou dvě související a společně projednávané novely 

zákonů. Celkem tedy vetoval šestadvacet zákonů a novel zákonů, v tom tři zákony, pět 

zákonů spojených s novelami jiných zákonů a osmnáct novel. Poslanecká sněmovna v 

jednadvaceti případech prezidentovo veto přehlasovala.91 

Seznam prezidentských vet Miloše Zemana 

Rok Vláda Zákon Hlasování sněmovny 

2013 Petra Nečase O odpadech byl zamítnut 

2014 Bohuslava Sobotky O státní službě byl přijat 

 Bohuslava Sobotky O poskytování služby 

péče o dítě v dětské 

skupině 

byl přijat 

2016 Bohuslava Sobotky Školský zákon byl přijat 

 Bohuslava Sobotky O střetu zájmů byl přijat 

 Bohuslava Sobotky O dani z přidané 

hodnoty 

byl přijat 

2017 Bohuslava Sobotky o ochraně přírody a 

krajiny 

byl přijat 

Zdroj: Wikipedia - Seznam prezidentských vet Miloše Zemana Stav ke dni 19. 11. 2017 
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 Klaus teoretik: Veto jednou za 10 let. Klaus v praxi: 59 vet. Česká televize [online]. 2013 [cit. 2017-11-19]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1114710-klaus-teoretik-veto-jednou-za-10-let-klaus-
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Seznam prezidentských vet Václava Klause 

Rok Vláda Zákon Hlasování sněmovny 

2003 Vladimíra Špidly O ZOO byl přijat 

 Vladimíra Špidly O dani z přidané 

hodnoty 

byl přijat 

 Vladimíra Špidly O všeobecné 

zdravotní pojišťovně 

 

byl přijat 

 Vladimíra Špidly O státní sociální 

podpoře 

byl přijat 

 Vladimíra Špidly O Ústavním soudu byl přijat 

2004 Vladimíra Špidly O dani z nemovitosti byl přijat 

 Stanislava Grosse Trestní zákon byl přijat 

 Stanislava Grosse Trestní řád byl přijat 

2005 Stanislava Grosse O hodnocení hluku nebyl přijat 

 Stanislava Grosse O střetu zájmů byl přijat 

 Jiřího Paroubka O kolektivním 

vyjednávání 

byl přijat 

 Jiřího Paroubka O inspekci práci byl přijat 

 Jiřího Paroubka O ochraně veřejného 

zdraví 

 

byl přijat 

 Jiřího Paroubka O trestním řízení nebyl přijat 

 Jiřího Paroubka O zemědělství byl přijat 

2006 Jiřího Paroubka O registrovaném 

partnerství 

byl přijat 

 Jiřího Paroubka O nemocenském 

pojištění 

byl přijat 

 Jiřího Paroubka O drahách byl přijat 

 Jiřího Paroubka Zákon o vyvlastnění byl přijat 

 Jiřího Paroubka O omezení noční doby 

u zastaváren 

byl přijat 
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 Jiřího Paroubka O veřejných 

neziskových ústavních 

zdravotnických 

zařízeních 

byl přijat 

 Jiřího Paroubka Zákoník práce byl přijat 

 Jiřího Paroubka O daních z příjmu nebyl přijat 

 Jiřího Paroubka O obcích, krajích Neprojednán 

 Jiřího Paroubka O ochraně 

hospodářské soutěže 

Neprojednán 

 Jiřího Paroubka O výživném Neprojednán 

 Jiřího Paroubka O péči zdraví lidu Neprojednán 

2008 Mirka Topolánka Na ochranu zvířat 

proti týrání 

nebyl přijat 

 Mirka Topolánka O střetu zájmu byl přijat 

 Mirka Topolánka O rovném zacházení byl přijat 

 Mirka Topolánka O chemických látkách byl přijat 

2009 Jana Fischera O šrotovném 

 

byl přijat 

 Jana Fischera O významné tržní síle 

při prodeji 

zemědělských a 

potravinářských 

produktů a jejím 

zneužití 

byl přijat 

 Jana Fischera O posuzování vlivů na 

ŽP 

byl přijat 

 Jana Fischera O státním fondu 

rozvoje bydlení 

byl přijat 

 Jana Fischera O vlastnictví Letiště byl přijat 

2010 Jana Fischera O krajském referendu byl přijat 

 Jana Fischera O dani z přidané 

hodnoty 

byl přijat 
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 Jana Fischera O ochraně ovzduší byl přijat 

 Jana Fischera O nemocenském 

pojištění 

byl přijat 

 Jana Fischera O ochraně ovzduší byl přijat 

 Jana Fischera Zahrádkářský zákon Neprojednán 

 Jana Fischera O ČNB Neprojednán 

 Jana Fischera O loteriích Neprojednán 

2011 Petra Nečase O Úřadu práce byl přijat 

 Petra Nečase Silniční zákon byl přijat 

 Petra Nečase O trestní 

odpovědnosti 

právnických osob 

byl přijat 

2012 Petra Nečase O zdrojích energie byl přijat 

 Petra Nečase O přestupcích byl přijat 

 Petra Nečase O hospodaření energií byl přijat 

 Petra Nečase O sociálně právní 

ochraně 

byl přijat 

 Petra Nečase O věznicích byl přijat 

 Petra Nečase O důchodovém 

spoření 

byl přijat 

 Petra Nečase O audiovizi byl přijat 

 Petra Nečase Horní zákon byl přijat 

Zdroj: Wikipedia: Seznam prezidentských vet Václava Klause 
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 Po schválení zákona v Národní radě Slovenské republiky se zákon doručí k podpisu 

prezidentovi republiky, který může využít svého práva a schválený zákon vrátit 

parlamentu na opětovné projednání. Národní rada vrácený zákon od prezidenta republiky 

projedná v druhém a třetím čtení, v kterém se rozhoduje pouze o připomínkách 

prezidenta. Pro opětovné schválení vráceného zákona nebo přijetí připomínky prezidenta 

republiky a schválení zákona jako celku je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 

poslanců. Pokud připomínky prezidenty nebyly akceptovány, má prezident právo 

schválený zákon nepodepsat, který je poté uveřejněn ve Sbírce zákonů SR bez jeho 

podpisu.92 

 Andrej Kiska k dnešnímu dni93 od zvolení do funkce vetoval Národní radě 

Slovenské republiky 23 zákonů, nepodepsal 22 zákonů.94 

Seznam prezidentských vet Andreje Kisky 

Rok Zákon 

2017 O podmínkách výkonu volebního práva 

 O regulaci síťových odvětví 

 O jednorázových mimořádných opatření 

v přípravě některých staveb dálnic a cest 

 O chovu psů 

 O podmínkách volebního práva, o volební 

kampani 

 O podmínkách výkonu volebního práva 

 O státní ceně Jozefa Miloslava Hurbana a 

Alexandra Dubčeka 

 O založení Ústavu paměti národa 

2016 O státní službě 

 O sociálních službách 
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 Zákony. Prezident Slovenskej republiky: Andrej Kiska [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: 
https://www.prezident.sk/page/up-zakony/ 
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 Stav ke dni 20. 11. 2017 
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 Zákony. Prezident Slovenskej republiky: Andrej Kiska [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: 
https://www.prezident.sk/page/up-zakony/ 



 

49 
 

 O svobodě náboženské víry a o církvi 

2015 Občanský soudní pořádek 

 O poskytování zdravotnických služeb 

 O tepelné energii 

 O úvěrech na bydlení 

 O navrácení nezákonně vyvezených kulturních 

předmětech 

 O veřejném obstarávání 

 O sociálním pojištění 

 O úhradách ve veřejném zdravotnictví 

2014 Zákoník práce 

 O veřejném obstarávání 

 Obchodní zákoník 

 O soudcích a přísedících 

Zdroj: https://www.prezident.sk/page/up-zakony/ 

 Ivan Gašparovič za své desetileté působení ve funkci prezidenta využil svou 

pravomoc 97 krát. Nejaktivnějším z prezidentů ve vracení zákonů se zdá být slovenský 

prezident Rudolf Schuster, který vetoval 103 zákonů.95 

Seznam prezidentských vet Ivana Gašparoviče 

Funkční období Zákon 

2014 O zdravotnictví 

 O ochraně osobních údajů 

2013 O kolektivním vyjednávání 

 O pomoci v hmotné nouzi 

 O odpadech 

 O autorských právech 

 Trestní zákon 

 O hlášení pobytu občanů SR 

                                                           
95

 Prezident SR: Archiv [online]. [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: 
https://archiv.prezident.sk/schuster/indexd709.html?370 
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 O odškodnění osob 

 Zřízení Slovenského historického úřadu v Římě 

 O lesích 

 O ochraně osobních údajů 

2012 O zodpovědnosti za škodu při výkonu veřejné 

moci 

 O vojenských odvodech 

2011 O sociálních službách 

 Zákon Národní rady SR 

 O bezpečnosti a ochraně zdraví 

 O inspekci práce 

 O soudcích a přísedících 

 O městských daních a poplatcích za komunální 

odpad 

 O stavebním spoření 

 O šlechtění hospodářských zvířat 

 O silničním provozu 

 O tisku 

 O potravinách 

 O prokuratuře 

 O používání jazyka nadnárodní menšiny 

 Zákon Národní rady SR 

 O cestovním ruchu 

 O poskytování státní podpory v hospodářství 

 O soudcích a přísedících 

 O exekuci, exekutorech 

2010 O financování školství 

 O zdravotních pojišťovnách 

 O státním jazyku 

 Školský zákon 

 O soudech a přísedících 
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 O daních z příjmu 

 O Rozhlase a televizi SR 

 O soudním řádu SR 

 O činnosti vlády 

 O tepelné energii 

 O rozhodčím soudu 

 O konkurzu 

 O vysokých školách 

 O Slovenském historickém úřadě 

 Zákon Slovenské národní rady 

2009 O střelných zbraních 

 O odpadech 

 O vodách 

 O myslivosti 

 O majetku obcí 

 Trestní zákon 

 O cenných papírech 

2008 Školský zákon 

 O rostlinolékařství 

 Silniční zákon 

 Stavební zákon 

 O protialkoholních záchytných stanicích 

 O výkonu trest – vazba 

2007-2006 O sociálním pojištění 

 O vnitrozemské plavbě 

 O ochraně přírody 

 O ochraně druhů volně žijících živočichů a 

rostlin 

 Eurojust 

 O ochraně spotřebitele 

 O potravinách 
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 O podzemních komunikacích 

