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Úvod

Cílem této diplomové práce, vyplývajícím již  z jejího zadání, je přiblížit 

fungování ústavních orgánů Francouzské a České republiky, a především pak 

postavení prezidentů v obou státech.

V první části diplomové práce pojednám obecně o politickém systému, dělbě moci 

a typologii politických systémů.

Následovat budou kapitoly věnované Francii. Nejprve se zaměřím na počátky 

V. republiky, pokračovat budu přehledem ústavních orgánů. Pokusím se přiblížit 

fungování moci zákonodárné, výkonné a soudní. Samostatná kapitola bude 

věnována prezidentovi republiky. Ve stejném duchu budou členěny i kapitoly o 

České republice. V poslední kapitole se pokusím o vlastní srovnání obou 

prezidentů. Cílem bude upozornit na rozdílné znaky v jejich postavení a 

pravomocích.

Toto téma jsem si vybrala především proto, že studuji francouzštinu a občanskou 

výchovu a v tomto tématu se nabízela možnost oba obory propojit.

Druhým důvodem pak byla zajímavost a důležitost tématu. Znalost politických 

systémů a orgánů státní moci prostupuje téměř všechny sféry společnosti a patří 

k základní vzdělanosti.

Doufám, že si v této oblasti utřídím a především rozšířím své dosavadní znalosti.

V neposlední řadě mě toto téma zaujalo svou aktuálností. Ve Francii se blíží 

prezidentské volby a bude myslím zajímavé pokusit se proniknout do předvolební 

kampaně a představit kandidáty na tento post. Prezidentské volby v České 

republice se uskuteční za rok, a tak se i u nás již  nyní diskutuje o osobě příštího 

prezidenta.

Vzhledem k rozsahovým limitům této práce, téma nelze plně obsáhnout. Přesto 

doufám, že se mi podaří zachytit podstatné skutečnosti .

Budu vycházet z dostupné literatury, jak v českém jazyce tak francouzském, a také 

z internetu.



1. Politické systémy

1.1.Teorie politických systémů

Encyklopedie politiky charakterizuje politický systém jako souhrnný pojem pro 

způsob organizace společenských procesů. Z jiného hlediska je to souhrn 

politických institucí a idejí dané společnosti a vzájemný vztah mezi nimi.

Termín politický systém je nejobecnější střechovou kategorií politologie. Většinou 

se jím rozumí obecný souhrn vztahů, které se vytvořily v oblasti politiky mezi 

státními orgány, politickými organizacemi, zájmovými organizacemi, skupinami 

nátlaku a dalšími politickými institucemi. Nejobecněji bychom do pojmu politický 

systém mohli zahrnout: a) stav společnosti, její strukturu, život společnosti (zájmy, 

politické myšlení, politickou kulturu včetně specifických norem a politických 

tradic, politických postojů a orientací); b) systém státní moci, tzn. ústavní zásady, 

právní řád, souhrn vztahů mezi státními orgány (legislativou, exekutivou, justicí), 

politickými organizacemi a institucemi a zájmovými skupinami; c) efektivitu 

existujícího hospodářského systému a jeho vliv na politickou situaci (Žaloudek, 

2004).

Pro srovnání uvádím ještě jednu definici, kde politický systém je souhrnný pojem 

pro mechanismy organizace a řízení celospolečenských procesů. V obecnosti 

zahrnuje: a) systém státní moci, tzn. ústavní zásady, právní řád, souhrn vztahů mezi 

státními orgány, politickými organizacemi (stranami, hnutími apod.) a institucemi a 

zájmovými skupinami; b) specifické normy a politické tradice, politické postoje a 

orientace (www.wikipedia.cz).
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1.2. typologie a charakteristika jednotlivých typů politických

systémů

Už Aristoteles upozorňoval, že by se neměla směšovat činnost poradní a výkonná. 

Tímto problémem se daleko později zabýval Montesquieu ve Francii, Paul von 

Holbach v Německu a mnozí další. Charles Luis de Montesquieu ( 1689-1755) ve 

svém stěžejním díle „O duchu zákonů“ (De 1'esprit des lois) zdůraznil nutnost 

dělení moci na legislativu, která vydává obecná závazná pravidla, exekutivu, která 

tyto pravidla aplikuje na jednotlivé případy, a judikativu, řešící neshody při jejich 

aplikaci a zároveň vymáhající jejich plnění. Postupně tak vznikla teorie o 

horizontální, vertikální a časové dělbě moci. Vychází z myšlenky, že přílišná 

koncentrace moci je škodlivá, že moc má být rozdělena a mezi jednotlivými sektory 

státní moci má existovat přirozená rovnováha, kontrola a nezávislost jedné části na 

druhé ( Vodička, 2003).

Klasickou horizontální dělbou moci rozumíme vznik, vzájemné vztahy a rozdělení 

úkolů mezi legislativou (tedy mocí zákonodárnou), exekutivou (tedy mocí 

výkonnou) a především nezávislou judikaturou (tedy mocí soudní).

Absolutní a důsledná dělba moci není však institucionálně a procesně v dnešní 

době myslitelná. Zejména pokud jde o vztah exekutivy a legislativy vzniká 

nezbytně soustava součinností a závislostí a částečného funkčního překrývání, a to 

zvláště v parlamentním systému (podrobněji viz níže), který je více systémem 

spolupráce než dělby mocí (Klokočka, 1997).

V jednotlivých zemích jsou tyto otázky různě, detailně (podle různosti ústav, 

volebních systémů, odlišností jednotlivých zákonů apod.) upraveny a vznikají tak 

různé politické systémy.

Při zkoumání politických systému je také třeba přihlédnout k funkční dělbě moci, 

která s demokratizací volebního systému a s rozvojem politických stran vytváří 

novou dělbu moci uvnitř ústavních orgánů ( např. poměrem vládních a opozičních 

sil v parlamentě (Klokočka, 1997).
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Pro následnou typologizaci politických režimů, budu vycházet z knihy: Úvod do 

studia politické vědy od Ladislava Cabady a Michala Kubáta. Pro typologizaci 

autoři používají dvě kritéria: za prvé, je to způsob dělení moci ve státě na moc 

zákonodárnou a moc výkonnou. Za druhé, je  to povaha vzájemných propojení, 

vztahů a závislostí mezi zákonodárnými institucemi a institucemi výkonnými. Je 

však třeba přihlédnout i k dalším faktorům z nichž nejdůležitějším jsou politické 

strany." Jejich funkce je klíčová a může ovlivnit povahu politického režimu. Další 

podstatnou otázkou fungování ústavního systému ve všech státech, bez ohledu na 

to, zda se jedná o monarchie, či republiky je postavení hlavy státu a vymezení 

jejich pravomocí. Ve státech s republikánským zřízením pak s touto otázkou souvisí 

další a sice vymezení způsobu volby hlavy státu, tedy prezidenta ( podrobněji viz 

níže).

Na základě výše uvedených kriterií lze provést klasifikaci dnes existujících forem 

vlády a politické režimy rozdělit na tři základní typy. Klasické schématické členění 

na systém parlamentní a prezidentský není dostatečné. Většina autorů (jako např. 

Cabada) se dnes přiklání ke klasifikaci obsahující tři základní modely. Jedná se o 

systém:

-parlamentní

-prezidentský

-poloprezidentský

K uvedenému dělení se přiklání i např. G. Sartori, který také rozděluje politické 

systémy na tyto tři základní typy. Další kategorie považuje za zbytečné (Sartori, 

2001).

11 Vztah mezi vládou a parlam entem  může tedy být popsán z  hlediska formálně-ústavního. Nicméně 

na je h o  podobě se p o d ílí rada dalších faktorů, především  pak role politických stran. Na tuto 

skutečnost upozorňuje např. M aurice Duvereger, když uvádí: „ Kdo zná klasické ústavní právo  a 

nezná roli stran, vidí současně politické režim y zkreslené; kdo zná naopak roli stran a nezná 

klasické ústavní právo, vid í současné politické režim y sice neúplně, ale přesně." (Novák, 1997).
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1.2.1. Parlamentní systém

Politická odpovědnost vlády vůči parlamentu a účast vlády v procesu tvorby práva- 

to jsou dva základní kameny parlamentního režimu. K tomu ještě patří právo hlavy 

státu svolávat parlament nebo jej dokonce za daných okolností rozpustit.

V tomto systému se nechápe dělba moci příliš přísně. Moc výkonná a zákonodárná 

spolu nejen spolupracuje ale i se vzájemně doplňuje.

Funkce hlavy státu (prezident nebo král) je  oddělena od funkce šéfa vlády, kterým 

je premiér nebo kancléř ( tzv.duální exekutiva). Hlava státu se aktivně neúčastní 

procesu rozhodování, zakročuje jen v případě napětí nebo krize.

Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry, ale jedná se spíše o formální 

kroky, protože složení vlády musí být akceptováno parlamentem. Role hlavy státu 

se tak omezuje na reprezentování země v mezinárodních a vnitřních vztazích a 

plnění rozličných čestných a ceremoniálních funkcí.

Prezidenta volí parlament nebo kolegium volitelů.

Příkladem země s parlamentním režimem je např. Česká republika, Slovensko 

(ačkoliv zde byla zavedena přímá volba prezidenta) a Maďarsko.

Skutečná výkonná moc tedy náleží premiérovi (nebo kancléři), který ji vykonává 

spolu se členy kabinetu (ministry). Vláda je  parlamentu odpovědná jako celek. 

Ministři, nebo většina z nich bývají zároveň členy parlamentu. Můžeme ovšem 

nalézt země, kde je i přes parlamentní režim funkce ministra a člena parlamentu 

neslučitelná (př. Slovinsko).

V ládaje povinna podat demisi pokud jí parlament vysloví nedůvěru nebojí odmítne 

na její žádost důvěru udělit (Cabada, Kubát, 2002; Blahoš, Balaš, Klíma 1998).

Čistý parlamentarismus se v praxi vyskytuje jen zřídka. Podle charakteru vztahů 

mezi vládou a parlamentem lze parlamentní režim dále dělit. Převažuje-li výrazně 

vláda nad parlamentem, hovoříme o tzv. premiérském parlamenlarismu (kabinetní 

systém dnešní Velké Británie) (Cabada, Kubát 2002 ). V čele vlády tu stojí vůdce 

většinové politické strany, pomocí níž kontroluje jednání parlamentu. Premiér 

dominuje vládě a vláda parlamentu. Ostatní členové vlády jsou vůči premiérovi v 

nerovném postavení, protože on rozhoduje o jejich jmenování i odvolání, má vliv na 

kariéry poslanců apod. Zkrátka, premiér je vůdcem vlády, strany i parlamentní 

většiny.
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Odlišný model nabízí Spolková republika Německo, neboť je zde velká 

pravděpodobnost koalic. V SRN se totiž nejedná o systém dvou politických stran. 

Spolkový kancléř tak sice je ústavně dosti silný, avšak již  je limitován nutností 

dohody s koaličními partnery. Ne vždy je též vůdcem nejsilnější politické strany. 

Zatímco v předchozím případě vláda dominovala parlamentu, v tomto případě je 

vzájemný vztah více vyrovnaný.

Převažuje-li parlament nad vládou, hovoříme o tzv. parlamentarismu s převahou 

zákonodárného sboru ( Francie v období III. a IV. Republiky). Premiér je vlastně 

jen jedním z ministrů, vládaje slabším partnerem parlamentu, který aleje  současně 

fragmentarizovaný. Často se též mluví o racionalizovaném parlamentarismu, za 

nějž někteří autoři považují i poloprezidentský model vlády ( Cabada, Kubát, 2002; 

Sartori, 2001).

Dalším typem je tzv. stranicky kontrolovaný par lamentar ismus, kde je určující 

otázka, kdo kontroluje strany a koho strany kontrolují.

Další možné dělení parlamentního režimu se nabízí podle vztahu mezi premiérem a 

zbytkem vlády.G. Sartori ( Sartori, 2001 s.l 12) rozlišuje premiéra jako:

- prvního nad rovnými (Velká Británie)

- prvního mezi nerovnými (Německo)

- prvního mezi rovnými (běžné parlamentní systémy)

U všech těchto možností jde o vzorce sdílení moci, všechny vylučují koncentraci 

moci v jedné osobě. Tato rozdělení parlamentních režimů dobře ukazují možnosti a 

limity jejich fungování. Zatímco některé typy parlamentních režimů fungují lépe 

( premiérský parlamentarismus), jiné fungují velmi problematicky 

(parlamentarismus s převahou zákonodárného sboru). První jmenovaný je 

stabilnější a účinnější, druhý má pak tendenci k nestabilitě a neúčinnosti ( Cabada, 

Kubát, 2002).

9



1.2.2. Prezidentský systém

Prezidentský režim funguje na odlišných principech. Dělba moci je zde chápána 

doslovně. Setkáváme se s ní především ve Spojených státech amerických. Výkonná 

moc je od té zákonodárné striktně oddělena. Obě moci jsou situovány v jiných 

rovinách. Znamená to, že parlament funguje čistě v legislativě a nemá žádné 

exekutivní nástroje. Prezident je zase vybaven úplnou výkonnou mocí - exekutiva 

není rozdělena na dvě separované části - ale zároveň zbaven zákonodárných 

možností.

Parlament se tedy nepodílí na výkonné moci, má ale plnou moc zákonodárnou. Co 

se týče vlastní organizace a způsobu fungování je na exekutivě nezávislý. Prezident 

nemůže parlament rozpustit a dokonce ani svolat jeho zasedání.

V tomto režimu je prezident nejen hlavou státu, ale současně i šéfem vlády a 

zároveň tedy přímým nadřízeným výkonného státního aparátu. Je navíc jediným 

ústavou daným držitelem výkonné moci, což znamená, že jmenuje členy vlády a 

ostatní úředníky, kteří mu pomáhají a podporují jej. Je volen lidovým hlasováním, 

ať už přímo nebo přes kolegium volitelů( což je právě případ Spojených států 

amerických) a je  tedy vedle parlamentu dalším reprezentantem lidu. Dalším 

důležitým prvkem je ta skutečnost, že prezident ani jemu podřízení členové 

exekutivy nejsou vůči parlamentu politicky odpovědní.Prezident nemůže být 

politickou cestou svržen ( Cabada, Kubát, 2002; Sartori, 2001).

Separace částí mocí a politická neodpovědnost exekutivy vůči pariamentu-to jsou 

nej důležitější předpoklady prezidentského systému ( Cabada, Kubát, 2002).

Aby vše v praxi fungovalo ( Sartori to uvádí jako typický příklad amerického 

systému) bylo nutné zavést systém brzd a protivah, čili vzájemného omezování se 

moci zákonodárné, výkonné a soudní. V praxi se to projevuje např. tak, že prezident 

potřebuje pro řadu svých rozhodnutí souhlas parlamentu, nebo naopak návrhy 

zákonů schválené parlamentem musí být odsouhlaseny prezidentem. Zde má opět 

výrazný vliv stranický systém. Prezident může být politicky odlišný od parlamentní 

většiny, potom ovšem naráží na nesouhlas parlamentu. Přesto režim funguje.

Cabada vídí příčinu v nedisciplinovanosti stran, díky níž může prezident hledat 

podporu i u členů parlamentu z jiné než jeho strany.
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1.2.3. Poloprezidenstký systém ( nebo též semiprezidentský, 

semiprezidiální, neoprezidentský)

Termín poloprezidentský systém uvedl jako první francouzský politolog Maurice 

Duverger v roce 1978.

Jedná se v podstatě o kompromis mezi parlamentní a prezidentskou mocí.

Postupně byly do této skupiny řazeny státy, které splňovaly tři základní 

charakteristiky:2*

1 )přímá volba prezidenta( možná je i volba prostřednictvím volitelů-viz Finsko)

2)dostatečné množství pravomocí v rukou prezidenta

3)duální exekutiva rozdělená mezi prezidenta a vládu, resp. ministerského předsedu, 

který je  odpovědný parlamentu.

Významné pravomoci prezidenta a jeho přímá volba spolu s existencí vlády 

odpovědné parlamentu jsou tedy základními znaky poloprezidentského modelu. 

Nejdůležitější postavou se v tomto režimu stává prezident, který je volen v přímých 

všeobecných volbách. Ve svých rukou soustřeďuje funkce hlavy státu a šéfa 

exekutivy. O výkonnou moc se však v tomto případě musí podělit s premiérem a 

vládou.

Za podmínek, kdy prezident a premiér pocházejí ze stejného politického tábora, je 

dělba výkonných pravomocí vždy prováděna ve prospěch hlavy státu.

Problém nastává v případě, kdy premiér nechce uznat nadvládu (svrchovanost) 

prezidenta. To se stává v případě, kdy premiér je  reprezentantem jiného politického 

tábora než prezident.

* Z evropských států do této skupiny Duverger přirad il především  Franciif podrobněji viz 

níže), Finsko, Island, Portugalsko, Rakousko, Irsko. Ne všichni autoři ovšem souhlasí se  zařazením  

všech těchto zem í do této kategorie. Většinou souhlasí pouze s Finskem, Francií a Portugalskem a 

argumentují tím, že  v ostatních zemích není postaven í prezidenta tak silné.
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Premiér stojí v čele vlády, která je politicky odpovědná parlamentu. Tzn. že ke 

svému fungování potřebuje souhlas parlamentní většiny. Za premiérem a vládou 

tedy stojí jeho politická většina. Příznivci prezidenta, který je z jiné politické strany, 

jsou tedy logicky v menšině. Premiér má navrch, jeho kompetence se rozšíří a 

prezident je  nucen k redukci svých politických ambicí. Většinou se soustředí na 

zahraniční a bezpečnostní otázky. Této situaci se říká kohabitace - nucené soužití 

(podrobněji viz níže.) Tato situace je sice cizí principům poloprezidentského 

režimu, ale v praxi rozhodně není výjimečným jevem ( Cabada, Kubát, 2002). 

Prezident jmenuje premiéra a ministry, ale vláda jako celek nese politickou 

odpovědnost vůči parlamentu. Sám prezident však parlamentu odpovědný není a 

navíc je oprávněn jej rozpustit.

Vláda má na chod parlamentu velký vliv a je v legislativním procesu značně 

zvýhodněna, protože vládní návrhy zákonů mají přednos.

Poloprezidentský ústavní systém klade velký důraz na využívání institutu přímé 

demokracie-referenda (Blahoš, Balaš, Klíma, 1998).

Např. Sartori nesouhlasí se zařazením Irska. Sám ho považuje za  přík lad  parlam entního systému. 

Stejně tak j e  p ro ti Rakousku a Islandu. Prezidenti jso u  v těchto státech sice voleni v přímém  

všelidovém  hlasování, ale siln í jso u  pouze na papíře, nevykonávají dostatečné množství pravom ocí 

nezávisle na vládě a tím jso u  fakticky slabší, než nepřímo volení prezidenti v jin ých  zemích. To 

ostatně uznává i sám Duvere%r, že politická praxe těchto zem í j e  parlam entní a že prezidenti jsou  

spíše loutky.

Proto bývá definice poloprezidentského systému složitá. Podle Sartoriho právě kvůli tomu, že  není 

přesně stanoveno z čeho se vychází. Zda z form áln í ú s ta vy , m ateriální nebo nějakého kolísání mezi 

nimi (Sartori, 2001).
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Jako shrnutí hlavních znaků na tomto místě uvedu definici poloprezidentského 

systému podle Sartoriho, tak jak ji zaznamenal v knize Srovnávací ústavní 

inženýrství (str.140).

Politický systém je poloprezidentský vyznačuje-li se těmito vlastnostmi:

1) Hlava státu je volena všelidovou volbou-přímo či nepřímo-na pevně dané 

funkční období.

2) Hlava státu sdílí exekutivní moc s premiérem, což vytváří strukturu duální 

autority, jíž  vymezují tři kritéria:

3) Prezident je nezávislý na parlamentu, není však oprávněn vládnout sám či 

přímo, a jeho vůle proto musí být tlumočena vládou a procházet přes její 

rozhodnutí.

4) Premiér a jeho kabinet naopak představují instituce nezávislé na 

prezidentovi v tom, že jsou závislé na parlamentu-jsou závislé buď na 

důvěře, nebo na nedůvěře parlamentu(nebo na obojím) a v obou případech 

potřebují podporu parlamentní většiny.

5) Duální struktura autority poloprezidentského systému umožňuje různé 

vyvažování a také přesunování mocenské převahy uvnitř exekutivy, to však 

pod přísnou podmínkou, že trvá“potenciál autonomie“ každé složky 

exekutivy.

Jak již bylo řečeno poloprezidentský režim je převážně závislý na politických 

faktorech, spíše než na tom, co je psáno a dáno ústavou. To znamená, že určující 

pro jeho fungování je  hlavně stranický systém, a vztah mezi prezidentem a 

většinovou politickou stranou (viz možnost kohabitace). Je-li prezident zároveň 

šéfem takové strany, pak je jeho postavení velmi silné.

Jednotlivé typy režimů, jak jsem uvedla, můžeme klasifikovat a kom parovat. Nelze 

však říct, který z režimů je či není vhodný. Pro každou zemi je v konkrétním 

časovém období více či méně vhodný jiný typ režimu.
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2. Francie (La France)

Francouzská republika (francouzský République fran9aise) je unitární, laický, 

demokratický a sociální stát, jehož metropolitní část se nachází v západní Evropě. 

Součásti Francouzské republiky jsou také zámořské departmenty a zámořská území 

v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a v Oceánii. Francouzi 

často přezdívají metropolitní Francii 1'Hexagone (šestiúhelník), kvůli jejímu 

geografickému tvaru.

Je členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním ze zakládajících 

členů Evropské unie (EU). Dále je Francie jedním ze zakládajících členů Spojených 

národů. Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veto, a také 

jednou z osmi uznaných nukleárních mocností, (www.wikipedia.cz)

2.1. Systém administrativního členění Francie

Francie se skládá z 26 regionů (régions). 22 regionů leží v evropské části Francie 

(France métropolitaine), devátý z nich- Korsika- má zvláštní status collectivité 

lerriloriale, a zbylé čtyři jsou tvořeny vždy jen jedním departmentem a bývají tak 

označovány jako Zámořské departmenty a regiony (Dépaiiemenls cl régions 

ďoutre-mer, zkratka DOM-ROM). Patří sem Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Réunion. Zámořská území (výjimkou jsou Zámořské departementy a regiony, které 

jsou plnohodnotnou součástí Francie) se neberou jako část Republiky Francie a 

nepočítají se rozlohou do teritoria republiky nebo EU.

Regiony jsou dale děleny do 100 departmentů( départements) ( z nichž jsou 4 

zámořské (outre-mer), které jsou očíslovány (podle pořadí v abecedě), což má 

následně význam např. pro směrovací čísla nebo poznávací značky aut.

Department jako správní jednotka veřejného práva řízená prefektem (fr.préfet du 

département) jmenovaným přímo vládou a dále členěná na podpreťektury (sous- 

préfecture) vedené podprefektory (sous-préfet) existuje ve Francii od francouzské 

revoluce (1799-1800). Na základě těchto departementů je spravována řada státních 

institucí, mimo jiné Rada departmentu pro výzbroj (Direction départementale de
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1'équipement, DDE) či Rada departementu pro záležitosti zdravotní a sociální 

(Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, DDASS).

Department je též decentralizované místní společenství řízené generální radou 

(okresní radou. ťr. conseil général) zvolenou na šest let. přímo, ve všeobecných 

vo 1 bách (www.wikipedia.fr).

Departmenty se dále rozdělují na 342 obvodů (arrondissements), do kterých se 

nevolí žádné zastupitelstvo a mají pouze smysl pro zařazení a administraci.

Obvody se člení na 4 039 kantonů, ale ty opět slouží jen k administraci a rozdělení 

voličů. Žádné zastupitelské orgány v nich neexistují.

Poslední, nejnižší správní jednotkou je v současné Francii obec (commune), kterých 

je 36 782. Zastupitelským orgánem je obecní rada (conseil municipal) volená opět 

přímo občany na dobu šesti let. Způsob volby se však v jednotlivých obcích liší.

V čele rady stojí starosta (maire), kterého volí rada ze svých členů. Rada ho nemůže 

ani odvolat ani přinutit k demisi (Perottino, 2005; www.wikipedia.fr).
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2.2. Charakteristika politického systému Francie 

V.republiky

Francie je parlamentní demokratická republika s poloprezidentským systémem. 

Tento současný systém je druhý nejdelší od roku 1789 ( počátek francouzské 

revoluce, která znamenala konec monarchie). Vznikl v roce 1958, kdy byla na 

základě referenda z 28. září 1958 schválena nová Ústava. Jedná se o již pátou 

republiku 3) v pořadí. Vzešla z krize tehdejšího politického režimu IV. republiky a 

války v Alžírsku a byla vybudována na základě myšlenek Charlese de Gaulla a 

skupiny osob kolem něho (Perottino,2005).

Jméno páté republiky bude už navždy neodmyslitelně spojeno se jménem Charlese 

de Gaulla. Pro pochopení páté republiky je  proto nutné se nejprve zastavit u osoby 

generála de Gaulla a u událostí, jež ho přivedly k moci. Nový režim mu vděčil

nejen za svůj vznik, ale také za svůj statut, a zvláště za svůj počáteční styl.

Charles De Gaulle vedl dvě první poválečné vlády, ale v lednu roku 1946 z funkce 

ministerského předsedy odstoupil. Odmítl ustupovat požadavkům stran. Až do roku 

1958, kdy vypukla válka v Alžíru a kdy se vrátil na politickou scénu, velmi 

kritizoval celý režim čtvrté republiky, která se potýkala se spoustou k riz í. Vadila 

mu už samotná koncepce ústavy a také silný vliv a postavení politických stran, 

zejména komunistů.4* (Duby, 2003)

Svou nespokojenost s vývojem v zemi vyjádřil generál projevem v Bayeux 

16.června 1946. Chtěl na sebe především upozornit a sdělit Francouzům, jaký 

politický režim považuje pro ně za vhodný.

3)
Francouzi si své republiky číslují. V období přijím aní každého nového ústavního projektu se  

Francie nacházela ve složité situaci-vnitropolitické i zahraničně politické. Ústavy všech p ěti republik 

totiž vznikly ja k o  přím ý důsledek válek nebo rozsáhlých celospolečenských nepokojů, které přispěly  

v rozhodující m íře ke zhroucení předcházejícího právního systému ( Rtchová, Lupták, 1997).
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Tehdy řekl doslova:„Exekutivní moc musí vycházet od hlavy státu, jež je 

nadstranická a je zvolena kolegiem zahrnujícím parlament, které je ale zároveň 

mnohem širší a je složeno tak, aby z něho vzešel prezident Francouzské unie, stejně 

jako i prezident republiky.44 (Ferro, 2006)

Vyslovil se pro oddělení výkonné moci od legislativy a o nutnost obnovit autoritu 

státu. Pro to bylo nutné zajistit vládní stabilitu a dát prezidentovi republiky 

rozhodovací pravomoci (prezident se měl stát arbitrem nad stranami). Z tohoto 

přístupu vyplývala zřejmá nutnost prezidenta se silnými pravomocemi, zejména 

s pravomocí rozpustit dolní sněmovnu, a prezidenta, který má možnost zasáhnout 

v době ohrožení vlasti.

Rovněž výkonná moc měla být odvozena od prezidenta-prezident měl za úkol 

jmenovat předsedu vlády i ministry. Stejně tak má mít právo vyhlašovat zákony, 

vydávat dekrety a předsedat zasedání vlády. Vláda by měla zůstat odpovědná 

parlamentu. Prezident by měl mít pravomoc rozpustit parlament a vyhlásit nové 

volby.

Prezident republiky je podle de Gaulla jediný, který může reprezentovat stát a hájit 

zájmy národa. Aby jeho legitimita byla větší, navrhoval přímou volbu prezidenta. 

Zároveň tak doufal, že se mu podaří omezit vliv politických stran ( Perottino, 2005). 

Hlavní úlohou těchto návrhů byla emancipace výkonné moci, o jejíž omezování se 

zasazovala připravovaná ústava IV. republiky.

4>Zakladatel pá té  republiky generál de Gaulle byl známým odpůrcem politických stran a p ř i každé 

příležitosti kritizoval je jich  přílišné vm ěšování se do politického života. Odsuzoval tak nejen 

partajničení, ale poukazoval na to, že  politické strany reprezentují pouze část občanů, čímž uměle 

rozdělují společnost n e b o jí  záměrné tříští.

Dokonce nikdy pevně nestál za  svým i stoupenci, kteří za ložili gaullístickou stranu. Ze stejného 

důvodu neměla nikdy tato seskupení označení strana, ale byla to unie nebo sdružení.

17



V roce 1946 tyto názory odmítly všechny politické strany včetně MRP (Lidové 

republikánské hnutí), která se zdála být de Gaullovi nejblíže. Většině se vybavil 

případ Ludvíka Bonaparta, který ukončil druhou republiku nastolením císařství 

v roce 1851 ( Perottino, 2005).

Tehdy ještě de Gaulle vyslyšen nebyl a schválena byla ústava, s kterou on 

jednoznačně nesouhlasil.

2.2.1. Krize v Alžíru a konec IV.republiky

Čtvrtá republiky však neměla dlouhé trvání. Její konec vyvolala především 

neschopnost vyřešit problémy zámořských teritorií. Po 2. světové válce začaly 

v bývalém koloniálním impériu místní osvobozenecké konflikty (Perottino, 2005). 

Největším problémem se ukázalo být Alžírsko, které bylo součástí tehdejší Francie. 

Režim nebyl schopen čelit celonárodní krizi kterou vyvolaly alžírské události 

z května 1958.

O co v Alžírsku šlo? Francie provedla invazi do země v roce 1830 a v roce 1847 se 

Alžírsko dostalo pod její nadvládu. Desítky tisíc kolonistů z Francie, Itálie, 

Španělska a Malty přijeli do Alžírská, aby hospodařili na pobřežních planinách a 

zabrali nejdražší pozemky ve městech vyvlastněných francouzskou vládou. Lidé 

evropského původu a původní alžírští Židé byli od konce 19. století právoplatnými 

francouzskými občany, narozdíl od většiny alžírských muslimů, kteří zůstali mimo 

francouzské právo nemajíce občanství ani volební právo (Duby, 2003; Syruček, 

1975).

Tento odm ítavý posto j byl možný díky jeh o  charismatu. De Gaulle nepotřeboval, aby se dostal 

k moci prostřednictvím  nějaké politické strany. Z  je h o  pohledu byly nepotřebné, k získání moci si 

stačil sám (Syruček, 1975).

Přesto vzniklo několik politických stran, které odkazovaly na de Gaulla. Nejdůležitější z  nich bylo  

Sdružení francouzského lidu -Rassem blem ent du peuple Frangais RPF- ta se ale v roce 1952 

rozpadla.
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1.listopadu roku 1954 tam vypuklo povstání ( alžírský národně osvobozenecký boj) 

(Perottino, 2005). Nad většinou území získala sice francouzská armáda kontrolu, 

bylo však jasné, že bude muset dojít k ústupkům. Proti sobě stály dvě nesmiřitelné 

skupiny: na jedné straně to byli přívrženci francouzského Alžírská (početná 

evropská menšina, pro kterou bylo nepřípustné jednoduše zemi opustit) a na straně 

druhé obhájci samostatnosti země.

13.května 1958 zde obyvatelstvo evropského původu spolu s armádními důstojníky 

převzalo moc (Perottino, 2005). Generál Massu, který byl pověřen udržováním 

pořádku v zemi a byl vybaven veškerými vojenskými a civilními pravomocemi 

tehdy vyzval, aby bylo Alžírsko udrženo jako součást metropolitní Francie. A 

protože vláda mu neodpovídala, obrátil se na de Gaulla. Ten byl ihned (15.5. 1958) 

připraven převzít pravomoci republiky. O několik dní později ovšem uvedl, že 

odmítá převzít moc od vzbouřenců. Chtěl se k moci dostat legálně, a tato vyhrocená 

situace příliš připomínala převrat.

Již 1.června 1958, v době hluboké politické a ústavní krize, de Gaulle dosáhl svého. 

Byl povolán prezidentem René Cotym do funkce francouzského premiéra.

Zákonem z 3.června 1958 mu režim udělil pravomoc, aby navrhl novou ústavu.

De Gaulle tedy musel ukončit alžírskou krizi, sestavit vládu a navrhnout nový, lepší 

systém pro Francii (Perottino, 2005).

D alší strana byla založena až v roce 1958 a byla to Unie pro  novou republiku-Union pour la 

Nouvelle République. Tvořily j i  tři strany. V roce 1967 se strana přejm enovala na Unii pro  obranu 

republiky-  Union pour la Défence de la République. V roce 1971 se strana opět přejm enovala a to 

na Unii demokratu pro  republiku.-Union des Dém ocrates pour la République. Velmi brzy však 

začala mít vnitřní problém y s politickým i představiteli. V prosinci 1974 převza l je j í  vedení Jacques 

Chirac a v roce 1976 pak založil novou politickou stranu S d r u ž e n í pro  republiku( Rassemblement 

pou r la Republique, RPR) (Perottino, 2005. s.23 l).