 O lécích 

 Živnostenský zákon 

 O obcích 

 O elektrické komunikaci 

 O sociálním zabezpečení policistů a vojáků 

 O příspěvku na podporu v péči o dítě 

2005 O svobodě informací 

 O kontrole znečišťování ŽP 

 O lesích 

 O telekomunikacích 

 Stavební zákon 

 O obcích 

 O vojenské policii 

 O kanalizaci a vodovodech 

 Trestní zákon 

 O rodině 

 O jednacím řádu NRS 

 O spotřební dani z minerálního oleje 

2004 O zdravotnictví 

 O úhradách ve zdravotnictví 

 O poskytovatelích zdravotnické služby 

 O ZZS 

 O zdravotním pojištění 

 O zdravotních pojišťovnách 

 O navrácení vlastnictví církvi 

 O Environmentálním fondu 

 O obchodování s emisními kvótami 

 O soudcích a přísedících 

 O obcích 

Zdroj: https://archiv.prezident.sk/gasparovic/indexb330.html?zakony-vratene-prezidentom-sr 
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6.3. Využití pravomoci prezidenta vyhlásit referendum 
 

 Český prezident nedisponuje pravomocí vyhlašovat referendum. Zákon č. 

515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o 

změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

ústavních zákonů umožňoval prezidentovi republiky vyhlásit referendum v otázkách 

přistoupení České republiky k Evropské unii.  

Slovenský prezident dle Ústavy Slovenské republiky čl. 95 vyhlašuje referendum v případě, 

že o něj požádá peticí alespoň 350 000 občanů, nebo pokud se o referendu usnese 

Národní rada Slovenské republiky. Referendum musí vyhlásit do 30 dní od přijetí petice od 

občanů nebo od usnesení Národní rady Slovenské republiky. Prezident republiky může 

před samotným vyhlášením referenda podat na Ústavní soud Slovenské republiky návrh 

na rozhodnutí, nebo předmět referenda, který se má vyhlásit. Referendum se vyhlašuje 

v případě, že se má projednat rozhodnutí o vstupu nebo výstupu ze státního svazku 

s jinými státy nebo se má rozhodnout o jiné důležité otázky veřejného zájmu. Referendum 

se koná do 90 dnů od vyhlášení prezidentem republiky. Výsledky referenda sú platné, ak 

sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie 

prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.96 Výsledek referenda nemůže 

Národní rada Slovenské republiky po dobu tří let změnit nebo zrušit. Referendum v té 

stejné záležitosti se může opakovat nejdříve po uplynutí třech let od vykonání.97 V historii 

samostatné Slovenské republiky se v zemi konalo 8 celostátních referend, z tohoto počtu 

bylo schváleno jedno jediné referendum o vstupu Slovenské republiky do Evropské unie.  

 První prezident Slovenské republiky Michal Kováč využil svou pravomoc vyhlásit 

referendum třikrát. Poprvé v roce 1994 na základě rozhodnutí Národní rady Slovenské 

republiky, referendová otázka zněla: "Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní 

finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii?" Druhé 

referendum vyhlásil v roce 1997, které se týkalo vstupu Slovenské republiky do NATO. 

                                                           
96

 Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. Čl. 98 
97

 Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. Čl. 99 



 

55 
 

V roce 1998 bylo vyhlášeno třetí referendum, které se týkalo přijetí ústavního zákazu, 

který by zakazoval privatizaci vybraných státních podniků.98  

 Rudolf Schuster vyhlásil své první referendum v roce 2000 na základě petice 

občanů. Referendum rozhodovalo o délce volebního období Národní rady Slovenské 

republiky a obsahovalo následující otázku: "Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej 

republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej 

republiky zvolenej v roku 1998 sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?". V roce 

2003 referendum na základě usnesení Národní rady Slovenské republiky, v kterém občané 

rozhodovali o vstupu Slovenské republiky do Evropské unie. O rok později vyhlásil 

referendum na základě občanské petice, v které měli občané Slovenské republiky hlasovat 

o zkrácení třetího volebního období Národní rady Slovenské republiky. Referendum 

obsahovalo jednu otázku: „Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 

prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 

tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“.99 

 V roce 2010 vyhlásil referendum na základě občanské petice Ivan Gašparovič, 

obsahovalo následujících 6 otázek:  

1.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť 

fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované 

Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“ 

2.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť 

prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky 

priestupky podľa zákona o priestupkoch?“ 

                                                           
98

 Zoznam referend na Slovensku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: 
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3.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila 

počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od 

nasledujúceho volebného obdobia?“ 

4.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány 

verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou 

maximálne 40 tisíc eur?“ 

5.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu 

prostredníctvom internetu?“ 

6.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby 

poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového 

zákona?“100 Účast v referendu byla nízká, pouhých 22,84%.  

 Andrej Kiska vyhlásil celostátní referendum o rodině na sobotu 7. února 2015, 

které se týkalo pojetí tradiční rodiny, možnosti adopce homosexuálními páry. 

Referendum obsahovalo následující 3 otázky:  

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím označovalo jen spolužití jednoho muže a jedné 

ženy? 

2. Souhlasíte s tím, aby páry stejného pohlaví nemohly adoptovat děti? 

3. Souhlasíte s tím, aby děti nemusely na vyučování o sexu nebo eutanázii, když ony nebo 

jejich rodiče nesouhlasí s obsahem vyučování?101 

Konání lidového hlasování prosadili křesťanští aktivisté, kteří loni shromáždili dostatek 

podpisů pro jeho vyhlášení. Referenda se ovšem zúčastnilo jen 21,4 procenta voličů; pro 

platnost hlasování je podle ústavy přitom nutná účast více než poloviny voličů.102 
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 92,4 procent zúčastněných se vyslovila proti adopci dětí homosexuály. Proto, aby se 

manželstvím nemohlo označovat žádné jiné soužití osob kromě svazku muže a ženy, 

hlasovalo 94,5 procenta účastníků. 90,3 procent hlasujících souhlasilo s tím, aby školy 

nemohly vyžadovat účast žáků na vyučování v oblasti sexuální výchovy nebo eutanazie.103  

Seznam referend na Slovensku 

Rok Otázka Platnost 

1994 Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, 

ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii? 

Ne 

1997 1. Ste za vstup SR do NATO? 

2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR? 

3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR? 

4. Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého 

návrhu 57olby5757ho zákona priamo? 

Ne 

1998 Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, 

57olby57 sa zakáže privatizácia 57olby57 strategických podnikov: 

1. Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava, 

2. Stredoslovenské energetické závody, š.p., Žilina, 

3. Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice, 

4. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava, 

5. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 

6. Transpetrol, a.s., Bratislava? 

Ne 

2000 Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na 

ústavnom zákone: Volebné obdobie NR SR, zvolenej v roku 1998, sa 

končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa 

vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda? 

Ne 

2003 Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ? Ano 

2004 Ste za to, aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení III. Ne 
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Volebného obdobia NR SR tak, aby sa volby do NR SR konali v roku 

2004? 

2010 1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za 

služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským 

rozhlasom? 

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej 

republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o 

priestupkoch? 

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným 

zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 

100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové 

vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur? 

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila 

možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a 

poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? 

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť 

právo na odpoveď podľa tlačového zákona? 

Ne 

2015 1.„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ 

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 

pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná 

výchova?“ 

3. "Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na 

vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia 

alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Ne 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku 
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6.4. Využití prezidentské pravomoci jmenovat vysokoškolské profesory 
 

 Dle zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. profesora pro určitý obor jmenuje 

prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra. 

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká 

kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou 

osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování 

docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační 

práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je 

profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady 

vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke 

jmenování profesorem prominout.104 

Prezident Miloš Zeman 17. května 2013 odmítl jmenovat profesorem českého literárního 

historika a kritika, pedagoga Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Martina C. 

Putnu, který pro jmenování splnil všechny výše jmenované podmínky. Miloš Zeman 

odmítal zveřejnit důvody, proč se rozhodl nejmenovat Martina C. Putnu profesorem. 

Později uvedl, že k tomuto rozhodnutí ho vedlo nevhodné chování Martina. C. Putny na 

veřejnosti. Vysokoškolský zákon s nejmenováním profesora vůbec nepočítá, v paragrafu o 

jmenování profesorů stojí pouze to, že "profesora pro určitý obor jmenuje prezident 

republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra."105  

Z odmítnutí jmenovat Putnu profesorem se stala dlouhodobě sledovaná mediální kauza. 

Za Putnu se postavila velká část veřejnosti i akademické obce a většina politiků. Prezident 

nakonec se jmenováním Putny profesorem souhlasil, odmítl mu ale dekret předat osobně. 

Prezident byl při slavnostním jmenováním zastoupen tehdejším ministrem školství Petrem 

Fialou. Po tomto sporu prezident odmítl svou pravomoc jmenovat profesory a chtěl ji 

přenést na ministra školství. K tomu však chybí potřebný zákon a proti jsou i samotné 
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vysoké školy.106 V roce 2015 se celá situace opakovala znovu. Miloš Zeman odmítl 

jmenovat tři profesory, tentokrát se však prezident s důvody nejmenování netajil. 

„Prezidenta republiky vedly k rozhodnutí mimořádně závažné důvody. V případě docenta 

Fajta to byly informace týkající se Komerční banky, které přinesla před časem MF Dnes. V 

případě docenta Eichlera působení v propagandistickém aparátu ČSLA (Československé 

lidové armády, pozn. red.) před rokem 1989 a v případě docenta Ošťádala předlistopadové 

kontakty na StB,” uvedl mluvčí na Facebooku.107 Událost znovu pobouřila velkou část 

veřejnosti, řada rektorů se na protest rozhodla nezúčastnit jmenování nových profesorů. 