Strana RPR založená Chiracem se rozpadla 2 l. zá ří 2 0 0 2  p o  vzniku nové strany -pravicové- Unie 

pro  prezidentskou většinu-Union pour la m ajoritě presidentielle UMP. V listopadu vznikla nová  

Unie (svaz) p ro  lidové hnutí (  Union pour un mouvement populaire), je jím  předsedou byl zvolen  

zakladatel původní UMP Alain JUPE. Dnešním šéfem strany j e  prezidentský’ kandidát Nicolas 

Sarcozy.
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2.2.2. Přijetí nové ústavy a ukončení krize

Zákon z 3. června 1958 lze chápat jako začátek prací na tvorbě nové ústavy. 

Navrhnout novou ústavu dostala za úkol vláda. Vše proběhlo nevídaně rychle a v 

tajnosti. To částečně vysvětluje fakt, proč výkonná moc získala podstatně 

výhodnější postavení na úkor parlamentu (podrobněji viz níže). Nová ústava, podle 

de Gaulla, měla odstranit labilitu a nedostatek autority vlády a řadou opatření 

umožnit, aby výkonná moc zaujala autonomní postavení v ústavním systému. Nová 

ústava byla přijata referendem 28.září 1958. Celkem se dostavilo 84% voličů, 

z nichž se valná část vyslovila pro předložený návrh (74%) (Perottino, 2005).

V roce 1958 tak Francouzi rozhodli o posílení postavení prezidenta a oslabení 

politických stran. Vznikla V. francouzská republika. V jejím  čele stanul Charles de 

Gaulle, který byl dne 21.prosince 1958 zvolen prvním prezidentem V. republiky. 

Alžírský problém však stále nebyl vyřešen a ovlivňoval celou zemi. De Gaulle 

chápal, že udržet stav věcí nelze, že Alžír už nemůže zůstat pod vedením Francie. 

Proti němu však nadále stáli stoupenci francouzského Alžírská. Situace se neobešla 

bez obtížných jednání.

K ukončení krize došlo až v roce 1962, kdy byla v Evianu ( 18.března) podepsána 

dohoda, s prohlášením alžírské nezávislosti.

3.července 1962 francouzská vláda oficiálně uznala nezávislost Alžírská.
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2.3. Pátá republika a její ústava

Ustanovení režimu V. republiky v čele s charismatickým generálem De Gaullem 

bylo odrazem dávných tužeb francouzské pravice po silné autoritářské moci.

Text ústavy obsahuje myšlenky de Gaulla vyslovené již v roce 1946 v jeho 

slavném, výše vzpomínaném, projevu z Bayeux . V roce 1958 byl tak předběžný 

návrh z Bayeux doplněn návrhy dalších politiků (Michel Debré, René Capitant, 

Pierre Pílimlin).

Autorita hlavy státu byla posílena, prezidentův voličský sbor se rozšířil za hranice 

parlamentu, pravomoci se zvětšily jak v normálním období, tak v případě krize( čl. 

16 Ústavy, viz pravomoci prezidenta) (Duby, 2003).

V první fázi Páté republiky, za prezidentství de Gaulla( 1958-1969) a Pompidoua 

(1969-1974) se ujaly určité zvyklosti, jež nasvědčovaly převaze prezidentských 

prvků v celém systému. Ostatně také řazení kapitol v ústavě bylo opačné, než ve 

IV. republice. Na prvním místě je teď kapitola o prezidentu republiky, na druhém o 

vládě a teprve na třetím o parlamentu.

Samotná ústava z roku 1958 však nestačí pro charakteristiku francouzského 

politického systému. Skutečnou podobu tohoto systému zásadním způsobem 

ovlivnil nový prvek, který se vněm  objevil v roce 1962 ( Sartorri, 2001). Šlo o 

změnu způsobu volby prezidenta republiky. Opět na návrh de Gaulla se uskutečnilo 

referendum, v němž lid rozhodl o dalších státních reformách a byla tak zavedena 

přímá volba prezidenta republiky ve všeobecných volbách. Oslabení legislativní 

moci, tak patrné od roku 1958 se tak ještě více prohloubilo.

Tím byl v podstatě dobudován systém, který vedl po léta ke sporům, zda je spíše 

prezidentskou anebo parlamentní formou vlády.

Nejčastěji se pro tuto formu používá termín poloprezidentský (podrobněji viz 

výše). Toto označení francouzského systému vyplývá jednak z mimořádného 

postavení prezidenta v ústavním systému, jednak ze zcela odlišné úpravy postavení 

Parlamentu.
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2.3.1. Shrnutí

Ústava Páté republiky vychází z principu národní suverenity, jež patří lidu. Lid ji 

vykonává prostřednictvím svých zástupců a lidovým hlasováním (čl. 3 ústavy). 

Těmito představiteli jsou především prezident republiky, volený přímo lidem na 

sedm let (až do změny ústavy v roce 2000-podrobněji viz níže), dále dvoukomorový 

parlament složený z Národního shromáždění a ze Senátu (Ústava).

2.3.2. Zákonodárná moc

Je vykonávána parlamentem. Francouzský parlament je dvoukomorový. První 

komoru tvoří Národní shromáždění, druhou komoru Senát (Ústava).

Parlament se ze zákona scházel ke dvěma řádným zasedáním v roce. První zasedání 

začínalo 2.října a trvalo 80 dní. Druhé zasedání začínalo 2. dubna a nemohlo trvat 

déle než 90dní. Jestliže byl 2.říjen nebo 2.duben den pracovního klidu, konalo se 

zahájení zasedání v prvním pracovním dni, který následoval ( Ústava z 1958, 

čl.28).V roce 1995 se uskutečnila změna ústavy podle které koná parlament jedno 

zasedání v roce-od října do června (Perottino, 2005, s. 145). Celkem zasedání každé 

sněmovny nesmí přesahovat 120 dní

Mimořádné zasedání se může konat na žádost ministerského předsedy nebo většiny 

členů tvořících Národní shromáždění. Mimořádná zasedání jsou zahájena a 

ukončena dekretem prezidenta republiky (Ú stava).

Parlament se též schází, jde-li o použití článku 16 Ústavy (podrobněji viz níže), 

anebo chce-li prezident přednést poselství parlamentu.

Poslanci stejně tak i senátoři jsou chráněni imunitou před trestním stíháním, ne však 

před disciplinárním řízením (v případě osobních ataků nebo vyvolání nepokojů). 

Imunita se tedy týká všech úkonů vyplývajících z mandátu během zasedání
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parlamentu tzn. že nemohou být stíháni za svá prohlášení či názory (Perrotino,

2005, s. 139). Úlohou Parlamentu je mimo jiné kontrola činnosti vlády. Podle teorie 

rovnováhy pravomocí má výkonná moc možnost řešit krizi rozpuštěním dolní 

komory, naproti tomu má pak po volbách dolní komora právo kontrolovat činnost 

vlády. Tato kontrola se obvykle provádí prostřednictvím otázek-písemných nebo 

ústních- předkládaných v parlamentu dvakrát týdně(podobně v ČR-interpelace).

Na ně je dotázaný ministr povinen odpovědět (Perottino, 2005 s. 153).

Kumulování mandátu poslance a senátora není přípustné. Podle ústavy nelze 

kumulovat ani poslanecký či senátorský mandát s mandáty člena Ústavní rady, 

člena Nejvyšší správní rady a členy Hospodářské a sociální rady. Dále se jedná o 

neslučitelnost mandátu s veřejnými nevolitelnými funkcemi (zvolený nemůže zůstat 

v zaměstnání). Parlamentní mandát je také neslučitelný s ministerskou funkcí 

(podrobněji viz Perottino: s.137).

Pravidla fungování každé komory jsou stanovena v nařízeních( rěglement), 

navrhovaných a schválených příslušnou komorou. Jejich text kontroluje Ústavní 

rada ( podrobněji viz níže). Funkční období obou sněmoven, počet jejích členů 

stejně tak i podmínky volitelnosti stanoví organický zákon, ne přímo Ústava 

(Ústava).

2.3.3. Národní shromáždění (L'Assemblée nationale)

První, dolní, komora Parlamentu je složena z 577 členů (555 je z Francie, 17 ze 

zámořských departmentů, 5 ze zámořských území) zvolených v rámci 

dvoukolového většinového volebního systému v jednomandátových obvodech na 5 

let (www.assemblee-nationale.fr). Volby jsou platné při účasti nejméně 25% voličů. 

Pokud kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu, postupují do druhého 

kola kandidáti se ziskem 12,5% a více hlasů. Ve druhém kole již  stačí ke zvolení 

prostá většina (Koudelka, 1993 s. 129). Pokud tuto hranici překonal pouze jeden 

kandidát, postupuje s ním i druhý nej lepší kandidát. V případě, že nikdo potřebný
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počet hlasů nezískal, postupují do druhého kola dva nejlepší kandidáti (Perottino, 

2005 s.133). Společně s poslanci jsou voleni i jejich náhradníci, v případě 

uprázdnění mandátu, tak nemusí být vypsány doplňovací volby. Pouze v roce 1986 

platil poměrný volební systém s 5% uzavírací klauzulí (Koudelka, 1993 s.129). 

Poslancem se může stát francouzský občan po dosažení věku 23 let.

V čele Národního shromáždění stojí předseda, jenž je volen na celé funkční období. 

Sídlo je  v Bourbonském paláci (Le Palais Bourbon).

Poslední volby se uskutečnily v roce 2002. Předsedou je Patrick Ollier (UMP), 

který byl zvolen 7 března 2007(www.assemble-national.fr). Mandát současných 

poslanců vyprší 19. června. Nové volby se budou konat 10. a 17. června 2007 

(www.conseilconstitutionel .fr 24.10.2006).

Složení Národního shromážděni ( www.assemblee-nationale.fr; březen 2007):

Levice: Komunisté & Republikáni (GROUPE DES DÉPUTÉ-E-S COMMUNISTES ET

RÉPUBLICA1NS (21 členů).

Socialistická strana (PS)(149 členů)

Střed a pravice: Svaz pro lidové hnutí(UMP)(359 členů),

Svaz pro francouzskou demokracii(UDF) (29 členů)

Bezpartijní: (DÉPUTÉS N'APPARTENANT Á AUCUN GROUPE )(14 členů).

Uvolněná, neobsazená místa- 5

Legislativní proces

Zákonodárnou iniciativou disponuje předseda vlády a členové obou komor 

parlamentu (čl. 39 Ústavy). V praxi je většina všech zákonů vládního původu 

(Perottino, 2005 s. 149). Návrhy zákonů se usnášejí v ministerské radě po vyjádření 

Státní rady a jsou dány předsednictvu některé z obou sněmoven. Rozhodne -  li se 

vláda, může být o návrhu zákona hlasováno buď v jeho původním znění bez 

jakýchkoli doplňků či pozměňovacích klauzulí nebo jen s těmi doplňky, které vláda 

uzná za vhodné ( Blahoš, Balaš, Klíma 1998). Návrhy finančních zákonů jsou 

předkládány nejprve Národnímu shromáždění (Ústava ). Je-li návrh zákona 

schválen v jedné komoře, je předán druhé komoře. Jestliže i druhá komora návrh 

schválí, stává se po podpisu prezidenta republiky zákonem.
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Není-li návrh schválen, text se vrací první komoře, dokud není v obou komorách 

schválen ve stejném znění (Perottino, 2005). Národní shromáždění může na žádost 

vlády přehlasovat prostou většinou poslanců nesouhlas Senátu s předlohou zákona 

Zvláštní průběh má přijetí zákona, s nimž premiér spojil otázku důvěry vládě.

V takovém případě se návrh považuje za přijatý, pokud do 24h není započata 

procedura na vyslovení nedůvěry, s kterou musí souhlasit většina všech členů 

sněmovny ( Koudelka, 1993, s. 129).

2.3.3. Senát ( Le Senát)

Druhou, horní, komoru Parlamentu tvořilo až do roku 2003 321 členů volených na 9 

let (každé 3 roky se obměňovala 1/3 senátorů ). Reforma z roku 2003 ( zákon o 

správním řádu z 30. července 2003) upravila počet senátorů a zkrátila dobu jejich 

mandátu z devíti na šest let. Celkem tedy má Senát 346 členů-z toho je 326 

zvoleno v metropolitní Francii. Je to reakce na vzrůstající populaci v určitých 

departementech. Stejně tak se snížil věk potřebný ke kandidování z 35 na pouhých 

30 let!(Perottino, 2005s. 134-135). Na oficiálních stránkách Senátu Francouzské 

republiky (www.junior.senat.fr/senateurs/reforme_2003.htm) se však uvádí počet 

321 senátorů. Počet senátorů se zvýší na 346 až roku 2010.

Senát je volen nepřímo kolegiem volitelů (grands électeurs) složeným z členů 

orgánů místní správy a samosprávy. Volební systémy v jednotlivých departmentech 

se různí. Volitelé mají povinnost se voleb účastnit. Způsob volby senátorů se také 

pozměnil, takže v příštích volbách budou senátoři voleni většinovou volbou 

v departmentech-s nejvyšším počtem tří senátorů, další čtyři mandáty připadají na 

senátory volené podle proporčního systému( v tomto případě musí kandidátní 

listiny obsahovat střídavě jednoho muže a jednu ženu) (Perrotino, 2005; Ústava; 

www.senat.fr).

Podle ústavy zastupuje lid a vykonává národní suverenitu jeho jménem. Podle 

článku 24 ústavy Senát zajišťuje zastoupení územních celků republiky. Kromě 

kontinentální Francie jsou zde zastoupeny i zámořské departmenty a zástupci 

Francouzského společenství národů (Ústava; www.senat.fr).
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Na rozdíl od Národního shromáždění. Senát nemůže být rozpuštěn. Předseda Senátu 

je zvolen po každé dílčí obnově. V současnosti (březen 2007) je předsedou senátu 

Christian Poncelet (poprvé zvolen roku 1998, znovu zvolen v roce 2004 

(www.senat.fr).

Sídlo senátu je v Lucemburském paláci ( Le palais du Luxembourg).

Senátoři se podle politické příslušnosti sdružují do skupin, které čítají minimálně 15
V í  Oclenu.

Složení Senátu (www.senat.fr):

skupina CRC( komunisté, republikáni a občané (communiste, républicain et citoyen) 

skupina UC-UDF ( unie centristů +unie pro francouzskou demokracii(Union 

centriste-Union pour la démocratie fran^aise 

Skupina R.D.S.E. (Rassemblement démocratique sociál et européen)

Skupina PS( Socialisté, Parti socialiste)

Skupina UMP (Sdružení pro lidové hnutí, Union pour un mouvement populaire)

Nezapsaní- Non-inscrits (Senátoři, kteří nechtějí být členem žádné skupiny)

2.3.5. Výkonná moc

Ve Francii je zajímavá a důležitá právě výkonná moc, protože jak její ustavení, tak 

všechny následující reformy směřovaly právě k jejímu všestrannému posílení. Na 

úkor legislativy a soudnictví.

Pátá republika má dualistickou exekutivu. Tato dualita spočívá v rozdělení výkonné 

moci mezi prezidenta( o něm bude pohovořeno v samostatné kapitole) a premiéra, 

respektive vládu, což se projevuje ve dvou variantách vlády. Jednak v podobě 

ministerské rady řízené prezidentem, jednak v podobě kabinetní rady řízené 

ministerským předsedou (Blahoš, Balaš, Klíma, 1998).
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2.3.5.I. Vláda

Vláda určuje a řídí politiku státu. Tvoří ji premiér, ministři a státní tajemníci (ve 

Francii existují tři základní typy ministrů-státní ministři, ministři a nižší kategorie 

státních úředníků) (Perottino, 2005 s. 121). Pouze premiér je jmenován prezidentem 

podle jeho iniciativy.Může ho také z funkce odvolat, podal-li premiér demisi 

vlády.5) Ostatní členy vlády jmenuje prezident na základě návrhu premiéra. Vláda je 

odpovědná Národnímu shromáždění (Ústava).6’ Podle čl. 23 Ústavy je členství ve 

vládě neslučitelné s výkonem parlamentního mandátu, s jakoukoli funkcí 

profesionálního zastoupení v celostátním měřítku a s jakýmkoli veřejným 

zaměstnáním nebo jakoukoli profesionální činností. Řada francouzských politiků je 

však aktivní na komunální úrovni. Tak tomu bylo např. u J.Chiraka, který si po 

celou dobu svého premiérství ponechal úřad starosty Paříže ( Koudelka 1993).

Rada ministrů-Conseil des ministres

Užší formou vlády je již  zmíněná ministerská rada, které předsedá prezident. Tvoří 

ji premiér a čtyři nejdůležitější ministři (financí, zahraničí, obrany a vnitra). Schází 

se každou středu ráno v Elysejském paláci. Ministerská rada rozhoduje 

v důležitých případech. Za de Gaulla se vláda scházela jen jako ministerská rada a 

ostatní ministři byly spíše v postavení státních tajemníků (Koudelka, 1993 s. 128).

Po odchodu generála de Gaulla z politické scény se začala francouzská vláda 

scházet i v podobě kabinetní rady.

5) M ožnost odvolání, která není ústavním právem  zakotvena, j e  teoreticky nemožná. Prezident může 

pouze inspirovat předsedu vlády k tomu, aby poda l rezignaci. Samotná rezignace se provád í form ou  

dopisu, na kterém m usí byt podpis premiera. To více méně znamená, že pokud neodstoupí bude mít 

velké problém y, aby uskutečňoval jakoukoliv politiku. Navíc riskuje, že  se politicky znem ožní ve své  

politické rodině (Perottino, 2005).
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2.3.5.2. Pravomoci vlády

Vláda- a zejména ministerská rada-má podle ústavy právo prezidentovi republiky 

navrhnout vyhlášení referenda (článek 11). Dále může jednat o jmenování 

některých vyšších úředníků (členové Státní rady, velvyslanci).

Vláda má také velký podíl na účasti při zákonodárném procesu (podrobněji viz 

výše). Dojde -  li k neshodám mezi oběma komorami parlamentu, má vláda funkci 

„ rozhodčího“. Může pro uskutečnění svého programu žádat parlament o zmocnění 

k tomu, aby po omezenou dobu činila formou nařízení opatření, která jinak spadají 

do oblasti zákona. Tato nařízení jsou přijímána v ministerské radě po vyjádření 

Státní rady ( Blahoš, Balaš, Klíma, 1998).

Členové vlády mají přístup jak do Národního shromáždění, tak do Senátu. Kdykoliv 

o to požádají, jsou slyšeni.

2.3.5.3. Premiér

Pod vedením premiéra (podle článku 20 a 21 ústavy) vláda určuje a řídí politiku 

národa. Podle čl. 21 ústavy premiér řídí jednání vlády a zajišťuje vykonávání 

zákonů. Určovat základní směry politiky a řízení výkonné moci je svěřeno do rukou 

prezidenta republiky. Předseda vlády tak pouze uvádí do praxe to, co mu naznačuje 

prezident, přičemž jednání vlády je pod kontrolou parlamentu.

6)Ministerský předsedu předkládá po  rozhodnutí ministerské rady Národnímu shrom áždění otázku 

důvěry  v souvislosti s vládním program em  nebo  v případě proh lášení o je j í  celkové politice. Národní 

shrom áždění j í  může vyslovit nedůvěru. Návrh na vyslovení nedůvěry může být předložen, je - l i  

podepsán  nejméně desetinou členů Národního shromáždění. H lasovat se může až p o  uplynutí 4Hh od  

je h o  předložení. Aby mohl být návrh přija t musí být schválen většinou členů sněmovny (Blahoš,

Balaš, K lím a , 1998).
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Tato kontrola je ale značně omezená, protože předseda vlády je ve většině případů 

zároveň vedoucí poslanecké většiny v Národním shromáždění.

Stejně jako členům parlamentu náleží ministerskému předsedovi zákonodárná 

iniciativa (podrobněji viz -legislativní proces).

Premiér má autoritu nad vládou, pouze on je oprávněn předkládat Národnímu 

shromáždění -po  rozhodnutí ministerské rady-otázku o vyslovení důvěry 

v souvislosti s vládním programem nebo popřípadě prohlášení o její celkové 

politice. Dále může požádat senát o schválení prohlášení k celkové politice vlády. 

Dále může navrhnout prezidentovi, aby odvolal některého ministra vlády, popřípadě 

aby vládu rovnou rekonstruoval, pokud je problém závažnější. Stejně tak může 

navrhnout změnu ústavy a konání referenda. Dává instrukce ministrům.

Podepisuje nebo kontrasignuje nejvýznamnější návrhy, jež sestavila a navrhla 

jednotlivá ministerstva. Kontroluje a případně i vetuje návrhy zákonů a nařízení 

vlády. V některých případech je tato kontrasignace návrhů povinná, tím se omezuje 

volnost předsedy vlády při odmítnutí jednotlivých návrhů. Spolupodpisuje určité 

akty prezidenta republiky (podrobněji viz níže- kap. Prezidentské pravomoci). Na 

jeho žádost se může sejít parlament k neveřejné schůzi.Po prezidentské delegaci 

předsedá radě ministrů. Dále jmenuje civilní i vojenské úředníky.

Výjimečně může prezidenta zastupovat i při zasedání rady ministrů.

Vrchním velitelem armády je sice prezident, ale za politiku obrany republiky 

odpovídá právě premiér, který je oprávněn prezidenta při projednávání těchto 

otázek zastupovat ( Perotino, 2005; Ústava ;www.premier-ministre.gouv.fr).

Mimořádné pravomoci

V některých případech je oficiální názor premiéra nezbytný k tomu, aby prezident 

mohl použít pravomoci podle čl. 12 ( rozpuštění Národního shromáždění) a článku 

16 (případ ohrožení země) Ústavy. Ve skutečnosti jde ale spíše o formalitu, protože 

prezident může jít proti názoru premiéra. Premiér může podat návrh na 

přezkoumání ústavnosti schváleného zákona Ústavní radě (Ústava).

Určující jsou sice pravomoci dané ústavou, ale velice důležitá je samotná osobnost 

premiéra. Jeho pozice je ve Francii do značné míry závislá na jeho schopnosti 

komunikovat s prezidentem a společně s ním najít shodný pohled na daný problém
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(zejména v případě tzv. kohabitaee-podrobněji viz níže). Záleží jakou má autoritu 

ve svém politickém táboře a do jaké míry mu důvěřuje prezident.

2.3.5.4. Současná vláda (březen 2007)

V současné době je vládnoucí stranou Svaz pro lidové hnutí (UMP). Premiérem 

nynější vlády je  Dominique de Villepin, který na tomto postu vystřídal Jean-Pierra 

Raffarina( www.premier-ministre.gouv.fr). J.-P. Raffarin odstoupil po referendu o 

evropské ústavní smlouvě, kterou Francouzi odmítli, ale o jeho rezignaci bylo 

zřejmě rozhodnuto již předem.(Perottino, 2005) Byl dlouhodobě nepopulární a 

často kritizován především tehdejším ministrem vnitra což byl právě Dominique de 

Villepin. Prezident Chirac, dlouholetý blízký spolupracovník Villepina, ho do 

funkce jmenoval 31 .května 2005. Je terčem kritiky, protože nikdy nebyl zvolen do 

parlamentu, ani do žádného místního zastupitelstva.

2.3.6. Soudní moc

Prezident Francie je zodpovědný za nezávislost soudní moci. Jeho pomocným 

orgánem je  Nejvyšší soudcovská ruda (Ústava, čl. 64), jejímž předsedou je sám 

prezident republiky. Místopředsedou se ze zákona stává ministr spravedlnosti a dále 

má rada ještě 9 členů určených prezidentem. Podává návrhy na jmenování soudců 

Kasačního soudu, prvního předsedy Apelačního soudu a předsedy soudů prvního 

stupně. Ostatní soudci jsou jmenováni s jeho souhlasem. Rada je také 

disciplinárním orgánem pro řádné soudce (Ústava; Blahoš, Balaš, Klíma, 1998). 

Trestním soudem pro prezidenta je Vysoký soudní dvůr. Je volený rovným dílem 

Národním shromážděním a Senátem vždy po všeobecných nebo částečných 

volbách. Dvůr si pak volí ze svých členů předsedu. Prezidenta lze stíhat pouze za

30

http://www.premier-ministre.gouv.fr


velezradu (podrobněji viz níže). Trestním soudem pro členy vlády je Soudní dvůr 

republiky. Skládá se z 15 soudců, po 6 volí každá komora Parlamentu ze svých řad 

a 3 jsou zvoleni soudci Kasačního soudu) (Blahoš, Balaš, Klíma, 1998).

Soudce ostatních soudů jmenuje prezident. Soudci jsou ze své funkce 

neodvolatelní.

V době, kdy byl vyhlášen princip rozdělení mocí, převzal se přístup přijatý 

kardinálem Richelieuem v roce 1641, to znamená rozdělení soudních a správních 

mocí. Soud tedy nemůže zasahovat do správních záležitostí a stíhat úředníky za 

výkon funkce. Tak se postupně vytvořila nejen nezávislost soudců, ale vynikl tím i 

dualismus soudní moci.

Ve Francii se tedy vyvíjely nezávisle dva právní řády, a to soudní řád-ordre 

judiciaire a správní řád-ordre administratif. Nejvyšším orgánem soudního řáduje 

Kasační soud ( Cour de cassation) a správního řádu Státní rada (Coseil ďÉtat) 

(Perottino, 2005, s. 175 ). Pro fungování politického systému byl významnější 

správní řád a zejména pak Státní rada. Tato instituce vznikla v roce 1799. Od 

začátku fungovala jako konzultační orgán a jako orgán soudní. Je nezávislá na státu 

nebo vládě. Nebyla a není schopna posoudit zda zákon nebo nařízení jsou 

v souladu s ústavou (to náleží Ústavní radě). Je to nejvyšší správní soud (Ústava). 

Soustava soudů ve Francii je  velmi členitá s existencí řady speciálních soudních 

senátů (pracovní, sociální, mladiství). Nejnižší úroveň tvoří policejní soudy- 

přestupky, nápravné soudy-přečiny a okresní soudy-jednoduché civilní spory. 

Druhý stupeň reprezentují departementní soudy a vrcholem je Apelační soud a 

Kasační soud. Správní soudnictví tvoří správní soudy ( soudy první instance) a 

správní odvolací dvory (soudy druhé instance)(Blahoš,Balaš, Klíma, 1998).

r

2.3.6.I. Ustavní rada (Le Conseil constitutionnel)

Je to obdoba českého Ústavního soudu, její funkcí je ochrana ústavnosti. V 

Ústavě páté republiky je  jí věnován samostatný titul (VII), stojí tedy před soudní 

mocí. Vyslovuje se o ústavnosti zákonů před jejich vyhlášením-je-li o to 

požádána. Stejně tak organické zákony a jednací řády parlamentních sněmoven 

musí být radě předloženy než vstoupí v účinnost, aby se vyjádřila o jejich
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ústavnosti. Rozhoduje v případě nesrovnalostí mezi vládou a předsedou příslušné 

sněmovny, pokud o to požádají. Ústavní rada bdí nad regulérností prezidentských 

a parlamentních voleb (čl. 58 Ústavy), a referenda.

Ustavní rada se skládá z devíti členů. Jejich mandát trvá devět let a nemůže být 

obnoven. Ústavní rada se obnovuje po třetinách každé tři roky. Tři členy jmenuje 

prezident, tři předseda Národního shromáždění, tři předseda Senátu. Kromě těchto 

členů jsou ze zákona doživotními členy bývalí prezidenti republiky, pokud nedají 

přednost nějaké neslučitelné funkci (www.conseil-constitutionnel.fr). Předsedaje 

vybírán z členů a jmenován do funkce prezidentem. Ústava pro členy Ústavní 

rady nezavedla žádnou věkovou nebo profesní podmínku ( Perottino, 2005 s. 179). 

Její sídlo je v Paříži, v Královském paláci ( Le Palais- Royal). Vznikla v březnu 

1959 (www.conseil-constitutionel.fr).
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3. Prezident Francie

3.1. Postavení francouzského prezidenta

Jak již bylo zmíněno, pátá republika má dualistickou exekutivu. Dualita spočívá 

v rozdělení výkonné moci mezi prezidenta a premiéra, respektive vládu. Ústřední, 

nej významnější institucí francouzského ústavního systému a jeho exekutivy je 

prezident (Lupták, Říchová, 1997), který rozhoduje o základní orientaci státní 

politiky (čl. 5 Ústavy). Klíčová role prezidenta se opírá jednak o poměrně rozsáhlé 

pravomoci, které mu ústava svěřuje, jednak o přímý mandát získaný ve všelidovém 

dvoukolovém hlasování.7’ Není z výkonu své funkce odpovědný žádnému 

ústavnímu orgánu (www.elysee.fr).

3.1.2. Kdo může být prezidentem? Délka mandátu a způsob 

volby.

Kandidátem na funkci prezidenta se může stát každý Francouz nebo Francouzska, 

kteří dosáhli věku 23 let. Prezidentský kandidát se nemusí přímo narodit na 

francouzském území, ale musí mít francouzské občanství. Kandidát dále musí mít 

splněnou civilní nebo vojenskou základní službu, být právně způsobilý a nesmí být 

zbaven volitelnosti pro trestný čin (Perottino, 2005 s. 83). Na post prezidenta může 

být člověk navržen minimálně 500 občany (jedná se o členy parlamentu a místních 

správních a samosprávních orgánů), kteří reprezentují nejméně 30 různých 

departmentů.

7> Prioritní postaven í prezidenta zavedl de Gaulle. Nejedná se však pouze o autoritu danou ústavou a 

je h o  pravomocemi. O d roku 1958 do roku 1965 měl de Gaulle legitimitu odvozenou převážně z jeh o  

činnosti za  války, kdy byl vedoucí politickou osobností francouzského odboje a vyplývající z  je h o  

charismatické osobnosti. V roce 1965 byl zvolen přím ou volbou, čímž se přičlenila i legitim ita  

volební, demokratická. (Perottino, 2005).
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Pokud člověk nezíská těchto 500 podpisů, nemůže se stát oficiálním kandidátem. 

Vyhlášení seznamu kandidátů po předchozím ověření podpisů, patří do činnosti 

Ustavní rady (www.conseilconstitutionel.fr) .

Při volbě francouzského prezidenta jde především o boj hlavních, nejsilnějších 

politických stran. Volební kampaň se oficiálně zahajuje patnáct dní před prvním 

kolem prezidentských voleb a končí 24 hodin před tímto kolem 

(www.conseilconstitutionel.fr). Každý kandidát si v rámci kampaně musí založit 

volební účet na 12 měsíců před volbami. Náklady na kampaň nesmějí přesáhnout 

určitou předem stanovenou částku. Stát uhradí polovinu této částky, pokud 

kandidát ve volbách dosáhne minimálně 5% hlasů z celkové počtu podaných hlasů 

(Perottino, 2005 s. 84).

V původním textu ústavy z roku 1958 se počítalo s tím, že prezident bude volen 

kolegiem volitelů 8) na dobu sedmi let(septennat).9) Již v roce 1961 však de Gaulle 

naznačil, že by bylo dobré změnit způsob volby hlavy státu, aby se zaručila trvalost 

režimu zesílením postavení prezidenta. Na základě referenda z roku 1962 byl 

nakonec způsob volby změněn. Prezident je tak nadále volen přímo lidem ve 

všeobecných přímých volbách10) ( www.elysee.fr; Ústava).

V roce 2000 (24.září) se uskutečnilo další referendum. Upravena byla tentokrát 

délka prezidenstkého mandátu. Od roku 2002 (první prezidentské volby od změny 

ústavy) je  tak prezidentovo funkční období pětileté (tzv.quinquennat). Došlo

k posílení postavení prezidenta Původně to mělo být k tomu, aby se zajistilo že se 

politický režim vyhne kohabitaci a silné postavení prezidenta zůstane nenarušené 

(www.ladocumentationfrancaise.fr). Může být zvolen opětovně bez omezení. 

(www.elysee.fr). Prezident je  zvolen prostou většinou odevzdaných hlasů. 

Teoreticky může být zvolen v prvním kole, ale to se nikdy nestalo ( Perottino, 2005 

s. 84). Nezíská-li žádný kandidát většinu v prvním kole, koná se druhou následující 

neděli kolo druhé. V něm mohou kandidovat jen dva uchazeči, kteří získali největší 

počet hlasů v prvním kole.

H> Toto kolegium se skládalo z  poslanců parlamentu, představitelů  orgánů místní správy ve Francii i

v zámořských departmentech a v Alžíru.
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Údaje o výsledcích voleb z jednotlivých departementů a zámořských území 

shromažďuje Ústavní rada. Tato rada zároveň vyhlašuje konečný výsledek. Pokud 

se během voleb vyskytnou nějaké nesrovnalosti je  to opět Ústavní rada, která o nich 

rozhoduje (Ústava, čl.7).

Volba prezidenta republiky je vyhlášena vládou. Koná se nejméně 20 a nejvíce 35 

dní před uplynutím funkčního období úřadujícího prezidenta.