Následně se všichni tři výše jmenovaní docenti rozhodli podat žalobu na prezidenta 

republiky za nečinnost a požadovali podepsání jmenovacích dokumentů. V dubnu roku 

2016 docent Eichler z vlastního rozhodnutí žalobu stáhl, žaloba fyzika Ivana Ošťádala byla 

soudem zamítnuta. Ani šéf Národní galerie Jiří Fajt neuspěl s kasační stížností, kterou 

spolu s Karlovou univerzitou podal kvůli údajné nečinnosti prezidenta Miloše Zemana.108 

Zeman je prvním prezidentem, který nerespektuje návrhy akademické obce.  

 I slovenské jmenování profesorů provázelo několik excesů. Prezident Ivan 

Gašparovič například v roce 2011 zrušil jmenování 104 profesorů a ohlásil své výhrady k 

celému procesu jmenování. Slovenský proces jmenování profesů je obdobný tomu 

českému. Předpokladem je dosáhnutí vědecko-akademického titulu docent a splnění 

publikační činnosti. Návrhy předkládá prezidentovi ministerstvo školství. Slovenský 

prezident své tehdejší počínání vysvětlil tím, že některé školy dle jeho názoru produkovaly 

nadměrný počet profesorů.109 
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7. Role médií v politice 
 

 V dnešní společnosti hrají média významnou roli. Pojem média pochází z latiny a 

znamená prostředek, zprostředkovatele, to, co něco zprostředkovává.110 Média plní ve 

společnosti různé funkce, poskytují informace, zprávy, dochází díky nim k přenosu a 

spojení sdělení, formují postoje a názory, mají vliv na veřejné mínění, agitují. Často také 

média plní funkci zábavy a odreagování. Mezi média řadíme tisk, televizi, rozhlas a tzv. 

nová média (internet, sociální sítě).  

 Média ve velkém měřítku upírají svou pozornost na politické dění a vstupují do 

politiky tím, že plní roli zprostředkovatele mezi politickými institucemi a občany. Média 

politikům umožňují vyjadřovat své názory, vytváří jejich politický obraz, skrz ně 

promlouvat ke svým voličům, formovat veřejné mínění. Politici média využívají pro svou 

propagaci. Média také často plní funkci kritika a kontrolora politických institucí.111  

7.1. Mediální obraz  
 

 Předkládaný mediální obraz politických událostí nebo osobností může být zkreslen 

a může se lišit od samotné reality. Pro média nejsou mnohdy podstatné problémy a jejich 

řešení, ale především prezentace známé tváře a formulační obratnost.112 Známá tvář na 

titulní straně novin nebo ve zpravodajské rubrice v televizních novinách přiláká více 

čtenářů a zvedne televizní sledovanost. Označení mediální obraz se dnes užívá stále 

častěji v pejorativním kontextu, jako více či méně lživá konstrukce, která je vytvářena 

především s cílem formovat postoje publika tak, aby byl naplněn záměr zadavatele, který 

si financuje tvorbu daného obrazu. Označení image má tak stále častěji imidž lži a používá 

se jako synonymum manipulace s významy, jejímž cílem je spíše cosi zakrývat nebo 
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přidávat.113 Image a mediální obraz se stávají v poslední době silnou stránkou volebních 

kampaní, které se pak stávají významnou mediální událostí.  

Mediální kampaně v předvolebním období nahrazují běžná a každodenní témata v 

elektronických, tištěných i televizních médiích po několik týdnů. Kandidáti na prezidenta 

byli v předvolební mediální kampani zasazováni do dramatického rámce osobních vztahů, 

sympatií i antipatií, privátních osudů a životních peripetií. V mediálním obrazu kampaně 

jsme je mohli vídat jak v politických, tak i nepolitických rolích – členů rodin, otců a matek, 

amatérských sportovců, milovníků přírody i světa kaváren, luxusu i sebe sama.114  

7.2. Mediální kauzy prezidentů 
 

 Mediální kauzy dotvářejí a významně ovlivňují konstrukci mediálního obrazu 

politické osobnosti, často plní přední stránky tisku a hlavní vysílací čas v televizi i několik 

týdnů.  

7.2.1. Mediální kauzy Miloše Zemana 

 

 V posledních měsících věnují česká média zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu 

Miloše Zemana. Svatopluk Bartík115 krátce po zveřejnění kandidatury Miloše Zemana 

zveřejnil na svém facebooku oznámení, že prezident České republiky má metastazující 

rakovinu s prognózou dožití od tří do sedmi měsíců. Dodal rovněž, že odmítl léčbu. Ke 

zdravotnímu stavu třiasedmdesátileté hlavy státu se 8. listopadu 2017 vyjádřil jeho 

ošetřující lékař Miloslav Kala a oznámení Bartíka označil za lživé tvrzení.116 Právní zástupce 
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prezidenta Miloše Zemana podal 7. listopadu trestní oznámení pro podezření z trestného 

činu pomluvy, dále pak žalobu na ochranu osobnosti a návrh na předběžné opatření 

soudu, aby S. Bartík informace stáhl a dále je nerozšiřoval.117  

Miloš Zeman následně v rozhovoru pro televizi Barrandov oznámil, že po brněnském 

politikovi Svatopluku Bartíkovi bude kromě omluvy požadovat také pět miliónů korun.118 

Zpravodajský web Novinky.cz uveřejnil na toto téma v listopadu 11 článků, iDnes.cz 8 

článků. Slovenský web Pravda věnoval danému tématu pouze jeden článek, který se 

zaobíral především požadovanou výší odškodného. Sme.sk uveřejnil články dva, v jednom 

z nich však zdůraznil, že zdraví prezidenta České republiky se řeší v naší zemi opakovaně a 

český prezident výrazně zhubl a vypadá velmi unaveně. Zpravodaj ČT24 se této kauze 

nevěnoval.  

Velká mediální kauza ohledně Zemanova zdraví vypukla i v květnu 2013 při odemykání 

Korunní komory v katedrále sv. Víta. Znát byla únava, hlava státu neměla ani příliš daleko 

ke spánku. Mluvčí Hradu vyloučila, že by prezidenta trápily vážnější zdravotní problémy, 

jeho indispozici připisovala viróze.119 Záběry s vrávorajícím českým prezidentem Milošem 

Zemanem u korunovačních klenotů upoutaly pozornost jak nezávislé televize v Moskvě, 

tak renomovaných deníků v USA a Británii. Zemanova indispozice, objasňovaná Pražským 

hradem jako viróza, Rusům dokonce připomněla časy jejich prvního prezidenta Borise 

Jelcina, proslulého opileckými výstřelky.120 

Zvýšenou pozornost médií získala také kauza „Hitler je gentleman“, která trvá již druhým 

rokem. 27. ledna 2015 Miloš Zeman uvedl u příležitosti 70. výročí osvobození 

koncentračního tábora v Osvětimi na konferenci Let My People Live!, že Ferdinand 

Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman 

a byl tak fascinován nacismem. Řada odborníků a historiků odmítla existenci článku a 
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žádala od prezidenta omluvu za své nepodložené tvrzení. Miloš Zeman však na existenci 

článku trvá a pověřil své spolupracovníky, aby článek nalezli, zároveň vypsal 100 tisícovou 

odměnu pro veřejnost pro nálezce článku.  Článek se však doposud nenalezl. Peroutkově 

vnučce Terezii Kaslové v dubnu 2015 dochází trpělivost a kvůli Zemanovým výrokům 

podává žalobu.121 Soud nařizuje prezidentské kanceláři, aby se za výroky hlavy státu 

omluvila. Hrad se ale za prezidenta Miloše Zemana neomluvil a podal odvolání. Nový 

soudce předchozí verdikt zmírnil, omluvu ale nezrušil. Prezidentská kancelář podala 

odvolání k Nejvyššímu soudu a znovu se za slova prezidenta republiky neomluvila. Za to jí 

byla uložena pokuta od exekutora 100 tisíc korun. Pravda.sk uveřejnila ke kauze „Hitler je 

gentleman“ pouze tři články, Novinky.cz a iDnes.cz k tématu vydaly 50 článků. 

Zpravodajství ČT24 vydalo 25 článků.  

 Další větší mediální kauza se odehrála v říjnu 2016 v souvislosti s udílením státních 

vyznamenání 28. října 2016. Kauza Brady se týkala pře ministra kultury Daniela Hermana a 

prezidenta republiky Miloše Zemana o vyznamenání Jiřího Bradyho122. Ministr kultury 

Daniel Herman uvedl v rozhovoru pro českou televizi, že ho prezident Miloš Zeman vyzval 

ke zrušení plánované říjnové schůzky s dalajlamou. Pokud tak neučiní, prezident neudělí 

jeho strýci Jiřímu Bradymu státní vyznamenání.123 12. října šéf hradního protokolu Jindřich 

Forejt telefonicky informoval Bradyho, že 28. října obdrží Řád T. G. Masaryk. Ministr 

kultury se s dalajlamou setkal 18. října. Den poté obdržel premiér Bohuslav Sobotka 

z Hradu seznam vyznamenaných, který kontrasignoval. Jiří Brady na seznamu uveden 

nebyl.124 22. října prezident Zeman místopředsedovi vlády Andreji Babišovi potvrdil, že 

požádal Hermana, aby zrušil schůzku s dalajlamou, zároveň však popřel, že by to mělo 

jakoukoliv spojitost s udělením vyznamenání. Neudělení státního vyznamenání Bradymu 
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vyvolalo kritiku části politické scény, veřejnosti i představitelů společenského a kulturního 

života. Někteří politici kvůli chování Hradu kolem vyznamenání Bradyho nepřišli 28. října 

na slavnostní večer na Pražském hradě. Místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN) 

zorganizoval alternativní akci na Staroměstském náměstí.125 Jindřich Forejt v médiích 

nejdříve odmítal, že by Jiřímu Bradymu volal, po týdnu přiznal, že mu volal dvakrát, ale 

pouze s oznámením jeho návrhu na vyznamenání.  