Je-li úřad prezidenta z jakékoliv příčiny uprázdněn, nebo pokud Ústavní rada, na níž 

se obrátila vláda, rozhodující absolutní většinou členů zjistí, že prezident nemůže 

vykonávat svou funkci, vykonává funkce prezidenta republiky prozatímně předseda 

Senátu ( s výjimkou těch zakotvených v čl. 11 a 12, tedy s výjimkou práva 

předkládat návrhy zákonů v referendu a rozpuštění NS, může však využít 

zvláštních pravomocí podle článku 16) (Perottino, 2005) a pokud ani on nemůže, 

připadne funkce vládě.

3.2. Pravomoci prezidenta republiky

Prezident republiky bdí nad zachováváním ústavy. Svým rozhodováním zajišťuje 

řádný chod orgánů veřejné moci, jakož i kontinuitu státu.

Je garantem národní nezávislosti, územní integrity, respektování dohod a smluv 

(Ústava čl. 5).

v> V roce 1958 se tato délka mandátu prosadila  ja k o  j i ž  tradiční délka funkce hlavy státu a byla  

vnímána jako dostatečně dlouhá, aby prezident mohl reprezentovat kontinuitu režimu. O d  samého  

počátku byl celkový počet vykonaných mandátu neomezený. Zatím byl nejdéle prezidentem Francois 

M itterrand( 14 let). Prezident G eorges Pompidou se snažil zkrátit mandát prezidenta na dobu p ěti 

let. V roce 1973 zahájil proces ke změně ústavy, ale p ro  nedostatečnou většinu v parlam entu je j  

nedokončil. Po roce 2000 se celý proces opakoval o d  začátku. (Perottino, 2005 s. 85)
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Prezident předsedá Radě ministrů. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh pak i 

ostatní ministry. Může rozpustit NS ( po konzultaci s premiérem a předsedy obou 

sněmoven), může vrátit NS zákon a žádat jeho další projednání ( tzv. suspensivní 

veto).

Je vrchním velitelem ozbrojených sil. Může udělovat milost.

Jmenuje prezidenta Ústavní rady, velvyslance, vyšší civilní a vojenské funkcionáře 

a velkého kancléře Čestné legie.

Prezident má právo vyhlásit referendum (Ústava; www.elysee.fr)

Jeho pravomoci jsou prakticky neomezené jak v oblasti zahraniční tak v oblasti 

vojenské. Může bez jakéhokoli schválení parlamentu vyslat vojenské jednotky 

kamkoli na světě nebo teoreticky rozpoutat nukleární válku ( Dvořáková, Kunc 

2003).

Prezident republiky nemůže vykonávat žádnou jinou funkci-politickou ani veřejnou.

Prezident republiky vykonává některé své pravomoci výlučně sám, některé jeho 

akty jsou však vázány na souhlas příslušného člena vlády, tedy podléhají 

kontrasignaci (přehled viz níže). Exekutiva je tedy rozdělena mezi oba orgány, 

ovšem spíše jen teoreticky. V praxi je  výkon moci závislý na aktuálním rozložení 

politických sil.

I0) Toto datum bývá někdy označováno za  hlavní datum zrodu Páté republiky. Tato reforma sice  

nezměnila nic na stylu de Gaullova vládnutí, normální kompetence zůstávají neměnnými, 

ale přím ou legitim itou odvozenou od  lidu umožnila všem je h o  nástupcům, aby vládli téměř stejné 

ja k o  on. Došlo fakticky k většímu upevnění postaven í prezidenta  v hierarchii orgánů státní moci na 

úkor pravom ocí Národního shrom áždění a vlády

Především, aby se neobávali N S , pro tože prezident volený na sedm let nemůže být sesazen, 

s výjimkou velezrady První ministr vždy odstoupí, pokud ho k tomu prezident vyzve-ačkoliv to není 

dáno ústavou. A NS j e  si vědomo, že pokud vysloví nedůvěru vládě, může ho Parlament rozpustit 

(  Dvořáková, Kunc 2003).
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Výčet pravomocí prezidenta republiky-shrnutí

Pravomoci nekontrasisnované ( podle Ústavy)

Jmenuje předsedu vlády (čl. 8)

Vyhlašuje referendum na návrh vlády nebo obou komor parlamentu ( čl. 11)

Může rozpustit Národní shromáždční(po konzultaci s předsedou vlády a s předsedy 

obou komor parlamentu (čl. 12)

Přísluší mu výkon zvláštních pravomocí v době ohrožení státu (čl. 16)

V obou komorách parlamentu vystupuje s poselstvím (čl. 18 )

Jmenuje tři členy Ústavní rady, včetně jejího předsedy (čl. 56)

Předkládá Ústavní radě návrhy zákonů k předběžnému posouzení ústavnosti (čl. 

54,61)

Předsedá Radě ministrů (čl. 9)

Ručí za nezávislost soudní moci; je členem koletzia soudců a státních zástupců (čl. 

64,65)

Je velitelem armád; Předsedá ncivvšším radám a výborům národní obrany (čl. 15)

Pravomoci kontrasiunované (vyžadující souhlas předsedy vlády)

Na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává ostatní členy vlády (čl. 8)

Podepisuje nařízení a dekrety přijaté ministerskou radou (čl. 13)

Svolává mimořádné zasedání Národního shromáždění (čl. 30)

Jmenuje pracovníky civilních a vojenských státních úřadů (čl. 13)

Pověřuje velvyslance a další diplomatické zástupce (čl. 14)

Uděluje milosti (čl. 17)

Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (čl. 52)

Vyhlašuje zákony (čl. 10)

Užívá práva suspensivního veta (čl. 10)
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3.2.1. Zvláštní pravomoci

V ústavním postavení prezidenta je dále třeba rozlišovat jeho ústavní pravomoci 

v období normálního chodu ústavního systému a ve stavu ohrožení ( politické 

krize), kdy je prezident vybaven rozsáhlými pravomocemi( podle čl. 16 Ústavy). 

Zejména články 5 a 16 odráží základní odlišnou koncepci prezidentského úřadu ve 

srovnání s prezidentským ústavním systémem USA, jakož i s normálním 

parlamentním systémem. Prezident je  pojímán jako vůdce národa, jako ústavní 

instituce, jíž  je delegována vůle a moc národa. V této koncepci je  zároveň obsaženo 

pojetí instituce prezidenta jako rozhodující „ústavní pojistky“ pro případ ohrožení 

politické a státní moci (Klíma, Blahoš, 1998).

Článek 16 vyslovenč říká: „Jsou-li vážně a bezprostředně ohroženy instituce 

republiky, národní nezávislost, územní celistvost nebo plnění mezinárodních 

závazků státu aje-li porušen řádný chod ústavních orgánů veřejné moci,činí 

prezident republiky po úřední konzultaci s ministerským předsedou a předsedy obou 

komor Parlamentu, jakož i Ústavní radou opatření, která okolnosti vyžadují. Národ

o tom uvědomí poselstvím.“

Samotnému prezidentovi pak náleží rozhodovat, zda okolnosti, za nichž je vybaven 

tak rozsáhlými pravomocemi, nastaly, či ne a kdy skončí. Vyjádření ostatních 

ústavních orgánů má čistě konzultativní význam. Jejich negativní stanovisko 

nezabrání prezidentovi realizovat zamýšlené opatření.( Ústava; Blahoš,

Balaš,Klíma, 1998)

Podle gaullistické interpretace měl tento článek umožňovat, aby prezident byl-bez 

jakýchkoliv právnických komplikací-garantem legitimity institucí a republiky 

v nejtěžších chvílích n )(Perottino, 2005 s. 99).

11 ̂ Mimořádné pravom oci byly použity generálem de Gaullem  v případě Alžírské krize v obdob í od  

23. dubna 1961 do 29.zárí l961 p o  pu či generálu (podrobn ěji viz výše). Vydal celkem osmnáct 

nařízení-např. zavedení cenzury, ustavení Vyššího vojenského soudu, který byl oprávněn vydávat 

rozsudky smrt i) (podrobněji viz Perottino, 2005).
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3.2.2. Vztah prezidenta a premiéra

Vztah francouzského prezidenta a vlády, respektive premiéra je jednou z klíčových 

otázek fungování celého francouzského ústavního systému. Prezident má význačné 

postavení v rámci výkonné moci. Vláda však funguje jako samostatný kolektivní 

orgán v čele s premiérem.

Oba ústavní orgány mají odlišný zdroj legitimity. Prezident je volený v přímých 

volbách a není z výkonu své funkce odpovědný žádnému ústavnímu orgánu. Vláda 

je sice jmenována prezidentem republiky, ale je samozřejmě odpovědná Národnímu 

shromáždění. Prezident odvolává členy vlády a přijímá demisi vlády v případě, že jí 

Národní shromáždění vyslovilo nedůvěru.

Prezident republiky vykonává některé své pravomoci výlučně sám, některé jeho 

akty jsou však vázány na souhlas premiéra popřípadě na odpovědného člena vlády 

(podrobněji viz přehled). Po formálně ústavní stránce je tedy exekutiva více či méně 

rovnoměrně rozdělena mezi oba orgány, ovšem faktický výkon moci je mnohem 

více závislý na aktuálním rozložení politických sil.

Pozice ministerského předsedy je ve Francii do značné míry závislá na jeho 

schopnosti komunikovat s prezidentem a společně s ním najít shodný pohled na 

daný problém.

Z tohoto hlediska Pátá republika nabízí dvě možnosti.

První z nich nastane v případě, kdy prezident a ministerský předseda jsou 

příslušníky stejné politické strany. Pozice ministerského předsedy je tak, přes 

značné pravomoci prezidenta, relativně autonomní.

Druhý případ tzv. kohabitace (soužití, ve francouzské terminologii- cohabitation) 

nastává tehdy, jestliže prezident a ministerský předseda reprezentují odlišné 

politické subjekty. Je to situace, která nastane v případě, kdy prezident republiky 

nemá většinu ve vládě (i když z ústavního hlediska ji vlastně nepotřebuje, protože 

ústava mu nedává funkce ani prostředky, aby byl šéfem vlády 

(www.ladocumentationfrancaise.fr).

De Gaulle a tvůrci ústavy V. republiky nepředpokládali, že by mohlo dojít 

k odlišným politickým včtšinám-parlamentní a prezidentské. De Gaulle vždy 

zdůrazňoval svůj závazek vůči lidu, s tím, že nezíská-li důvěru, odstoupí.
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Kohabitace přináší riziko, že prezident nebude moci vykonávat politiku pro kterou 

byl zvolen, byl by oslaben ve svých pravomocích (www.wikipedia.fr). Již G. 

Pompidou měl v úmyslu reformu ústavy, která by změnila současné sedmileté 

funkční období na pětileté a tím by se zabránilo kohabitaci protože by se sladila 

délka prezidentského mandátu s parlamentním (www.ladocumentationfrancaise.fr). 

Tehdy ještě neuspěl. Riziko se však stalo skutečností v roce 1986 za prezidentství 

Mitterranda. Ukázalo se však, že prezident může nadále fungovat i s premiérem 

z opačného politického tábora, že spolu mohou kohabitovat, navzájem se 

respektovat. Přesto převládal názor, že tato situace není normální, a že by jí mělo 

být zabráněno. Změna funkčního období byla prosazena až v roce 2000( podrobněji 

viz výše) a směřovala k posílení prezidenta. Se stejným cílem byl upraven i volební 

kalendář-parlamentní volby se tak konají o několik týdnů později, až po volbách 

prezidentských (Dvořáková, Kunc 2003).

Kohabitace v průběhu páté republiky

V průběhu existence Páté republiky se kohabitace poprvé objevila v roce 1986, 

kdy prezident Mitterrand ze Socialistické strany (PS) jmenoval do funkce premiéra 

Jacqua Chiraka ze Sdružení pro republiku (RPR), poté co pravice vyhrála 

legislativní volby.Tato kohabitace trvala až do roku 1988, kdy byl Francois 

Mitterand znovu zvolen do funkce prezidenta a rozpustil Národní shromáždění. 

Druhá kohabitace trvala od roku 1993 až do roku 1995, kdy byl prezidentem stále 

ještě Franfois Mitterrand a premiérem Édouard Balladur (RPR). Třetí kohabitace 

vznikla v roce 1997, po vítězství levice v legislativních volbách a trvala až do roku 

2002. Vznikla na základě rozpuštění Národního shromáždění prezidentem 

Chirakem (RPR), ke kterému se odhodlal 21 .dubna 1997. Post předsedy vlády svěřil 

do rukou socialisty Lionela Jospina. Třetí období kohabitace bylo nejdelší a 

prezident byl politicky nejslabší od roku 1958 (www.ladocumentationfrancaise.fr).
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Prezident republiky disponuje významnými pravomocemi zejména proto, že získal 

tuto funkci přímou volbou. To má spolu s jeho pravomocemi vliv i na celý politický 

systém. Francouzský menšinový prezident nemůže sice využívat pravomocí, které 

si na základě materiální ústavy přisvojil, ale nikdy se nestává pouhou loutkou. 

Zůstává prezidentem, který se opírá o svou vlastní přímou legitimitu.

Duverger, na základě možnosti kohabitace, charakterizoval i politický systém 

francouzské páté republiky. Podle něj se jedná o střídání prezidentské a parlamentní 

fáze. Francouzský systém je prezidentský, když je prezidentská a parlamentní 

většina ve shodě a parlamentní, když jsou odlišné. Toto tvrzení zásadně odmítá 

např. Sartori Podle něj absolutně nelze pojímat poloprezidentský systém jako nějaké 

pouhé střídání dvou jiných druhů. Používá termín oscilace-kolísání-tedy pohyb 

uvnitř systému. V podmínkách sjednocené většiny má prezident jasnou převahu nad 

premiérem naopak v podmínkách rozdělené většiny triumfuje ministerský předseda, 

podporovaný vlastní parlamentní většinou ( Sartorri, 2001 ,Str. 132 ).

3.2.3. Vztah prezidenta k Parlamentu

Jak již bylo řečeno, prezident není volen parlamentem a ani mu není z výkonu své 

funkce nijak odpovědný. Prezident může podle čl. 12 francouzské ústavy-po 

konzultaci s ministerským předsedou a předsedy obou komor-Národní shromáždění 

rozpustit. Omezen je pouze tím, že tak může učinit jen jednou do roka.

S předsedy obou komor a s ministerským předsedou se prezident také musí poradit 

v případě, že chce použít pravomoci podle článku 16 Ústavy (podrobněji viz výše) 

Prezident nedisponuje právem zákonodárné iniciativy, ale přísluší mu právo 

vyhlašování zákonů poté, co je podepíše.

Ještě před tím však může návrh zákona vrátit Národnímu shromáždění 

s připomínkami. Prezident republiky může na návrh vlády nebo na společný návrh 

obou sněmoven vyhlásit o návrhu zákona referendum. Referendum slouží jak 

k obejití parlamentu v běžném zákonodárství o ústavních reformách, tak k přímému 

položení otázky důvěry hlavy státu celému národu.
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Charles de Gaulle během své vlády neváhal posílit některé prvky přímé demokracie 

jako je právě referendum. Dbal na to, aby jako prezident měl podporu většiny 

obyvatel, ne-li všech. K tomu mu mělo sloužit především referendum. Jeho 

existenci považoval za nejdemokratičtější a nej spravedlivější formu vyjádření 

skutečnosti, že státní svrchovanost náleží lidu (to je zakotveno i v Ústavě čl.2:

Státní svrchovanost náleží lidu, který ji vykonává svými zástupci a prostřednictvím 

referenda).

Od roku 1958 se referendum konalo devětkrát (kromě referenda o schválení nové 

ústavy) a postupně ztratilo „de gaullovský“ význam nebo dramatičnost (Perottino, 

2005).

Politická kariéra generála de Gaulla také nakonec tak skončila. V roce 1969, rok po 

studentské revoltě, kdy své další setrvání ve funkci spojil koncem druhého 

funkčního období s výsledkem referenda o územně administrativní reformě 

(referendum o přesunu některých kompetencí na kraje a transformaci Senátu).

Bylo předem jasné, že v referendum nejde tolik o důležitost reformy jako o 

testování jeho osobní důvěryhodnosti u voličů. Výsledek referenda vyzněl 

v neprospěch reformy, a tak generál z funkce odstoupil (Syruček, 1975; Blahoš, 

Balaš, Klíma, 1998).

3.2.4. Otázka trestní odpovědnosti prezidenta

V době vykonávání mandátu je prezident nedotknutelný. Prezident není ze své 

funkce odpovědný žádnému jinému ústavnímu orgánu. Stejně tak není ze své 

funkce odvolatelný. Stíhán může být jedině v případě velezrady (trestný čin 

spočívající v jednání proti státu, jehož je člověk občanem), která však ani není 

definována v ústavě (Perottino, 2005). Tento stav se ukázal být nevyhovujícím. 

Objevovaly se názory volající po úpravě trestní odpovědnosti prezidenta 

v souvislosti s aférami kolem prezidenta Chiraka. Bylo potřeba stanovit určitou 

trestní odpovědnost a zároveň ochranu hlavy státu před nekonečnými a 

neopodstatněnými žalobami.
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V únoru 2007 francouzský parlament schválil tři změny v ústavě, které již  dříve 

slíbil prosadit dosluhující prezident Chirac. Zákonodárci pojistili nepřípustnost 

trestu smrti, přijali opatření, které "ochrání" obyvatele Nové Kaledonie před vlnou 

imigrantů a také omezili prezidentskou imunitu. Článek o trestním statusu hlavy 

státu zachovává imunitu prezidenta po dobu výkonu funkce, ale nově zavádí 

možnost jeho sesazení parlamentem v případě, že "nedostojí svým povinnostem 

způsobem, který je s výkonem jeho mandátu zjevně neslučitelný".

Jacquesa Chiraka, se tato úprava už nebude týkat. Chirac může být ale po odchodu z 

Elysejského paláce vyšetřován v souvislosti se skandály kolem politické korupce v 

době, kdy byl pařížským starostou. Za podíl na nich už byla odsouzena řada jeho 

bývalých spolupracovníků, ale on se vyšetřování díky prezidentské imunitě vyhnul. 

(www.idnes.cz 19. února 2007)

Teprve čas ukáže, do jaké míry a jak dlouho bude možné zachovat postavení 

prezidenta republiky v jeho současné podobě.

3.3. Poslední prezidentské volby— krátká analýza

Poslední prezidentské volby se uskutečnily v dubnu 2002 stejně jako volby do 

Národního shromáždění. Byla to první volba po ústavní reformě, která zkrátila 

funkční období prezidenta ze sedmi na pět let. Podmínky pro kandidaturu splnilo 

celkem 17 kandidátů ( Perottino, 2005). Poprvé v dosavadní historii V. republiky 

došlo k situaci, že žádný z kandidátů nezískal více než 20 % hlasů v prvním kole 

(Britské listy, 10.5.2006).

Kandidáty s nejvyšším počtem hlasů jež postoupily do druhého kola byl Jean-Marie 

Le Pen, šéf Národní fronty, který překvapivě porazil socialistického kandidáta 

Lionela Jospina s počtem 16,9% hlasů. Druhým postupujícím se stal Jacques 

Chirac. Druhé kolo volby tak spíše bylo volbou proti Le Penovi, symbolické 

odmítnutí jeho politického programu a stylu. Dokonce i neúspěšní kandidáti se 

postavili na stranu Chiraka a vyzývali voliče, aby zvolili právě jeho. Hrozilo tak, že 

se prezidentské volby změní na referendum proti Le Penovi. Prezident by tak nebyl 

zvolen na základě svých schopností a kvalit, ale pouze jako menší zlo což by mohlo
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ohrozit jeho autoritu. Chirac nakonec zvítězil se ziskem 82,2% hlasů (k vítězství 

mu napomohlo i to, že se mu před volbami podařilo vytvořit účelový politický 

volební subjekt -Stranu pro prezidentskou většinu -UMP, která zahrnovala širokou 

část pravé části politického spektra, včetně RPR a roztříštěné UDF). Jeho vítězství 

bylo ztvrzeno v legislativních volbách, kdy se jasně ukázalo, že by Chirac vyhrál i 

bez podpory levicových voličů ( Perottino, 2005, Dvořáková, Kunc, 2003). Stal se 

tak již  pátým prezidentem V.republiky (do své funkce byl zvolen poprvé v 7. 

května 1995 a podruhé tedy 5.května 2002).

3.4. Příští prezidentské volby

Mandát současného prezidenta J.Chiraka skončí 16 května 2007 ve 24h. Na základě 

článku 7 Ústavy, se další volby musí konat nejdříve dvacet a nejpozději třicet pět 

dnů před vypršením mandátu současného prezidenta. Pro organizování nových 

voleb tedy připadaly v úvahu podle Ustavní rady dva termíny:

První kolo 15. dubna a druhé kolo 29. dubna 2007.

Nebo první kolo 22. dubna a druhé kolo 6. května

Dne 25.10.2006 po schůzi Rady ministrů, kterou svolal prezident v Elysejském 

paláci 24.10.2006, bylo rozhodnuto, že prezidentské volby se budou konat - 22. 

dubna (1. kolo) a 6. května (2.kolo)) (www.conseilconstitutionel.fr; 

www.interieur.gouv.fr).
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3.4.1. Možní kandidáti na post prezidenta republiky v roce 2007

Každý kandidát na prezidenta republiky musí nejprve splnit podmínku pro 

prezidentskou kandidaturu. Ta ukládá všem kandidátům povinnost zajistit si 

podporu alespoň pěti set z celkového množství 42 tisíc volených představitelů 

v zemi (podrobněji viz výše). V drtivé většině případů jsou to starostové měst a 

obcí. Pro kandidáty parlamentních stran bylo shromáždění podpisů formalita 

(www.aktualne.cz, 16.3.2007). Účastí si tak byli předem jisti Nicolas Sarkozy z 

vládního Svazu pro lidové hnutí, Ségolene Royalová ze Socialistické strany, 

Fran90Ís Bayrou ze Svazu pro francouzskou demokracii a Marie-George Buffetová 

z Francouzské komunistické strany (www.liberation.fr). Hranici pěti set podpisů 

nakonec překročili také Philippe de Villiers z nacionalistického Hnutí pro Francii, 

vůdkyně Zelených Dominique Voynetová, trockisté Arlette Laguillerová ze strany 

Dělnický boj a Olivier Besancenot z Revoluční komunistické ligy, Gérard Schivardi 

z okrajové levicové Strany pracujících a Jean-Marie Le Pen z Národní fronty. Na 

poslední chvíli potřebný počet podpisů předložil vůdce Strany lovců, rybolovu, 

přírody a tradic Frédéric Nihous. Naopak odpadlík ze Svazu pro lidové hnutí 

Nicolas Dupont-Aignan, který také bojoval do poslední chvíle, musel nakonec 

konstatovat, že neuspěl. O prezidentský úřad se přitom chtělo původně ucházet více 

než 40 lidí. Pro některé to ovšem byl jenom způsob jak dosáhnout toho, aby se 

jejich jméno objevilo na veřejnosti, protože bylo předem jasné, že potřebný počet 

podpisů nezískají. Někteří další, serióznější, po zvážení šancí odstoupili a přidali se 

k některému z "velkých". To byl třeba případ ekoložky Corinne Lepageové, která 

podporuje Sarkozyho, bývalého levicového ministra Jeana-Pierra Chevénementa, 

který se přidal k Royalové, nebo předsedy Národního republikánského hnutí Bruna 

Mégreta, který podpořil Le Pena (www.aktualne.cz).

Přestože se o úřad hlavy státu bude tedy ucházet více politiků - reálné šance na to, 

že by mohli v Elysejském paláci vystřídat Jacquesa Chiraka, mají zdá se pouze 

Sarkozy a Ségolene Royalová. (www.aktualne.cz - 29.11.2006). Tisk volby nazval 

soubojem "Sego-Sarko."
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V poslední době (březen 2007) se však k této donedávna jasně dominující dvojici 

těsně přiblížil Francois Bayrou. Stal se tak velkým „překvapením44 prezidentské 

kampaně, když se z pozice outsidera stal jedním z vážných kandidátů 

(www.liberation.fr 19.3. 2007).

Portréty nejvážnějších kandidátů:

Nicolas Sarcozy (vlastním jménem Nicolas, Paul, Stéphane Sarkozy de Nagy- 

Bocsa) se narodil 28. leden 1955, v Paříži. Je předsedou pravicového vládního 

Svazu pro lidové hnutí (UMP), současným ministrem vnitra (nejprve byl ministrem 

vnitra (2002-2004), poté ministrem financí (2004-2005) a následně opět vnitra (od 

2005) a kandidátem na post prezidenta republiky právě za stranu UMP. Jeho otec 

byl Maďar-odtud neobvyklé jméno, matka byla Francouzska ( Mladá fronta dnes, 

26.10.2006; Libération 21.3.2007).

Ve francouzské pravici představuje nový styl. K tradičním hodnotám, jako je práce, 

rodina a zásluhy, přidává ekonomický liberalismus. Je zastáncem tvrdší politiky 

vůči přistěhovalcům a důraz klade na bezpečnost. Usiluje o zavedení ekologické 

daně a chce, aby EU a Evropská centrální banka důsledněji podporovaly v Evropě 

ekonomický růst a snižování nezaměstnanosti.

Zvolil také ostrou rétoriku vůči násilníkům na předměstích francouzských měst a 

právě svým radikálním přístupem k imigrantům může Sarkozy leckdy konkurovat 

Le Penovi z Národní fronty. Při nepokojích posílal na demonstranty těžkooděnce se 

slovy "aby s tou verbeží zatočili"a uvedl, že vláda nebude tolerovat existenci 

oblastí, které by policie a bezpečnostní složky státu neměly pod kontrolou. Volá po 

přísnějších trestech pro nelegální přistěhovalce a deportacích. Na rozdíl od 

socialistů je odpůrcem uzákonění sňatků pro homosexuální páry a je ve Francii 

považován za nejvíce proamerického politika (www.liberation.fr; 

www.aktualne.cz 29.11.2006 ).

Sarkozy jednoznačně patří k nejcílevědomějším politikům ve Francii. Někteří 

kolegové ho kritizují za aroganci a autokratické způsoby, které by prý mohly 

odradit řadu tradičních voličů. O jeho odhodlání stát se prezidentem, se ví už 

dlouho. Kombinace malého vzrůstu a velkých ambicí je také jedním z hlavních
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důvodů, proč bývá Sarkozy občas přirovnáván k Napoleonovi (www.aktualne.cz

14.1.2007).

Dlouho nebylo vyloučeno, že se pokusí o vlastní kandidaturu i jeho dva straničtí 

kolegové: premiér Dominique de Villepin a ministryně obrany Michele Alliotová- 

Marieová. Ta o své možné kandidatuře řekla:"Pokud se ukáže, že má Nicolas 

Sarkozy podporu naší strany a nej větší šance na vítězství, postavím se za něj.

A jsem si jistá, že on by udělal to samé pro mě." Nakonec tedy oba odstoupili po 

té, co strana UMP potvrdila jako svého kandidáta na post prezidenta republiky 

právě Nicolase Sarcozyho. Stalo se tak na sjezdu strany 14.1.2007( Le Monde,

14.1.2007).

Dne 26.3.2007 Nicolas Sarcozy odstoupil z funkce ministra vnitra, kterou zastával 

od roku 2005 (www.premier-ministre.gouv.fr 27.3.2007 ). Chce se tak výhradně 

věnovat přesvědčování voličů. Vyhověl tím kritikům z řad socialistů. Vyčítali mu, 

že funkce ministra je neslučitelná s kandidaturou na prezidenta, protože by z ní 

mohl profitovat během své kampaně (Mladá fronta dnes, 27.3.2007).

Ségolene Royalová se narodila 22. září 1953 v senegalského Dakaru.

Kandiduje na post prezidentky za Socialistickou stranu (PS).

17.11.2006 bylo na serveru aktuálně.cz oznámeno, že ve své straně vyhrála 

primárky a stala se tak oficiální kandidátkou na post prezidenta republiky. 

Třiapadesátiletá matka čtyř dětí se v případě úspěchu stane první ženou na čele 

Francouzské republiky. V minulosti působila jako ministryně životního prostředí a 

ministryně školství.

Média ale o ní hovoří jako o političce, která má nulové zkušenosti se zahraniční 

politikou. Sama tvrdí, že to chce napravit a plánuje brzy cestu do Spojených států, 

Izraele a Libanonu. Předvolební kampaň chce založit na "přímých kontaktech s 

voliči"(Mladá fronta dnes, 26.10.2006) Obklopila se patnáctičlenným týmem, v 

němž je hodně žen a osob mladších pětatřiceti let. V oficiálním prohlášení řekla, že 

chce vrátit zemi její hrdost a usilovat o ekonomicky dynamickou a sociálně 

solidárnější Francii. Na druhé straně však spolupracuje se zkušenými politiky z éry 

bývalého socialistického prezidenta Francoise Mitterranda například s někdejším 

ministrem kultury Jacquesem Langem či Mitterrandovým extajemníkem Jeanem- 

Louisem Biancem (aktualne.cz 16.3.2007).
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Bývá obviňována od svých protivníků, že v ekonomických otázkách, které jsou pro 

Francii nejožehavějším tématem, nemá příliš jasno.

S partnerem Francois Hollandem, který je také členem Socialistické strany, 

vychovává tři děti (Mladá fronta dnes, 26.října 2006).

V oficiálním prohlášení řekla, že chce vrátit zemi její hrdost a usilovat o 

ekonomicky dynamickou a sociálně solidárnější Francii.

Royalové se podařilo naklonit si Francouze, nejen příznivce socialistické strany, 

příslibem, že změní zažité stereotypy francouzské politiky. Zdůraznila, že Francie 

má schopnosti se vzchopit a že ona sama k tomu chce přispět. "Politika se musí 

změnit," uvedla. Řekla, že Francouzi nejsou proti reformám, ale proti tomu, aby 

jejich břemeno nesli pořád ti sami. Slíbila boj za odstranění nerovností a znovu 

hovořila o nutnosti nastolit "spravedlivý pořádek".Prohlásila také, že chce sjednotit 

celou levici v její různosti a všechny Francouze, jim ž jde o lepší budoucnost země 

(www.liberation.lr-19.3.2007; www.aktualne.cz 17.11.2006) Ačkoli zasedala v 

řadě socialistických vlád, pro Francouze představuje novou tvář. A právě po nich je 

nyní ve Francii poptávka. Veřejnost je unavena starou politickou gardou 

reprezentovanou současným prezidentem Chirakem či socialistickým konkurentem 

Royalové Fabiusem.

Francois Bayrou se narodil 25. května 1951 v Borděres u Lourdes. Politicky se 

vypracoval v občansko-liberální straně Unii pro francouzskou demokracii (UDF).

Po úspěchu pravicových liberálů ve volbách povolal nový premiér Edouard 

Balladur Bayroua v roce 1993 do své vlády jako ministra školství. Zůstal ministrem

i poté, co se v roce 1995 premiérem stal Alain Juppé, který resort ministerstva 

rozšířil o výzkum (www.liberation.fr 19.3.2007).

Od roku 1998 je předsedou středopravé strany Svazu pro francouzskou demokracii 

(Union pour la Démocratie fran^aise, UDF), kterou založil v roce 1978 Giscard 

ďEstaing. V roce 1999 za ni kandidoval do Evropského parlamentu a stal se 

europoslancem. V roce 2002 kandidoval na francouzského prezidenta. V prvním 

kole skončil jako čtvrtý s 6,8 %, za Chiracem, Le Penem a Jospinem 

(www.liberation.lr 19.3.2007).
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V témže roce došlo k rozdělení tehdejšího tzv. liberálního středu ve Francii, jehož 

část se přiklonila k Chiracově záměru silné pravicové strany, z kterého vznikla jeho 

UMP. Bayrou se rozhodl pro samostatnost v UDF.I2) UDF sice tvoří formálně 

součást vládní pravice, ale snaží se vést nezávislou politiku. Představuje tak v 

parlamentu spíše korektiv a možnou alternativu, než opozici vládní UMP, neboť je 

mezi nimi patrná ideologická blízkost.

Bayrou je  odpůrcem přístupu Turecka k EU, a rozhodným zastáncem Evropské 

ústavy. Publikuje, vystupuje v mediích a ve veřejných diskuzích. Napsal několik 

politických i historických knih. Je ženatý, má šest dětí. Je znám také tím, že je 

chovatelem koní ( Britské listy, 10.5.2006; Štěpán Kotrba, www.aktualne.cz

13.3.2007).

Jean-Marie Le Pen, ačkoliv od počátku nepatřil k vážným kandidátům, rozhodla 

jsem se zde uvést jeho profil, už vzhledem k tomu, jak zamotal situaci v posledních 

prezidentských volbách v roce 2002 (podrobněji viz výše). Le Pen je 

nacionalistický politik, zakladatel a předseda Národní fronty ( Front national-FN, 

založena 1972). Narodil se 20. června 1928 v La Trinité-sur-Mer. V letech 1984 a 

1999 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu (www.fr.wikipedia.org ). 

Jean-Marie Le Pen je od roku 1991 podruhé ženatý, z prvního manželství má tři 

dcery. Nejmladší dcera, Marině Le Pen, je  funkcionářkou Front national.