Z vyjádření šéfa protokolu vyplývá, že prezidentská kancelář měla seznam vyznamenaných 

připravený už na začátku října, kdy údajně rozesílala oficiální dopisy. V tom případě by ale 

Forejt neměl důvod volat Bradymu až 12. října, aby ho informoval, že je ve výběru pro 

státní vyznamenání a tázat se ho, jestli se může dostavit. Podle Ovčáčka prezident obdržel 

586 nominací na vyznamenání, protokolář by tak musel obvolat více než pět stovek lidí, na 

které se nakonec nedostane.126 Jiří Brady vyznamenání neobdržel a prezident Miloš 

Zeman v listopadu vyzval ministra kultury k odchodu z vlády. Zpravodajství ČT24 věnovalo 

Kauze Brady 24 článků, iDnes.cz vydalo 30 článků, které se zabývaly situací okolo Jiřího 

Bradyho, Miloše Zemena a Daniela Hermana. Novinky.cz uveřejnily přes 30 článků. Kauzu 

neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu zaznamenala i řada zahraničních médií - 

například agentura Reuters, izraelský list The Jerusalem Post, americký deník The New 

York Times, dánský server Denmark News.Net či asijská informační síť Channel 

NewsAsie.127 „Zdá se, že se Toronťan George (Jiří) Brady stal obětí politické odplaty 

českého prezidenta Miloše Zemana na ministru kultury Danielu Hermanovi, který je jeho 

synovcem. Herman údajně naštval Zemana i Čínu tím, že se dříve sešel s dalajlamou,“ 

napsal server CBC. Rakouský Der Standard o celé kauze kolem ministra kultury Daniela 

Hermana, Jiřího Bradyho a prezidenta Miloše Zemana informoval velmi obsáhle. To, že 
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prezident nevyznamenal 88letého muže, který přežil holokaust, označil server za 

”Zemanovu pomstu”.128 Pravda.sk a Sme.sk uveřejnili k tématu tři články.  

S udělením vyznamenání pro Jiřího Bradyho by větší část občanů České republiky 

souhlasila. Vyplývá to z průzkumu společnosti Medial pro Český rozhlas z období 25. 10. – 

206. 10. 2016. To, že by měl Brady dostat vyznamenání, si myslí 54 % respondentů. 

Čtvrtina ale na jeho vyznamenání nemá názor – pravděpodobně proto, že případ příliš 

nesledují (více lidí bez názoru je mezi těmi, kteří nesledují ani kauzu setkání ministra 

Hermana s dalajlámou). Jen malá část si myslí (22%), že by Brady vyznamenání neměl 

dostat. Proti vyznamenání jsou významně častěji komunisté (54 %), voliči ostatních 

hlavních politických stran se přiklání k vyznamenání Jiřího Bradyho.129 

 

Zroj: Medial 

U hodnocení postoje v kauze udělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu se jasně 

ukazuje neprůhlednost kauzy - lidé nevědí, komu věřit. K ministru Hermanovi se přiklánějí 

spíše starší a vzdělaní lidé a voliči napříč politickým spektrem včetně ČSSD. Výjimku tvoří 
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voliči KSČM (29 %) a Okamurovci (20 %), kteří se přiklánějí k prezidentské kanceláři – mají 

obecně vyšší důvěru v úřad prezidenta a jeho kancelář. Nejvíce respondentů nevěří v této 

kauze ani jedné straně a to i mezi voliči Zemana z roku 2013 (44 %). Zároveň jsou mezi 

nerozhodnými respondenty především ti, kteří jen zaznamenali kauzu kolem setkání 

ministra Hermana s dalajlamou, ale nesledují ji. Naproti tomu lidé, kteří celý případ 

sledují, se většinově (55 %) přiklání k ministru Hermanovi.130 

 

 

Zdroj: Medial 

 

 

 

S naprosto odlišným výsledkem přišel průzkum od společnosti SANEP, který byl proveden 

pro deník Blesk ve dnech 27-30. 10. 2016 na vybrané skupině 1.497 dotázaných, kteří 

představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Až 31,8% dotázaných 

vnímalo celou událost jako cílený útok na hlavu státu. Zároveň je podle 32% dotazovaných 
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pravda na straně prezidenta Miloše Zemana. 20% věří v celé kauze ministrovi kultury. U 

37,8% dotazovaných nedošlo k narušení důvěry v prezidenta Miloše Zemana.131   

 

Zdroj: SANEP 
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Zdroj: SENAP 
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7.2.2. Mediální kauzy Andreje Kisky 

 

 U Andreje Kisky média řeší především jeho daňové kauzy a využívání vládní letky 

k soukromým účelům. V říjnu roku 2017 Slovenská generální prokuratura nařídila policii 

obnovit vyšetřování případu krácení daně firmy Kiska Travel Agency (KTAG), kterou vlastní 

slovenský prezident Andrej Kiska společně se svým bratrem.132 Do médií postupně unikají 

úryvky z policejního spisu a z daňových zpráv. Zo zverejnených dokumentov vyplývalo, že 

firma prezidenta a jeho brata musela doplatiť 27-tisíc eur, pretože do nákladov si 

neoprávnene započítala výdavky na Kiskovu volebnú kampaň.133 Zpravodajství ČT24 

uvedlo na toto téma jeden článek s titulkem: „Kiskova firma čelila vyšetřování kvůli 

daňovému deliktu“, v kterém čtenářům objasnila, že celá daňová kauza okolo slovenského 

prezidenta je považována za uzavřenou, protože společnost KTAG pochybení přiznala a 

částku doplatila. Případ proto podle slovenského zákona nelze posuzovat jako trestný čin. 

Vyzdvihla ve svém článku vyjádření organizace Transparency International Slovensko, 

která kritizovala postavení prezidenta Slovenské republiky k celé kauze a považovala po 

něm veřejnou omluvu.134 Na webu Pravda.sk bylo uveřejněno k tématu přes 30 článků, 

Sme.sk 25 článků, Novinky.cz 4 články. Prezident přiznal, že KTAG měla nedorozumění 

s daňovým úřadem o tom, co si může do nákladů firmy započítat a co ne. 

K jeho rodinnému výletu vládním speciálem věnoval web Novinky.cz v roce 2015 jeden 

článek, 16. listopadu 2017 uveřejnil článek druhý s titulkem: „Slovenský premiér Robert 

Fico chce od prezidenta Andreje Kisky, aby uhradil milión eur (25,6 miliónu korun) za 

používání vládní letky na přepravu k rodině do rodného Popradu.“ Zpravodajství ČT24 

vydalo k tématu jeden článek, v kterém se zabývá opakovanými rozepřemi mezi 

slovenským prezidentem a premiérem. Zprávy iDnes.cz věnovali oběma tématům po 

jednom článku. Česká média využití vládního speciálu pro soukromé účely označovala za 
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první prezidentův velký přešlap po roce ve své funkci. Pravda.sk a Sme.sk k tématu 

využívání vládní letky prezidentem Slovenské republiky věnovali 9 článků. Kiska letěl 

soukromým vládním letadlem 382krát za 955 tisíc euro. Prezident byl předsedou 

parlamentu vyzván, aby tuto částku vrátil do státního rozpočtu. V dubnu 2017 prezident 

Andrej Kiska vyhověl žádosti ministra vnitra, aby omezil svoje soukromé lety vládním 

speciálem a přislíbil, že bude používat ke své přepravě automobil.135  

7.2.3. Mediální kauzy Václava Klause 

 

 Exprezident Václav Klaus měl za své desetileté funkční období dvě větší mediální 

kauzy. První z nich se týkala Chilského incidentu, který se odehrál v paláci La Moneda 

v Santiagu de Chile.  Český prezident si během projevu chilského prezidenta na tiskové 

konferenci otevřel pouzdro s protokolárním perem, vyňal ho z pouzdra, prohlédl si pero, 

stáhl ruce pod stůl a přesunul pero do levé kapsy svého saka. Poté si zapnul sako, vrátil 

ruce na stůl a zavřel prázdné pouzdro. Událost odvysílala Česká televize 10. dubna 2011 

jako žertovný bonmot na konci svého pořadu 168 hodin. Tento záznam byl poté 

uveřejněn na severu Youtube136, kde se stal jedním z nejsledovanějších videí. Chilská 

příhoda prezidenta Václava Klause s perem zaujala i světová média. Manévr české hlavy 

státu, při němž protokolární pero mizí nejprve pod stůl a pak v kapse, rozebírají britské 

listy i americké televize. Třeba stanice CBS News na svém webu píše o tom, že Klaus "sbalil 

pero s rošťáckým úsměvem".137 Slovenská televize JOJ odvysílala reportáž o tom, že český 

prezident Václav Klaus trpí už dvacet let kleptomanii a půjde se léčit. Britský konzervativní 

deník The Times láká na svých webových stránkách čtenáře k přečtení článku o Klausovi ze 

své titulní strany slovy: "Je to pero ve vaší kapse, pane Klausi?" a nad tímto titulkem se 
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skví další poutání, které v překladu znamená Lehké prsty. The Guardian pak píše v titulku o 

tom, že "Václav Klaus byl chycen, když ukradl pero na cestě v Chile".138  

Kauza „Chilské pero“ se stala jednou z nejmasivnějších kampaní pro Českou republiku 

zcela zadarmo po celém světě.139 Sám Václav Klaus se o chilském peru vyjadřoval jako o 

obyčejné propisce. Mluvčí prezidenta Radim Ochvat jeho tvrzení ještě více rozvedl: „Šlo o 

běžné pero s logem státu či kanceláře, které dostávají prezidenti a zároveň členové 

delegací při státních návštěvách. Na Pražském hradě tato pera dáváme vždy při jednáních 

delegací společně s pracovním blokem.“140 Podle chilského deníku La Cuarta pero zdobené 

lapisem lazuli, kamenem typické modré barvy, vyrobili chilští řemeslníci a jeho cena je 20 

000 chilských pesos (zhruba 700 korun). Psací potřeba nenese žádnou značku, jméno ani 

věnování. Je na ní pouze nápis República de Chile. Pero mělo být použito pro podpis dohod 

ve třech oblastech významných v obou zemích - technologie, cestovního ruchu a využití 

nekonvenčních energií, napsal deník La Cuarta. Ale ještě před podpisem pero skončilo v 

kapse evropského hodnostáře.141 V březnu 2017 Václav Klaus v rozhovoru pro televizi 

Nova k celé nešťastné události uvedl: „Kauza chilského pera mě netěší a utrhl bych si 

ruku."142 Slovenský zpravodajský web Sme.sk kauze chilského pera věnoval 6 článků, 

Pravda.sk 3 články. Zpravodajství ČT24 uveřejnilo 6 článků na toto téma, iDnes.cz 9 

článků.  

Druhá kauza se týkala vyhlášení amnestie dne 1. ledna 2013 na konci novoročního 

projevu při příležitosti 20. výročí samostatnosti České republiky.  
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Terčem kritiky se stal především tzv. aboliční článek, který zastavil stíhání trvající déle než 

osm let u trestných činů se sazbou do deseti let vězení. Rozhodnutí dopadlo na řadu 

případů hospodářské trestné činnosti s vysokou škodou.143  

Amnestie se také týkala řady mediálně známých kauz, jako například: případ zpěvačky 

Dary Rolins, agresivního řidiče Aleše Trpišovského, Hany K., matky tzv. „vlčích dětí“, 

manažerů obžalovaných kvůli krachu Union banky, představitelů vytunelované 

společnosti H-System, Tomáše Pitra, který připravil stát na daních o zhruba 23,5 milionů a 

další.144 Rozsah amnestie nepobouřil jen Českou republiku, všimla si toho i zahraniční 

média. "Masová amnestie českého prezidenta vyvolala protesty" uvedl web britské 

veřejnoprávní televize BBC. "Kontroverzní amnestie prezidenta Klause" nesl titulek 

polského portálu Rzeczpospolita.145 Podle exkluzivního internetového průzkumu v 

rozmezí 2. – 3. ledna 2013 s prezidentskou amnestií nesouhlasilo 81,9% domácí populace. 

Průzkum byl proveden na vybrané skupině 1.573 dotázaných, kteří představovali 

reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let.146 
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 Dvě největší amnestie: Oba prezidenti po Novém roce čelili kritice. Česká televize [online]. 2015 [cit. 
2017-11-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1494381-dve-nejvetsi-amnestie-oba-
prezidenti-po-novem-roce-celili-kritice 
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 Amnestie Václava Klause: Rozsah amnestie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amnestie_V%C3%A1clava_Klause 
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 Klausova amnestie šokuje i v zahraničí! Svět se diví, co to český prezident provedl. Eurozprávy.cz [online]. 
2017 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/62838-klausova-amnestie-sokuje-i-
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 Parlamantní listy: SANEP [online]. 2013 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/user-data/06B091AE/file/40457-SANEP%20-
Prezidentsk%C3%A1%20amnestie.pdf 



 

74 
 

 

Zdroj: SENAP.cz 

  



 

75 
 

7.3. Veřejné mínění a popularita stávajících prezidentů 
 

 Veřejné mínění je pojem používaný ve vícero společenskovědních disciplínách, 

nemá ustálenou definici, ale nejčastěji je definováno jako souhrn názorů a hodnocení, 

které veřejnost vyjadřuje k určitému tématu, nebo jako shoda názorů mezi členy 

veřejnosti.147 Veřejné mínění má v politice velmi důležitou roli a pozici. Média se velmi 

intenzivně podílí na utváření veřejného mínění, největší vliv má televize a internet. 

7.3.1. Popularita Miloše Zemana 

 

 Zavedení přímé volby prezidenta v České republice vyvolávalo řadu otázek a 

pochybností. Podle výzkumu společnosti STEM, který probíhal ve dnech 29. srpna až 8. 

září 2013 schvalovalo zavedení přímé volby téměř 80% Čechů. Přímou volbu schvalovali 

častěji příznivci levicových stran.148 

 

S výsledky historicky první přímé volby a s vítězstvím Miloše Zemana bylo spokojeno 50% 

dotázaných. Více než dvě pětiny (44 %) označila prezidentské volby především jako souboj 

osobností. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel 
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 REIFOVÁ, I. (2004). Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha : Portál 
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 Volba prezidenta. STEM [online]. 2013 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: https://www.stem.cz/volba-
prezidenta/ 
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České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 11. února 2013. Na otázky odpověděl 

soubor 1090 respondentů.149 

 

Po prvních měsících v prezidentské funkci měl Miloš Zeman důvěru poloviny veřejnosti 

(51 %). Mírně nadpoloviční většina občanů (55 %) hodnotila jeho dosavadní práci příznivě. 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České 

republiky starších 18 let ve dnech 15. až 21. května 2013. Na otázky odpověděl soubor 

1040 respondentů.150 
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 Hodnocení prezidentských voleb. STEM [online]. 2013 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
https://www.stem.cz/hodnoceni-prezidentskych-voleb/ 
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 Důvěra v prezidenta republiky. STEM [online]. 2013 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
https://www.stem.cz/duvera-v-prezidenta-republiky/ 
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Prezident Miloš Zeman dokáže v rámci naší společnosti vyvolávat silné emoce, jak 

pozitivního, tak i negativního rázu. I přesto se Zeman celkově za své pětileté funkční 

období těší stabilní oblibě. Strmější pád popularity díky svému mediálnímu obrazu zažil 

v roce 2014 a 2016. V roce 2014 především díky řadě jeho nešťastných vulgárních výroků 

a bonmotů.151 Na konci roku 2016 hodnotilo prezidenta Miloše Zemana v souhrnu kladně 

60,1% dotázaných obyvatel ČR, což bylo o 10,1 procentního bodu méně ve srovnání se 

samotným začátkem roku. Na poklesu podpory prezidenta Miloše Zemana se zjevně 

podílela řada mediálních kauz. Průzkum přiblížil i názory respondentů, ve kterých 

vlastními slovy uváděli, co jim na osobě Miloše Zemana nejvíce vadí a naopak nejvíce 

vyhovuje. Nejvíce dotázaným na Miloši Zemanovi vadila jeho neochota přiznat chybu, 

populismus, vulgárnost, arogance, sebestřednost, spolupracovníci, příklon k Rusku a Číně, 
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 Průzkum SANEP: Prezident Miloš Zeman sbírá body za svůj postoj k uprchlické krizi. Parlamentní listy 
[online]. 2015 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
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ale i jeho bonmoty, kouření či alkohol. Naopak nejvíce vyzdvihovali názory na zahraniční 

politiku, postoj k migrantům, upřímnost, poctivost a vlastenectví.152  

 

 

Zdroj: SANEP.cz 
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 Popularita prezidenta Zemana klesá. Přesto má podporu 60 procent Čechů. Deník.cz [online]. 2016 [cit. 
2017-11-26]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/popularita-prezidenta-zemana-klesa-presto-ma-
podporu-60-procent-cechu-20161213.html 
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Zdroj: SANEP.cz 

 

Zdroj: SANEP.cz 



 

80 
 

 

Zdroj: SANEP.cz 

 Na konci května tohoto roku byl uveřejněn průzkum společnosti Median, v kterém 

se respondenti vyjadřovali k zachování přímé volby prezidenta a k volbám nového 

prezidenta v chystaných prezidentských volbách. Z průzkumu vyplývá, že prezident Miloš 

Zeman díky svému postoji k vládní krizi přišel o část voličů a volební preference Jiřího 

Drahoše stouply ze 17 na 24 procent. Přesto by 35% voličů hlasovalo pro Miloše Zemana. I 

podpora zachování přímé volby prezidenta oproti konci minulého roku mírně klesla. Do 

názoru se nejspíše promítl i ten fakt, že lidé nejsou s blížícím se termínem voleb spokojeni 

s ohlášenými kandidáty a mají pocit, že v přímé volbě nemají koho volit.153 
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 Průzkum SANEP: Prezident Miloš Zeman sbírá body za svůj postoj k uprchlické krizi. Parlamentní listy 
[online]. 2015 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
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Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i. vydalo výsledky lednového 

šetření, které se zaměřovalo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském 

úřadě za rok 2017. Nejvíce dotázaní občané ocenili, jak je prezident Miloš Zeman v 

kontaktu s občany a zná jejich problémy (dobře tento aspekt hodnotí 66% respondentů). 

Necelé dvě třetiny občanů (63%) hodnotí jako dobré také to, jak prezident plní funkce 

svěřené Ústavou. Nejvíce lidé Miloše Zemana kritizují za jeho reprezentaci země 

v zahraničí. Výrazně lépe prezidenta Miloše Zemana hodnotí lidé řadící se na levou stranu 

politického spektra, konkrétně voliči ČSSD a KSČM. Více pozitivních hodnocení se rovněž 

objevilo mezi dotázanými staršími 60 let a respondenty, kteří se zúčastnili v roce 2013 

druhého kola prezidentských voleb a svým hlasem podpořili právě Miloše Zemana. 

Kritičtější hodnocení je naopak typické pro sympatizanty pravice a pro respondenty 

s vysokoškolským vzděláním.154 
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7.3.2. Popularita Andreje Kisky 

 

 Hned zkraje svého funkčního období, po sedmi měsících ve svém úřadu se Andrej 

Kiska těšil až nadprůměrné oblibě. V předvánočním průzkumu agentury Focus pasovali 

Slováci Kisku na zdaleka nejdůvěryhodnějšího politika v zemi. Důvěřovalo mu až 71% 

Slováků. „Je prototypem toho, jak by měl vypadat evropský státník,“ řekl o něm bývalý 

velvyslanec v USA Petr Kolář. Část svých příznivců zklamal při vyhlášení referenda v roce 

2015 o rodině, kdy veřejně odmítl podpořit sňatky homosexuálů.155 V dotváření 

mediálního obrazu hraje i určitou roli jeho dobrosrdečnost a ochota pomáhat druhým 

lidem. Dlouhé roky se Andrej Kiska věnuje charitě v nadaci Dobrý anděl. Kiska osobně 

přispěl na provoz nadace milionem eur a především šesti lety bezplatné práce. Dobrý 

Anděl byl na Slovensku vyhlášen nejlepším charitativním projektem.156 I svůj prezidentský 

plat rozděluje mezi rodiny v nouzi.157  

 

Zdroj: Focus.sk 
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Globsec Policy Institute provedl v září 2016 na Slovensku průzkum, z kterého Andrej Kiska 

vyšel jako nejpopulárnější politik, následoval ho americký prezidentem Barack Obama a 

kandidátka na prezidentku USA Hillary Clintonová. Slovenský premiér Robert Fico skončil v 

žebříčku deseti osobností domácí a světové politiky až na pátém místě. Před ním se 

umístil i ruský prezident Vladimir Putin. Miloš Zeman skončil v průzkumu na sedmém 

místě až za maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Méně oblíbení jsou na Slovensku 

jen německá kancléřka Angela Merkelová, Donald Trump a turecký prezident Recep 

Tayyip Erdogan.158 

Listopadový průzkum z tohoto roku opět potvrdil stabilní oblibu prezidenta Andreje Kisky. 