Šéf francouzské krajní pravice je znám pro své extrémní názory, patří mezi výrazné 

odpůrce imigrace z neevropských zemí. Přestože v poslední době poněkud zmírnil 

svou protiimigrantskou rétoriku, aby zvrátil nepřijatelnou image své strany, a to 

především díky své dceři a ve snaze naklonit si voliče, program strany zůstává 

stejný a tím je hlavně boj proti imigrantům Jedinou správnou metodou je podle něj 

"n u lo v á  imigrace" (www.liberation.fr 19.3. 2007; www.aktualne.cz 4.4.2007).

,2)Pri založení UMP v květnu 2002, tehdy je š tě  p o d  názvem Unie pro  prezidentskou většinu, došlo ke 

sjednocení pravicových a liberálních stran Sdružení pro  republiku (Rassemblement pour la 

République, RPR), Liberálních demokratů (Dém pcrates libéraux, DL) a části středové a liberální 

UDF. Francois Bayrou odm ítl tehdy se svou frakcí do prezidentské strany vstoupit. Z toho důvodu  

odešlo do vládní koalice dvě třetiny je h o  členů.
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Le Pen požaduje obnovení trestu smrti, snížení daní a vystoupení Francie z 

Evropské unie. Výrazně se též angažoval v kampani před referendem o Evropské 

ústavě, kterou Francouzi nakonec odmítli (www.aktualne.cz 16.3.2007). Navrhuje 

uvolnění pracovního trhu, snížení daní, obnovení trestu smrti, příspěvky pro dělníky 

s nízkým příjmem a plat pro rodiče, kteří se rozhodnou učit své děti doma 

(www.idnes.cz 28.11.2006).

Stejně jako on i jeho stoupenci jsou označováni za rasisty a 

xenofoby(www.liberation.fr 19.3.2007) I když to on sám popírá. Rasismus je 

v dnešní Francii namířen proti imigrantům, především Arabům. Někteří lidé je  

považují za zdroj problémů země, vadí jim , že jim  berou práci apod. Imigrace a 

otázka malé bezpečnosti motivuje lidi k volbě FN patrně nejvíce.

Problematický je  nejen program strany, který je  velmi radikální, ale i dvojsmyslnost 

politických projevů. Ve Francii platí právní nařízení, jež  umožňuje trestně stíhat 

rasistické a protižidovské projevy. A tak, chtějí-li představitelé FN projevovat 

nespokojenost např. s etnickou skupinou-musí si dávat pozor na svá slova. S tím 

souvisí i vznik nového politického slovníku.

Také se delší dobu řeší pozice Le Pena jako šéfa strany. Objevily se názory, že by 

měl opustit vedení strany. FN je  však až příliš spjata s osobou svého šéfa, jeho 

charisma je  patrně nej větším kapitálem. Odstoupit však Le Pen odmítl ( Perrottino, 

2005).

V letech 1974, 1988, 1995 a 2002 Jean-M arie Le Pen kandidoval v prezidentských 

volbách. Nejvíce na sebe upozornil při posledních, kdy postoupil do druhého kola. 

Na jaře  2002, tak šokoval Francii i svět. Ve druhém kole jej však po silné 

antikampani porazil Jacques Chirac.

Le Pen si věří i v letošních volbách. Stejně tak jako před pěti lety vytlačil 

z finálového duelu socialistu Lionela Jospina, nyní podobný osud věští Nicolasi 

Sarcozymu, předsedovi vládního Svazu pro lidové hnutí (U M P ). Nahrával mu i 

fakt, že UMP nebyla vnitřně jednotná a hrozilo, že za ní nastoupí více kandidátů. 

Což by mohlo jejich síly roztříštit. Vzhledem ke značným šancím Ségolene, 

předpokládal Le Pen, že to bude právě ona, kdo s ním stane v konečném souboji o 

křeslo prezidenta republiky (Právo, březen 2007).

50

http://www.aktualne.cz
http://www.idnes.cz
http://www.liberation.fr


Ovšem realita je  zatím jinde. Šéf FN měl dlouho problémy se splněním podmínky 

pro prezidentskou kandidaturu131.

Nedařilo se mu totiž shromáždit předepsaných 500 podpisů volených politiků, kteří 

by jeho nominaci podpořili. Nakonec se mu to však podařilo. Le Pen dne 14.3. 2007 

oznámil, že tuto podmínku splnil a že získal pouhé dva dny před uzavřením 

kandidátní listiny pro dubnové volby hlavy státu nezbytných 500 podpisů od 

zvolených představitelů. A tak se Le Pen i letos zúčastní boje o prezidentský post. 

(www.lemonde.fr 14.3.2007). Lze jen doufat, že se mu nepodaří zabodovat a 

člověk, který se o plynových komorách vyjadřuje jako o „detailu dějin druhé 

světové války“, a proklamuje „nerovnost ras“ nestane v čele státu 

(www.liberation.cz 19.3.2007). Velké šance se mu sice nepřipisují ale zcela mimo 

hru ještě není. Lidé jsou unaveni stranami, které celá desetiletí dominují 

francouzské politice, a přestávají se bát otevřeně se hlásit k jeho názorům. 

Momentálně mu průzkumy veřejného mínění přisuzují čtvrtou příčku za hlavními 

favority Nicolasem Sarkozym z vládního Svazu pro lidové hnutí (UMP) a Ségolene 

Royalovou, kandidátkou socialistů. Více lidí podporuje i centristu Francoise 

Bayroua (www.aktualne.cz 4.4.2007).

13) r I rFrancouzští komentátoři už spočítali, že případná neúčast Le Pena ve volbách by se nevyplatila

hlavně Sarkozymu, který by při přerozděleni Le Pěnových voličů přišel zkrátka jakožto představitel

"nespravedlivého" systému, který pravidlo o podpisech zavedl. Podle zákona jsou seznamy

představitelů, kteří svým podpisem zaštítí kandidaturu toho či onoho kandidáta, zveřejňovány. To

může některé odrazovat od podpisu pro kandidáta považovaného z toho či onoho důvodu za

kontroverzního, i když podpis sám o sobě neznamená jeho podporu. Le Pen a někteří další "menší"

kandidáti žádají zrušení tohoto pravidla ( www.aktualne.cz.)
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Šance na zvolení
v

Podle zářijového ( Le Figaro 16.10.2006) i listopadového (www.aktualne.cz 

10.11.2006) průzkumu společnosti CSA by volby vyhrála Royalová. Postoupila by 

spolu se Sarkozym do druhého kola, kde by svého pravicového soupeře porazila 

rozdílem 52% ku 48% hlasů. Jak řekl Václav Nekvapil v jednom  ze svých článků: 

“Sarkozy musí předvést, že má vizi. Vizi, kterou Chirac už dávno ztratil a jeho 

nejvážnější soupeřka Ségolene Royalová nikdy neměla“(www.vvn.amo.cz).

Má žena šanci stanout v čele Francie? Země, kde si ženy musely počkat na volební 

právo až do roku 1944?

Již v lednu (27.1.2007) se však na serveru aktuálně.cz objevily další předvolební 

průzkumy podle nichž je  zase mírným favoritem Sarkozy. Hlas by mu nyní dalo 52 

procent voličů, Royalové 48 procent. Ovšem v březnu 2007 už zase bylo vše jinak. 

Objevil se kandidát, který byl až do této doby považován spíš za outsidera, ale 

kterého podle posledních průzkumů rozhodně nelze podceňovat. Je jím  právě 

Francois Bayrou. Šéf centristů měl ještě na začátku tohoto roku (2007) podporu 

pouhých šesti procent voličů. Čtyřnásobný nárůst preferencí ho ale během pár 

měsíců postavil do jedné řady s favority Royalovou a Sarkozym. Dne 8.3. 2007 

ztrácel centrista Francois Bayrou na dvojici favoritů francouzských prezidentských 

voleb dokonce jen  jedno procento. Konzervativec Sarkozy a socialistka Royalová 

už vědí, že musejí brát nového soupeře zcela vážně (www.aktualne.cz).

Dne 14.3. uveřejněný průzkum listu Le Parisien udává, že Bayrou by v prvním kole 

voleb získal 24% hlasů. Ségolene Royalová má podporu jen  o procento vyšší, 

Nicolas Sarkozy o dvě. Ohrožení pozic svých kandidátů oficiálně připustili i 

představitelé Socialistické strany (PS) a pravicového Svazu pro lidové hnutí (UMP). 

Ale to není vše. Další z průzkumů, který vydala společnost BVA, zjišťoval, jak  by 

si Bayrou vedl ve druhém kole, pokud by se mu do něj podařilo postoupit. V 

přímém souboji se současným ministrem vnitra Sarkozym by uspěl v poměru 55 ku 

45 procentům (Le Monde ). Dá se tedy očekávat velmi vyrovnaný boj!

Vládní pravice ani opoziční socialisté příliš nevědí, co si s nečekanou komplikací 

počít. Většinou se snaží bojovat kritikou Bayrouovy politiky. Šéf socialistických 

poslanců Jean-M arc Ayrault například tvrdí, že Bayrouův případný trium f by 

Francii přivodil krizi a uvrhl ji zpět do dob politicky nestabilní čtvrté republiky.
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Někdejší premiér Alain Juppé z UMP si zase jako terč zvolil centristieké volební 

heslo "Ani pravice, ani levice". Podle Juppého zůstane tato věta jen sloganem, který 

se nemůže stát politickým programem. Pikantní je , že Fran<,:ois Bayrou působil v 

Juppého vládě jako ministr školství. Další zástupci Sarkozyho tábora ale namísto 

agresivní rétoriky spíše upřednostňují konkurenčního kandidáta ignorovat. 

Pravicové i levicové politiky však výsledky znepokojují. Socialista Ayrault dne 

14.3.07 v rozhovoru pro televizi LCI připustil, že kandidátka jeho strany je  v 

ohrožení. I Royalová by totiž podle průzkumů z tohoto týdne ve druhém kole voleb 

s Bayrouem prohrála. Francouzský tisk si bere na mušku zejména právě 

Royalovou. "Její věrohodnost prezidentky zůstává tragicky nízká," hodnotí image 

socialistky deník Nice-M atin. "Je stále handicapována svým obrazem amatéra", 

přihazuje kritiku list Le Courrier Picard. Noviny se shodují, že ohrožení favorité 

musejí svým kampaním rychle vdechnout nový elán. Jinak jim  hrozí neúspěch. 

Bayrouův hvězdný nástup zcela zastínil černého koně minulých voleb, krajně 

pravicového kandidáta a kontroverzního populistu Jeana-M arie Le Pena 

(www.aktualne.cz ;autor článku Michal Pavec).

Otazník dlouho visel nad účastí aktivisty boje proti globalizaci Josého Bového, 

který na tiskové konferenci připustil, že mu možná bude chybět "pět či šest" 

podpisů od volených představitelů ke splnění zákonem stanovené podmínky. 

Francouzští prezidentští kandidáti musejí do pátku 16. března 2007, šesté hodiny 

večerní získat a poslat Ústavní radě potřebné podpisy, jinak se nebudou moci 

jarních voleb účastnit (aktualne.cz 14.3. 2007). Oficiální seznam kandidátů byl 

ohlášen v pondělí 19.3.2007. Ústavní rada potvrdila, že celkem dvanáct osob se 

bude ucházet o francouzské prezidentské křeslo. Kandidovat tak budou 

představitelé všech hlavních stran (www.conseilconstitutionel.fr).

Seznam kandidátů:

M onsieur Olivier Besancenot (Revoluční komunistická 1 i ga)trock i sté 

Madame M arie-George Buffet (Francouzská komunistická strana)

M onsieur Gérard Schivardi (Strana pracujících)

M onsieur Francois Bayrou (Svaz pro francouzskou demokracii)
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Monsieur José Bové ( mluvčí radikálních zemědělců aktivista boje proti

globalizaci)

Madame Dominique Voynet (Strana Zelených)

M onsieur Philippe de Villiers (Mnutí pro Francii)

Madame Ségolene Royal (Socialistická strana)

Monsieur Frčdéric Nihous (Strana lovců, rybolovu, přírody a tradic) 

M onsieur Jean-M arie Le Pen (Národní fronta)

Madame Arlette Laguiller (Dělnický boj) trockisté 

M onsieur Nicolas Sarcozy (Unie pro lidové hnutí)

9.dubna 2007 začala ve Francii oficiálně kampaň k volbám hlavy státu. Francie 

však žije těmito volbami už dobré tři roky. V posledních měsících a týdnech je  to 

jediné politické téma. Jeden předvolební mítink stíhá druhý a stejně je  tomu s 

prohlášeními kandidátů pro média. Oficiální zahájení kampaně na tom mění vlastně 

jen to, že audiovizuální sdělovací prostředky musejí ode dneška poskytovat všem 

kandidátům stejný prostor a že lze vylepovat volební plakáty na stanovené oficiální 

plochy (Libération, 9.4.2007). Kampaň skončí v pátek 20. dubna o půlnoci, sobotu 

budou mít Francouzi na rozmyšlenou a v neděli 22. dubna proběhne první kolo 

voleb(podrobnějí viz výše) Po 20:00 bude známo, kteří dva kandidáti prošli do 

rozhodujícího druhého kola, protože potřebnou nadpoloviční většinu zřejmě nikdo 

nezíská. Rozhodne proto až druhé kolo 6. května, kdy se střetnou dva nejúspěšnější 

uchazeči (www.conseilconstitutionel.fr).
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3.4.2. Odstupující prezident Jacques Chirac

Až do března 2007 poslední slovo o případné kandidatuře neřekl ani Chirac, 

k jehož podpoře byla v roce 2002 vytvořena UMP .

Vztahy mezi Sarcozym, předsedou UMP a Chirakem nejsou ideální. Sarcozy byl 

zvolen za předsedu v listopadu 2004 proti vůli samotného Chiraka. Chirac mu 

zřejmě nikdy nezapomene „zradu“ z roku 1995, kdy v prezidentských volbách 

Sarco podpořil Edouarda Balladura, ministerského předsedu, a ne jeho 

( www.liberation.fr 19.3.2007).

Vnitřní boj v UMP ohledně prezidentských voleb v roce 2007 (tj. kdo bude 

kandidátem za UMP) začal snad hned po volbách v roce 2002 a vedl jej zejména 

Sarcozy. Dostal se do čela strany, tím dal najevo, že nehodlá jen  podporovat 

Chiraka, že nebude jen  pomocníkem, aby se Chirac mohl stát potřetí za sebou 

prezidentem republiky.

Sarcozy je  poměrně populární. Jeho funkce ve vládě mu na popularitě ještě přidaly 

(Libération 21.3.2007). Objevovaly se i snahy znem ožnit mu být zároveň předsedou 

strany a ministrem. Což pocházelo právě z hlavy Chiraka.

Na své straně měl Chirac premiéra Dominiqua de Villepina, předsedu Národního 

shromáždění Jean-Louise Debrého a již  zmiňovanou Alliotovou-M arieovou, kteří 

kandidaturu Sarcozyho ve vnitrostranickém hlasování zpočátku nepodpořili. 

Vyčkávali na další možné uchazeče ( Perrottino 2005; www.aktualne.cz).

11. března 2007 však Chirac ukončil spekulace ohledně své možné kandidatury.

Definitivně oznámil, že se již  nepokusí znovu kandidovat. Elysejský palác tak 

opustí po dvanácti letech.( Palais de 1'Élysée, 11.března 2007, prohlášení J.

Chiraka). V souvislosti s tím Nicolas Sarcozy uvedl, že by velmi uvítal, kdyby ho 

teď Chirac v jeho kandidatuře podpořil. Myslí si, že by to mělo velkou váhu a dost 

by mu to pomohlo ke zvolení ( Le Monde 11.3.2007). 21.3. 2007 Chirac oznámil, 

že bude Sarkozyho ve volbách podporovat (Le M onde 22.3.2007), ale jejich 

vztahy mají daleko do ideálu a rozdíly mezi jejich politickými představami jsou 

zřejmé. Chlad, s jakým  Chirac Sarkozymu podporu veřejně vyjádřil, mohl tuto 

skutečnost odrážet, i když mohl být také výrazem politického kalkulu - příliš
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zanícená podpora by mohla Sarkozyho v očích některých voličů poškodit 

(www.idnes.cz 23.3. 2007).

Chirakovi je  už čtyřiasedmdesát a podle průzkumů si většina Francouzů ani 

nepřála, aby se znovu objevil mezi uchazeči o prezidentské křeslo. Navíc trpí 

zvýšeným krevním tlakem a má problémy se zrakem a častými migrénami 

(www.aktuálně.cz 12.3.2007). Chirac tak už začíná odpočítávat a bilancovat.

Je zatím zřejmě ještě příliš brzy spekulovat o tom, jak bude jednou historie 

Chirakovo působení v čele Francie hodnotit.