Agentura Jako, s.r.o. uskutečnila tento průzkum ve dnech 14. 11. – 18. 11. 2017. 

Z průzkumu vyplývá, že Kiskovi důvěřuje 66% občanů Slovenska.159 

 

Zdroj: Agentúra JAKO 
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premiér Fico. Hospodářské noviny: iDnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
https://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-65495500-zeman-je-mene-oblibeny-nez-kiska-putin-i-
orban-ukazal-pruzkum-mezi-slovaky-podobne-dopadl-i-premier-fico 
159

 Dôveryhodnosť lídrov [online]. AKO, 2017 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: https://ako.sk/wp-
content/uploads/2017/11/ag.AKO-D%C3%94VERYHODNOST-LIDROV-november-2017.pdf 



 

84 
 

8. Závěr 
 

 Cílem mé diplomové práce byla komparace postavení a pravomocí prezidentů 

České a Slovenské republiky.  

Ústava umožňuje prezidentům získat významná práva vůči všem složkám mocenského 

systému. Úřad prezidenta je shodně součástí výkonné moci v obou zemích. Nejvýraznější 

odlišností byla do roku 2013 volba prezidenta. V roce 2013 byla v České republice 

zavedena volba přímá a nahradila komplikovanou a nepřehlednou volbu nepřímou. Na 

Slovensku se prezident republiky volí přímou volbou již od roku 1999. Průběh a podmínky 

přímé volby se mírně liší. Kandidáta na slovenského prezidenta navrhuje nejméně 15 

poslanců Národní rady nebo alespoň 15 000 občanů na základě petice. Kandidáta na 

českého prezidenta potřebuje podporu minimálně 20 poslanců parlamentu České 

republiky či 10 senátorů. Další možností získání kandidatury je minimálně 50 000 podpisů 

platných voličů pod peticí. Čísla se liší především z důvodu počtu obyvatelstva, Česká 

republika má zhruba o 5 milionů občanů více160. Věkový limit kandidátů 40 let je shodný v 

obou krajinách. Volba prezidenta je v Česku dvoudenní (pátek a sobota), na Slovensku se 

využívá k prezidentské volbě jeden předem stanovený den.  

Mezi výrazné odlišnosti patří zásada inkompatibility, která stanovuje neslučitelnost funkce 

prezidenta republiky s výkonem přesně vymezených činností. Slovenský prezident tak 

nesmí vykonávat jinou placenou funkci, podnikatelskou činnost nebo povolání. Další 

odlišností je odvolání prezidenta z funkce. Slovenský prezident může být za určitých 

podmínek na základě Lidového hlasování ze své funkce odvolán.  

Samotné prezidentské pravomoci se ve svém základě příliš neliší. Slovenský prezident na 

rozdíl od českého disponuje pravomocí vyhlásit referendum a válku. Mírné odlišnosti 

nalezneme i u pravomoci jmenování představitelů různých státních úřadů a institucí. Oba 

shodně jmenují důstojníky, generály, což jim umožňuje postavení velitele ozbrojených sil. 

Dále oba jmenují do funkce soudce, vysokoškolské rektory, profesory a vládu. Shodně oba 
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reprezentují svou zemi, podávají zprávy o stavu republiky, svolávají parlament, promíjejí a 

odpouští tresty. Oba prezidenti dále podávají zprávy o stavu republiky, svolávají 

parlament k zasedání, sjednávají a ratifikují mezinárodní smlouvy. Pověřují ministry 

řízením jednotlivých ministerstev. Slovenský prezident nedisponuje pravomocí účastnit se 

zasedání vlády. Český prezident propůjčuje vyšší formu vyznamenání občanům České 

republiky, uděluje ho těm, kteří nejsou občané České republiky. Slovenský prezident vyšší 

formu vyznamenání uděluje, řády se na Slovensku nepropůjčují.  

 Ve své práci jsem se zaměřila také na samotnou reálnost využití u vybraných 

prezidentských pravomocí a na mediální obraz prezidentů, jejich mediální kauzy a možný 

dopad těchto mediálních kauz na oblíbenost prezidentů u občanů České a Slovenské 

republiky. Postavení prezidenta v parlamentním systému se všeobecně považuje za slabé, 

díky určitým pravomocím však prezident může silně zasahovat do chodu státu. Uplatnění 

pravomocí a zároveň samotná pozice prezidenta pak závisí na aktivitě konkrétní osoby, 

která prezidentskou funkci zastává.  

V pravomoci vetovat zákon byli nejaktivnější slovenští prezidenti, Rudolf Schuster a Ivan 

Gašparovič, u něho je však nutné podotknout, že se jedná o jediného slovenského 

prezidenta, který byl zvolen dvakrát po sobě a množství vetovaných zákonů odpovídá 

deseti letům zastávání prezidentského úřadu. Ve vyhlašování amnestií byl nejaktivnější 

Václav Havel, který za své desetileté funkční období vyhlásil tři. Václav Klaus vyhlásil sice 

pouze jednu amnestii, ale svým rozsahem byla v samostatné České republice největší a 

vztahovala se na nejvíce lidí. Václav Havel byl nejaktivnější i v případě udělování 

individuálních milostí, kterých podepsal 1347. Nejméně milostí zatím udělil slovenský 

prezident Andrej Kiska. Referendum bylo na Slovensku vyhlášeno osmkrát, nejčastěji tuto 

pravomoc využívali Michal Kováč a Rudolf Schuster. Současný slovenský zákon o 

referendu se však nezdá být příliš funkční, z osmi vyhlášených referend bylo z důvodu 

malé účasti platné pouze jedno. Český prezident touto pravomocí nedisponuje. U 

jmenování vysokoškolských profesorů vyvstal spor o ústavní pravomoci prezidenta. 

Zeman opakovaně za své pětileté funkční období odmítal podepsat jmenování pro několik 

kandidátů na profesora, přestože splnili všechny potřebné podmínky pro jmenování.  
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 Média mají dnes nepopíratelně velmi významnou roli a pozici nejen ve společnosti, 

ale i v politice. Média utvářejí a silně ovlivňují veřejné mínění společnosti o politických 

osobnostech. Mediální kauzy prezidentů mají pak významný vliv na nárůst nebo propad 

oblíbenosti u široké veřejnosti. Vzornou ukázkou toho může být nynější prezident Miloš 

Zeman, kterého doprovází v prezidentské funkci řada mediálních kauz, které vyvolávají ve 

společnosti velmi silné emoce, pobuřují masu lidí a názory na chování pana prezidenta 

veřejnost rozdělují na dva velké tábory. Přestože je Miloš Zeman často kritizován, 

dosahuje stabilní průměrné až nadprůměrně obliby a většina obyvatel se domnívá, že 

úřad prezidenta zastává dobře. I pro připravovanou druhou přímou volbou prezidenta je 

horkým favoritem na vítěze. Velké emoce vzbuzuje u veřejnosti i prezidentův mluvčí Jiří 

Ovčáček161. Slovenská média různé kauzy Miloše Zemana shrnují do větších celků a 

informují o nich spíše okrajově. Česká média se věnují prezidentským kauzám s velkou 

oblibou, v kauzách Hitler je gentleman a Brady se k Zemanovi stavěly kriticky, referovaly o 

kauzách až v nadměrném množství a i s větším odstupem času se ke kauzám vracely. 

Zpravodajství České televize o některých přešlapech pana prezidenta raději 

neinformovala vůbec. Česká televize jako jediná veřejnoprávní televize na území České 

republiky by měla zastávat nestranné stanovisko. Několikrát byla však kritizována za 

nadržování Zemanovi.162 

V porovnání s osobností Miloše Zemana působí slovenský prezident Andrej Kiska 

nevýrazně. V médiích je popisován jako dobrosrdečný člověk, oceňovaný manažer a 

filantrop, který žije spořádaným rodinným životem. Ani jemu se však nevyhýbají mediální 

kauzy, přesto zůstává nejoblíbenějším politikem na Slovensku a těší se velké oblibě svých 

voličů. Vybraná slovenská média se o prezidentovi Andrejovi Kiskovi vyjadřují pozitivně, 

zaujímají vůči němu spíše obranný postoj. Česká média o kauzách Andreje Kisky informují 

spíše okrajově, v Čechách byl krátce po zvolení překládán za dobrý vzor představitele 

státní moci.  

                                                           
161

 Tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana byl v minulosti redaktorem Haló novin, Blesku a Práva, 
pracoval jako zástupce ředitelky tiskového odboru Úřadu vlády a v sekci public relations a marketingu ČSSD. 
162

 Souboj redaktorů. Je Česká televize nestranná? Deník.cz [online]. 2013 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
https://www.denik.cz/z_domova/souboj-redaktoru-je-ceska-televize-nestranna-20131107.html 
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Politický analytik Eduard Chmelár163 se nedávno negativně vyjadřoval k vytváření kultu 

osobnosti Andreje Kisky. Prezident podľa neho buď svoje právomoci zanedbáva, alebo ich 

nevie uchopiť a jeho program mu skôr pripomína prvú dámu. „Chodí po Slovensku ako 

princezná Diana, jeho program pripomína skôr prvú dámu a jeho správanie napodobňuje 

pápeža,“ napísal Chmelár, ktorý poukazuje na fakt, že väčšina ľudí z Kiskovho tímu tvoria 

ľudia z reklamných agentúr.164 

 Závěrem lze říci, že některé pravomoci slovenskému i českému prezidentovi 

umožňují silně zasahovat do chodu státu. Jak však bude s pravomoci prezident zacházet a 

zastávat svůj úřad je čistě na jeho zvážení, svědomí a vědomí. Osobnost českého 

prezidenta je v mnoha ohledech výraznější než osobnost slovenského prezidenta a Miloš 

Zeman je ve své funkci více aktivní, tím se zdá být pozice prezidenta více posílena, než 

tomu bylo před zavedením přímé volby. 

  

  

  

                                                           
163

 Eduard Chmelár (* 21. srpna 1971, Modra) je slovenský historik, politický a mediální analytik, 
vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista. Rektor Akademie médií, vysoké školy mediální a 
marketingové komunikace v Bratislavě 
164

 Kult osobnosti, cirkus, obdivovaný za úplné hlúposti. Kiska pripomína princeznú Dianu alebo diktátora 
Kima, píše Chmelár. Parlamentné listy.sk [online]. 2013 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kult-osobnosti-cirkus-obdivovany-za-uplne-hluposti-Kiska-
pripomina-princeznu-Dianu-alebo-diktatora-Kima-pise-Chmelar-287252 
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10. Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Životopis Václava Havla 
 

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Vyrůstal ve 

známé pražské podnikatelsko-intelektuálské rodině, spjaté s 

českým kulturním a politickým děním dvacátých až čtyřicátých 

let. Tento fakt se stal důvodem, proč mu komunistická moc po 

ukončení povinné školní docházky v roce 1951 nedovolila dále 

studovat.  

Po návratu z dvouleté vojenské základní služby pracoval jako 

jevištní technik, nejprve v Divadle ABC a od roku 1960 v 

Divadle Na zábradlí. V letech 1962 až 1966 studoval dálkově 

dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění.  

Od svých dvaceti let publikoval Václav Havel studie a články v různých literárních a 

divadelních periodikách. V lednu 1997 se stal spoluzakladatelem a jedním z prvních 

mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. V dubnu 1979 se stal 

spoluzakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Za své občanské postoje 

byl celkem třikrát uvězněn a ve vězení strávil téměř pět let. 

Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze spoluzakladatelů 

protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 

zvolen prezidentem Československa. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi ke 

svobodným volbám, což v létě 1990 splnil. Podruhé zvolilo Václava Havla do funkce 

prezidenta nové Federální shromáždění 5. července 1990. 

Dne 26. ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna Václava Havla prvním prezidentem 

samostatné České republiky.  

20. ledna 1998 byl opětovně oběma komorami Parlamentu České republiky zvolen 

prezidentem republiky. Prezidentský mandát vypršel Václavu Havlovi 2. února 2003.  

Jako literát se světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla.  

Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011 v 9.46 hodin na následky dlouhodobých 

zdravotních problémů. 

 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-havel 
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Příloha č. 2. – Životopis Václava Klause 
 

Václav Klaus se narodil na pražských Vinohradech 19. června 

1941. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole 

ekonomické (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok 

absolvování 1963) a ekonomie se stala jeho oborem na celý 

život.  

V roce 1970 musel z politických důvodů opustit započatou 

vědeckou dráhu a odešel na dlouhá léta pracovat do Státní 

banky československé.  

 

Odtud se koncem roku 1987 vrátil k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV 

Ihned po 17. listopadu 1989 vstoupil do politiky a stal se federálním ministrem financí. V 

říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se 

stal předsedou tehdy nejsilnějšího politického subjektu - Občanského fóra. Po jeho zániku 

v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu, jejímž předsedou byl 

od počátku až do prosince roku 2002. 

V roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v 

Praze. 

Dne 28. února 2003 byl zvolen prezidentem České republiky. 

Dne 15. února 2008 byl zvolen prezidentem České republiky pro druhé funkční období. 

Prezidentský mandát vypršel Václavu Klausovi 7. března 2013. 

Publikoval přes 40 knih s tématy obecně společenskými, politickými a ekonomickými, je 

nositelem mnoha mezinárodních cen a čestných doktorátů z univerzit z celého světa. 

 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-klaus 
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Příloha č. 3 – Životopis Miloše Zemana 

 

Ing. Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Vyrůstal 

pouze s matkou. V roce 1963 ukončil Střední ekonomickou 

školu v Kolíně. Pro referát o T. G. Masarykovi mu bylo zakázáno 

pokračování ve studiu na vysoké škole. Do roku 1967 pracoval 

ve strojírnách Tatra Kolín. Při tom mu je od roku 1965 

umožněno alespoň dálkové studium na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování. V 

roce 1968 vstoupil do Komunistické strany Československa.V 

roce 1969 promoval s červeným diplomem s diplomovou prací 

na téma prognostiky (s názvem Futurologie a budoucnost). 

Téhož roku začal vyučovat tento obor na Vysoké škole 

ekonomické v Praze. V roce 1970 byl vyloučen z Komunistické strany Československa pro 

nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací.  

V lednu 1990 je zaměstnán v Prognostickém ústavu ČSAV. Koncem ledna 1990 je za 

Občanské Fórum kooptován do Federálního shromáždění. V červnu 1990 byl znovu zvolen 

poslancem Federálního shromáždění za OF, stal se předsedou rozpočtového výboru a 

členem předsednictva Federálního shromáždění. 

Ve volbách v roce 1992 kandidoval za Českou stranu sociálně demokratickou, kam přešel 

po rozpadu Občanského fóra, a byl znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění. 

V únoru 1993 je zvolen předsedou ČSSD. Do funkce předsedy ČSSD je znovu zvolen v 

letech 1995, 1997 a 1999. V roce 2001 již nepřijal kandidaturu na funkci předsedy ČSSD.  

V letech 1996 – 1998 zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. V roce 2002 odmítnul znovu kandidovat na předsedu vlády. Na podzim 2002 

členové a příznivci Sociální demokracie ve dvou oddělených referendech vyzvali Miloše 

Zemana, aby kandidoval do funkce prezidenta České republiky. Není zvolen prezidentem a 

stahuje se na nějaký čas z politiky. V březnu 2007 vystupuje ze Sociální demokracie pro 

nesouhlas s politikou předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. V prosinci 2009 zakládá Stranu Práv 

Občanů a na březnovém sjezdu 2010 je zvolen jejím předsedou. 

V červnu 2012 jako první ze všech potenciálních kandidátů získal v petici 50 000 podpisů 

občanů potřebných pro kandidaturu na prezidenta České republiky. 

Ve druhém kole historicky první přímé volbě prezidenta České republiky se stal Miloš 

Zeman ziskem 54,8 % hlasů prezidentem České republiky. 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/zivotopis 
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Příloha č. 4 – Životopis Michala Kováče 

 

Michal Kováč se narodil 3. srpna 1930 v obci Ľubiša, okres 

Humenné. Vystudoval Obchodní akademii a Vysokou školu 

ekonomickou. V letech l965 - l966 přednášel v bankovní škole 

na Kubě a v letech l967 - 1969 pracoval jako náměstek 

Živnostenské banky v Londýně. V roce 1969, po okupaci 

Československa a potlačení Pražského jara, ho odvolali z 

Londýna a v roce 1970 vyloučili z KSČ a přeložili do Bratislavy na 

místo řadového bankovního úředníka.  

Po revoluci v prosinci 1989 se stal ministrem financí Slovenské republiky.  

V prvních svobodných volbách v červnu 1990 byl zvolen poslancem Federálního 

shromáždění do Sněmovny lidu na dvouleté období a jmenován ministrem financí SR. 

Svou činnost v první demokraticky zřízené vládě ukončil na vlastní žádost 18. května 1991.  

Ve volbách v roce 1992 byl znovu zvolen poslancem Sněmovny lidu Federálního 

shromáždění a na prvním zasedání Federálního shromáždění dne 26. června 1992 za 

předsedu Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky. Tuto funkci 

vykonával do 31. prosince 1992, do zániku České a Slovenské federativní republiky.  

Michal Kováč byl 15. února 1993 zvolen prezidentem Slovenské republiky. 

Funkční období ukončil 2. března 1998 předáním pravomocí vládě SR.  

Zemřel 5. října 2016 ve věku 86 let. 

 

 

 

Zdroj: https://www.prezident.sk/michal-kovac/ 
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Příloha č. 5 – Životopis Rudolfa Schustera 

 

Rudolf Schuster se narodil 4. ledna 1934 v Košicích. Vystudoval 

Střední průmyslovou školu stavební v Olomouci a v letech 1954 - 

1959 Slovenskou vysokou školu technickou v Bratislavě. Od roku 

1960 pracoval jako projektant v Krajském zemědělském ústavu v 

Bratislavě, poté byl asistentem v Slovenské akademii věd. V roce 

1964 vstoupil do Komunistické strany Slovenska, jejímž členem 

byl až do roku 1990. V roce 1974 nastoupil na Národní výbor 

města Košice, kde pracoval jako místopředseda pro služby a 

později pro ekonomiku.  

V letech 1983- 1986 se poprvé stal primátorem města Košice. V letech 1986 až 1989 byl 

předsedou Východoslovenského krajského národního výboru.  

30. listopadu 1989 byl zvolen předsedou Slovenské národní rady, kde působil do 30. 

června následujícího roku. Pak se stal velvyslancem ČSFR v Kanadě, v roce 1992 byl ale 

odvolán. Krátce poté pracoval na Ministerstvu zahraničí v Bratislavě a v letech 1994 až 

1999 ho podruhé zvolili za primátora Košic. V letech 1998 - 1999 získal mandát poslance 

Národní rady Slovenské republiky. V roce 1998 spoluzaložil a stal se lídrem Strany 

občanského porozumění, která ho nominovala za kandidáta do prvních přímých 

prezidentských voleb v roce 1999. 

Volby vyhrál a 15. června 1999 se ujal funkce prezidenta Slovenské republiky. V úřadě 

působil pět let. Za prezidenta SR kandidoval i v následujících volbách v roce 2004, kde 

však neuspěl. 

 

 

Zdroj: https://www.prezident.sk/page/rudolf-schuster/ 
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Příloha č. 6 – Životopis Ivana Gašparoviče 
 

Narodil se 27. března 1941 v Poltári. Ivan Gašparovič 

vystudoval v letech 1959–1964 práva na Právnické fakultě 

Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1966 – 1989 

působil jako předseda mezinárodní komise Československého 

svazu ledního hokeje. V letech 1990 – 1992 zastával funkci 

generálního prokurátora České a Slovenské federativní 

republiky. Vyučoval na UK v Bratislavě, pracoval na okresních 

a městských prokuraturách. 

V letech 1994 – 1998 předsedal Národní radě Slovenské republiky a v roce 1998 byl 

pověřený výkonem pravomocí prezidenta Slovenské republiky. V roce 2002 založil stranu 

Hnutí za demokracii a stal se její předsedou.  

V roku 2004 kandidoval na funkci prezidenta Slovenské republiky, zvítězil v druhém kole 

přímých voleb 17. dubna 2004.  

Roku 2009 prezidentskou funkci ve volbách proti Ivetě Radičové obhájil. 

Funkční období mu vypršelo v roce 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.prezident.sk/page/ivan-gasparovic/ 
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Příloha č. 7 – Životopis Andreje Kisky 
 

Andrej Kiska se narodil 2. února 1963 v učitelské rodině. V roce 

1986 dokončil inženýrské studium v oboru mikroelektronika na 

Elektronické fakultě Slovenské technické univerzity v 

Bratislavě. V roce 1990 odešel do USA, kde pracoval jako 

prodavač v obchodě na benzínové pumě a pomocný dělník na 

stavbě. Po roce a půl se vrátil na Slovensko. 

Jako manažer a podnikatel působil přes 15 let, založil několik 

společnosti. Nejúspěšnější z nich Triangel a Quatro z roku 1996. 

V roce 2005 se rozhodl začít věnovat charitě a rok později založil organizaci Dobrý Anděl. 

V roce 2011 spoluzaložil Dobrého Anděla i v České republice.  

V roce 2012 se Andrej Kiska rozhodl kandidovat na post prezidenta Slovenské republiky 

jako nezávislý a nestranický kandidát.  

V druhém kole prezidentských voleb 29. března 2014 byl zvolený za prezidenta Slovenské 

republiky. Hlas mu dalo 1 307 065 voličů, co představovalo 59,38 procent ze všech 

odevzdaných hlasů. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.prezident.sk/page/zivotopis/ 
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Příloha č. 8 – Amnestie Václava Klause ze dne 1. 1. 2013 
 

Prezident republiky Václav Klaus využil v úterý dne 1. ledna 2013 svého práva daného mu 

Ústavou a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky vyhlásil tuto 

amnestii:  

Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 

 Čl. I 

Prominutí a zahlazení některých nepodmíněných trestů 

(1) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 ve výměře nepřevyšující jeden rok. 

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud osoba, které byl trest uložen, 

dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku 75 let a zároveň jí byl uložen trest ve výměře 

nepřevyšující 10 let. 

(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2 se hledí, jako by odsouzeny nebyly. 

Čl. II 

Zastavení trestního stíhání 

Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního 

stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro 

trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let. 

Čl. III 

Zmírnění některých nepodmíněných trestů odnětí svobody 

 (1) Promíjím s podmínkou, že se osoba, které byl trest prominut, nedopustí trestného 

činu v době odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení, nepodmíněné tresty odnětí 

svobody uvedené v odstavci 2 a 3 tohoto článku. 
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(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013, pokud byl uložen trest 

nepřevyšující 24 měsíců a zároveň nebyl trest uložen 

a) za zločin, při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, nebo 

b) za zločin proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, anebo proti 

rodině a dětem, nebo 

c) osobě, která kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle tohoto článku, byla v 

posledních pěti letech před 1. lednem 2013 odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody nebo která byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 propuštěna z 

výkonu trestu odnětí svobody, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla. 

 (3) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud byl uložen trest ve výměře 

nepřevyšující 36 měsíců a zároveň osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má 

dosáhnout věku 70 let. 

(4) Jestliže prominutí trestu podle tohoto článku nelze vztáhnout na celou 

trestnoučinnost, za niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, neužije se ho ani zčásti.  

Čl. IV 

Prominutí dalších trestů 

(1) Promíjím podmíněně odložené tresty odnětí svobody pravomocně uložené před 1. 

lednem 2013 osobám, které: 

a) dosáhly či v roce 2013 dosáhnou věk 70 let, 

b) osobám, kterým byl trest uložen ve výměře nepřevyšující dva roky. 

(2) Promíjím nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo jejich zbytky a 

nevykonané tresty domácího vězení nebo jejich zbytky, pokud byly tyto tresty 

pravomocně uloženy před 1. lednem 2013. 
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(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2, se hledí, jako by odsouzeny nebyly. 

Čl. V 

Společné ustanovení 

Trestným činem se též rozumí provinění spáchané mladistvým a trestem též trestní 

opatření uložené mladistvému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-klaus/rozhodnuti-

prezidenta/amnestie-a-milosti/index.shtm 



 

102 
 

Příloha č. 9 - Amnestie Ivana Gašparoviče ze dne 2. 1. 2013 
 

ROZHODNUTIE  prezidenta Slovenskej republiky z 2. januára 2013 o amnestii  

Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky využívam právo dané 

mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky 

udeľujem túto amnestiu:  

Článok I  

Odpúšťam tresty odňatia slobody právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia, 

ktorých výkon je podmienečne odložený, s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby 

nebol odsúdený.  

Článok II  

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia 

právoplatne uložené vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov, ak bol takýto trest 

uložený mladistvému alebo ak súd zaradil páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do 

ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, alebo nevykonané zvyšky týchto 

trestov odňatia slobody. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako 

keby nebol odsúdený.  

Článok III  

Odpúšťam tresty vyhostenia, ktoré boli právoplatne uložené pred 1. augustom 2004 

osobám, ktoré sú v súčasnosti občanmi iného členského štátu Európskej únie alebo 

občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tieto tresty 

odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.  

Článok IV  

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia 

právoplatne uložené za vojenské trestné činy podľa XII. hlavy osobitnej časti zákona č. 

140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, spáchané vojakmi v povinnej 
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základnej vojenskej službe alebo v povinnej náhradnej vojenskej službe, okrem osôb 

odsúdených za trestné činy porušovania práv a chránených záujmov vojakov, alebo 

nevykonané zvyšky týchto trestov odňatia slobody. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že 

sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.  

Článok V  

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje: 

a) na tresty právoplatne uložené za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví 

alebo škody veľkého rozsahu,  

b) na tresty právoplatne uložené za trestný čin zanedbania povinnej výživy, ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži,  

c) na tresty právoplatne uložené za trestné činy ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a 

opilstva,  

d) na tresty právoplatne uložené osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred 

ich uložením právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, 

výkon ktorého nebol odložený, alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich 

uložením prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,  

e) na právoplatne uložené tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným z trestných činov, za ktorý 

bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, je trestný čin, na ktorý sa amnestia podľa písmen 

a) až c) nevzťahuje, alebo ak boli uložené osobe, na ktorú sa amnestia podľa písmena d) 

nevzťahuje.  

Článok VI  

Osobám, na ktoré sa z dôvodov uvedených v článku V rozhodnutia podľa článku I až IV 

nevzťahujú, odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody alebo nevykonané zvyšky 

trestov odňatia slobody právoplatne uložených predo dňom tohto rozhodnutia, okrem 

trestov uložených za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody 

veľkého rozsahu, ak ide o  
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a) osoby, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou,  

b) osoby staršie ako šesťdesiatpäť rokov, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo 

výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov,  

c) tehotné ženy, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej 

osemnásť mesiacov a starajú sa najmenej ešte o jedno dieťa mladšie ako pätnásť rokov, 

okrem osôb odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej 

výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania 

blízkej osoby a zverenej osoby,  

d) osamelé ženy alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú najmenej o dve deti mladšie ako 

pätnásť rokov, aj keď už boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdení na trest 

odňatia slobody za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, výkon ktorého nebol 

odložený, ak výmera tohto trestu neprevýšila osemnásť mesiacov, okrem osôb 

odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy 

mládeže, šírenia toxikománie a podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej 

osoby a zverenej osoby.  

Ivan Gašparovič v. r.  

prezident Slovenskej republiky  

Tomáš Borec v. r.  

minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://gasparovic.prezident.sk/?amnestie 
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Příloha č. 10 – Transparentní účet Miloše Zemana 
 

 

Číslo účtu: 2501277007 / 2010 

Majitel účtu: Ing. Zeman, Miloš 

Název účtu: Miloš Zeman – volební účet pro volbu prezidenta České republiky 2018 

 

Zdroj: Fio.cz 
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Příloha č. 11. – Milost prezidenta republiky pro Jiřího Kajínka 
 

Prezident republiky udělil milost 

23. května 2017 

Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 23. května 2017 rozhodl udělit milost 

odsouzenému, který vykonává trest odnětí svobody na doživotí uložený mu za trestné 

činy vraždy, padělání a pozměňování veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí 

a nedovoleného ozbrojování.   

 Prezident republiky prominul uvedený trest pod podmínkou, že se omilostněný do 7 let 

od udělení milosti nedopustí trestného činu (tj. jakéhokoli trestného činu ať již úmyslného 

nebo nedbalostního). Dodržování podmínky bude podle § 369 trestního řádu a také podle 

§ 68 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy sledovat soud, 

který ve věci rozhodl v prvním stupni. Uvedený soud po uplynutí každého roku podmínky 

sdělí Ministerstvu spravedlnosti výsledky šetření. Vyjde-li najevo, že omilostněný 

podmínku nedodržuje, provede soud potřebné šetření i před uvedenou lhůtou a předloží 

výsledky šetření prezidentu republiky, a to prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. 

Pro úplnost dodáváme, že soudu nepřísluší, aby sám vyvozoval závěry o neplnění 

podmínky, neboť k tomu je oprávněn pouze prezident republiky.  

  

  

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.hrad.cz 