Ve světě si vysloužil nejhlasitější kritiku za pokusný jaderný výbuch na 

tichomořském atolu M ururoa v roce 1995. Většina Francouzů však 

oceňuje Chirakův postoj k válce v Iráku. Byl jednoznačně proti, dokonce byl 

připraven použít na začátku roku 2003 francouzské veto v Radě bezpečnosti OSN.

V tom měl a má dodnes podporu většiny svých spoluobčanů.

"Vždy jsem  se snažil jednat v zájmu Francouzů. A pokud už nebudu prezidentem, 

budu se snažit jednat v jejich zájmu z jin é  pozice. Žít se dá i bez politiky," prohlásil 

v rozhovoru pro televizní kanál France 2 aniž ale naznačil, o co by mohlo jít.

V souvislosti s tím se vyrojily spekulace o jeho dalším možném osudu.

Francouzští komentátoři se dohadují, že by se mohl postavit do čela nějaké

velké nadace na ochranu životního prostředí nebo se nějakým způsobem angažovat 

ve prospěch chudých zemí. Obě témata Chiraka v posledních letech velmi 

zaměstnávala. Ještě před několika týdny byla například v Paříži z jeho podnětu 

uspořádána velká mezinárodní konference o ekologii a Chirac na ní znovu opakoval 

svůj návrh na vytvoření zvláštní organizace Spojených národů pro životní prostředí. 

Jisté je  tedy jen  to, že bude chtít uplatnit svou váhu v kampani k prezidentským 

volbám (www.aktualne.cz 12.3.2007).

Po odchodu z úřadu (jeho mandát skončí 16. května) se automaticky jako 

exprezident stane členem Ústavní rady. Tam jistoty končí. Že by jen tak odešel 

užívat si důchodu na svém zámku Bity, si nemyslí nikdo. Stín nejistoty nad 

Chirakovou budoucností však vrhají některé aféry, jež  by mohly mít soudní dohru. 

M nohé bude ale záležet na tom, zda a jak  se bude justice zabývat Chirakovou 

údajnou rolí v několika aférách z doby, kdy byl pařížským starostou, i z doby 

výkonu prezidentské funkce (w ww.aktualne.cz 12.3.2007).
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V prvním případě jde hlavně o fiktivní zaměstnávání lidí na pařížské radnici v 

zájmu jeho tehdejší strany Sdružení pro republiku, ve druhém například o letenky, 

které jem u a jeho manželce údajně zdarma poskytla letecká společnost Euralair.

V této souvislosti vzbudilo určitý rozruch rozhodnutí jm enovat osobnosti 

považované za blízké Chirakovi do funkcí prokurátorů v místech, kde by mohly být 

některé tyto aféry projednávány. Chirakova imunita končí okamžikem odchodu z 

funkce.

Významný představitel opoziční Socialistické strany Dominique Strauss-Kahn 

(12.3.) v televizi LCI řekl, že je  na justici, aby rozhodla o dalším postupu, ale že 

Francii by nesloužilo ke cti, kdyby chtěla bývalého prezidenta tahat po soudech.

Po čistě soukromé stránce mu odchod z Elysejského paláce umožní věnovat se více 

svým velkým koníčkům, jako jsou východoasijské kultury, zvlášť japonská, a vůbec 

staré civilizace.
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4. Česká republika
v

Česká republika je  svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na 
úctě k právům a svobodám člověka a občana. Českou republiku tvoří tří historické 
země, Čechy, Morava a Slezsko. Každá země má v české státní symbolice své 
nezanedbatelné místo. Samostatná Česká republika vznikla 1. ledna 1993, po 
zániku České a Slovenské federativní republiky, je jím ž členem do té doby Česká 
republika byla.I4) Česká republika je  členským státem Severoatlantické aliance 
(NATO) (od r. 1999), od 1. května 2004 se stala platným členem Evropské unie. Je 
také členem mnoha dalších mezinárodních vládních organizací, prostřednictvím 
nichž může pomáhat, anebo se jí samotné dostává pomoci, (www.hrad.cz ; 
w ww.czech.cz )

Mezi těmi nejdůležitějšími jm enujm e například:

-Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD 

-Světová obchodní organizace - WTO (dříve GATT)

-Středoevropská dohoda o volném obchodu - CEFTA

-Rada Evropy

-Interpol

-M ezinárodní organizace práce - 1LO

-Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - OBSE

-Visegrádská skupina

N>Přesně 25.1 l. l 992 rozhodlo Federální shromáždění o zániku Československa k 31.12. 1992.

16.12. 1992 schválila Česká národní rada ústavu samostatného českého státu. O d 1. l. 1993 jako  

státní útvar přestalo Československo existovat poté, co se mírovou cestou rozdělilo na .Českou a 

Slovenskou republiku. Nová Ústava CR byla publikována ve Sbírce zákonů ČR pod č. 1/1993 Sb. s 

účinností od l. I  1993- V tisícileté historii české státnosti j e  to první ústava, je ž  byla přijata pro  

Českou republiku jako svrchovaný a samostatný stát v mezinárodním společenství.
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r

4.1. Uzemní samospráva

Státní moc je  třeba zajistit na celém území státu, proto musí být členěna i vertikálně. 

Státní území je  rozděleno do menších celků-územních jednotek, někdy dokonce 

několikastupňové, a v těchto územních jednotkách je  pak státní moc uplatňována 

tamními, územními orgány. Tak vzniká decentralizace moci (Gerloch, Hřebejk, 

Zoubek. 1994).

Podle Ústavy se Česká republika dělí na obce, které jsou základními územními 

samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. 

Zvláštní postavení má Praha, která je  zároveň obcí i krajem . l5)

Vyšší územní samosprávné celky byly vytvořeny ústavním zákonem 347/1997 Sb. 

Účinnost zákona však byla odložena na dosti dlouho. Účinným se tak stal až od 1. 

ledna 2000 (Vodička, Cabada, 2003 ). Tento zákon vytváří čtrnáct samosprávných 

krajů různé velikosti. Kvůli změně názvu některých krajů byl tento zákon ještě 

změněn ústavním zákonem 176/2001 Sb.

Přehled krajů: Sídlo kraje:

hlavní město Praha (A) 
Středočeský kraj (S) 
Jihočeský kraj (C) 
Plzeňský kraj (P) 
Karlovarský kraj (K) 
Ústecký kraj (U) 
Liberecký kraj (L) 
Královéhradecký kraj (ti) 
Pardubický kraj (E) 
Vysočina (J) 
Jihomoravský kraj (B) 
Olomoucký kraj (M) 
Zlínský kraj (Z) 
M oravskoslezský kraj (T)

Praha

Praha
České Budějovice 
Plzeň
Karlovy Vary
Ústí nad Labem
Liberec
Hradec Králové

Pardubice
Jihlava
Brno
Olomouc
Zlín
Ostrava



4.1.1. Základní orgán místní samosprávy-obec

Základem místní samosprávy jsou obce. Obec vykonává samostatnou působnost, 

ale i působnost přenesenou.

Obec jedná skrze své orgány. Nejdůležitějším orgánem je  zde zastupitelstvo obce, 

které rozhoduje o nej důležitějších věcech v působnosti obce (územní plán, rozpočet 

atd.). Členové zastupitelstva jsou voleni v přímých, rovných a tajných volbách na 

základě poměrného volebního systému. Volební období je  čtyřleté. V čele 

zastupitelstva stojí starosta a místostarosta, kteří jsou do funkcí zvoleni 

zastupitelstvem obce z řad svých členů. Za výkon své funkce jsou pak odpovědní 

zastupitelstvu obce, to mj. znamená, že jsou  kdykoliv odvolatelní, ztratí-li důvěru 

většiny zastupitelstva.

Počet zastupitelů je  závislý na velikosti obce ( nejmenší obce mají zastupitelů 

pouze 5, obce s více než 150 tisíci obyvateli až 55; Praha má zastupitelů 

sedmdesát) (Vodička, Cabada, 2003).

Výkonným orgánem obce, ve věcech spadajících do samostatné působnosti, je  rada 

obce. Radu tvoří starosta, m ístostarosta(místostarostové) a další členové rady.

,5> Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město Prahu. Vnitrně se dělí 

(od 1.7. 2001) na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí. Městské části jsou 

spravovány zastupitelstvy městských částí v čele s radami a starosty. Jejich rozhodnutí provádějí 

úřady městských částí. Volby do orgánů místní správy a samosprávy se konají každé čtyři roky, a to 

tajnou volbou na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. Zúčastnit se mohou 

všichni svéprávní občané České republiky starší 18 ti let. Kandidovat mohou politické strany, 

politická hnutí nebo jejich koalice, popř. nezávislí kandidáti (nebo koalice nezávislých kandidátů) 

(www.praha-mesto. cz).
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Počet členů je vždy lichý, činí nejméně pět nejvíce pak jedenáct členů (nesmí 

přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva). Rada se však nevolí v obcích, kde 

má zastupitelstvo méně než patnáct členů. V oblasti samostatné působnosti 

vykonává úkoly od zastupitelstva či rady obce obecní úřad. V jeho čele stojí 

starosta a místostarosta, ve větších obcích i tajemník. Dále usměrňuje po odborné 

stránce organizace a zařízení, které si obec zřídila, a pomáhá komisím v jejich 

činnosti. (Vodička, Cabada).

4.1.2. Regionální orgány samosprávy-kraje

Hlavním orgánem je  zastupitelstvo kraje volené občany kraje podle zásad 

poměrného zastoupení, tajným hlasováním, na základě všeobecného, rovného a 

přímého volebního práva (čl. 102 Ú stavy) s pětip rocen tn í om ezovači k la u z u l í . 

Počet zastup ite lů  je  různý v záv islosti na lidnatosti k raje ( m ůže m ít 45, 55 

nebo 65 členu). K and idovat m ohou pouze po litické strany  či hnutí a jejich 

koalice. K and idatu ra  nezáv islých  kand idátů  je  vy loučena  podobně ja k o  ve 

vo lbách  do  P oslanecké  sněm ovny  (V od ička, C abada  2003). V olební období je  

čtyřleté . Hlavou každého kráje je  hejtman; (pouze hlavou Prahy je  primátor). 

Hejtman zastupuje kraj navenek. Obdobně jako starosta je  i on volen a může být 

zastupitelstvem odvolán.

Do působnosti zastupitelstva patří nejdůležitější kompetence jako rozpočet, 

rozhodování zásadních otázek rozvoje územního obvodu atd. Zastupitelstvo kraje 

má rovněž právo podat Parlamentu návrh zákona ( Vodička, Cabada 2003). 

Výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti je  rada kraje. Radu tvoří 

hejtman, zástupce (zástupci) hejtmana a další členové rady.

Úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem plní krajský' úřad. Dále 

napomáhá činnosti výborů a komisí. Vykonává také přenesenou působnost.



s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu 

orgánu. V jeho čele stojí ředitel . Za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu 

v samostatné a přenesené působnosti je  odpovědný hejtmanovi. Hejtman sice 

jm enuje ředitele úřadu do funkce, předchází však tomu souhlas ministra vnitra

4.1.3. Okresy

Ke dni 1. ledna 2003 byly okresní úřady zrušeny l<’). Jejich kompetence přešly 

z části na kraje, z části na obce-a to na tzv. obce s pověřeným obecním úřadem a tzv. 

obce s rozšířenou působnost í-(\o jsou větší obce , které budou pro menší obce ve 

svém okolí vykonávat některé správní funkce) (Vodička, Cabada 2003).

Okresy jako jednotka státní správy nadále existují, okresy také zůstávají jednotkou 

statistickou.

I6> Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002 v rámci druhé 

fáze reformy územní správy. Po 1. lednu 2003 zůstávají okresy územními obvody soudů, státních 

zastupitelství, některých organizačních jednotek Policie České republiky, případně jiných státních 

institucí a používají se jako statistická jednotka. Kompetence okresních úřadů převzaly zčásti krajské 

úrady a zčásti obecní úřady obcí s rozšířenou působností státní správy, jejichž správní obvody jsou 

zpravidla o něco menší než okresy a drive některých případech přesahovaly i přes hranice okresů. 

Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že 

j iž  správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.

Území některých statutárních měst (Brno) tvoří samostatné okresy (okres Brno-město) a dokud 

existovaly okresní úřady, jejich působnost vykonávaly pro své území magistráty těchto měst a orgány 

samosprávných částí těchto měst (§ 10 zákona č. 147/2000 Sb.). Praha není a nebyla okresem a je jí  

území se nedělí na okresy, ale na deset číslovaných obvodů. Praha měla podle přílohy č. 1 zákona č. 

147/2000 Sb. pravomoci okresního úřadu pro svá území, kterou zčásti přenášela statutem na orgány 

svých obvodů, později vybraných městských části (www.wikipedia.cz).
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4.2. Charakteristika politického systému ČR 1993-2007

Ústava České republiky se ve své preambuli hlásí k zásadě občanské společnosti a 

ke kontinuitě se všemi dobrými tradicemi dávné státnosti zemí Koruny české i 

státnosti československé.

ČR navázala svou konstitucí na ústavní tradice první Československé republiky a 

zavedla parlamentní vládní systém, který se vyznačuje ústředním mocenským 

postavením Parlamentu. Parlament je  jediný celostátní orgán, který má přímou 

demokratickou legitimitu (tzn. je  volen přímo občany). Všechny ostatní ústřední 

orgány jsou  od Parlamentu odvozeny a jejich legitimita je  v důsledku toho nižší. 

Tento systém umožňuje vznik pouze takové vlády, která je  podporována většinou 

v Poslanecké sněmovně. Parlamentní většina a vláda úzce spolupracují (Vodička, 

Cabada, 2003).

Politický systém ČR je  založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné 

soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a 

odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Ústava zakotvuje zásadu legitimity státní moci lidem v čl. 2: "Lid je zdrojem 

veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc 

přímo. Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen  v případech, v 

mezích a způsoby, které stanoví zákon."

V českém ústavním pořádku jsou  podle zásad demokracie důsledně odděleny moci - 

zákonodárná (reprezentovaná dvoukomorovým Parlamentem ), výkonná (náležící 

vládě a prezidentovi) a soudní (  w ww .czech.czj.
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4.2.1. Zákonodárná moc

Podle Ústavy České republiky náleží zákonodárná moc v České republice 

Parlamentu. Ten je  tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a 

Senátem. Volby do Parlamentu se konají tajným hlasováním na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Parlament má tak jako jediný 

celostátní orgán přímou demokratickou legitimaci tzn. že je  přímo volen občany.17’ 

Žádný z členů Parlamentu nemůže zasedat současně v obou komorách, čímž je  

zajištěna dvojí kontrola veškeré přijímané legislativy. Členství v Parlamentu je  také 

neslučitelné s úřadem prezidenta republiky, funkcí soudce aj. (Ústava). Důvodem je  

jasné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, které je  podmínkou 

demokratického fungování státního aparátu. Mezi funkcí poslance a člena vlády 

není inkompatibilita stanovena, pouze poslanec (nebo i senátor), který je  členem 

vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny (nebo 

Senátu), ani členem parlamentních výborů a vyšetřovacích či stálých komisí 

komory, jejím ž je  členem.

Poslanci i senátoři při svém jm enování skládají slib, v němž vyjadřují věrnost České 

republice, zachovávání Ústavy a zákonů, výkon mandátu v zájmu všeho lidu a 

podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Členové Parlamentu jsou  chráněni imunitou, která zaručuje, že jejich práce pro stát 

nebude narušována trestními obviněními. V závažných případech však může být 

člen Parlamentu imunity zbaven hlasováním ve své komoře. Prokázaným 

obviněním ztrácí poslanec nebo senátor morální kredit i dobré jm éno, což často 

vede k okamžité rezignaci na vykonávanou funkci.

,7> Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před  jejich  

konáním. Voliči jsou  zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech 

voličů. Zvláštní seznam j e  určen pro osoby, které nemohou volit v místě svého trvalého bydliště. 

Zvláštní seznam j e  veden také při zastupitelských úřadech pro občany žijící v zahraničí. Každý volič 

může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Pro hlasování do Poslanecké sněmovny je  

vytvořeno 14 volebních krajů. Pro hlasování do Senátu j e  vytvořeno d l  volebních obvodů, v nichž se 

volí vždy jeden senátor. Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zákona 

o volbách do zastupitelstev v obcích. Volby jsou  řízeny Státní volební komisí.
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Parlament plní hlavně funkci legislativní- to znamená, že mu přísluší přijímání 

zákonů, dále má funkci politické kontroly vlády, artikulační funkci (tzn.že by 

v Parlamentu měly být diskutovány názory občanů), a volební pravomoc (přímo 

nebo nepřímo dosazuje osoby nejen do vlády, ale i do všech ostatních celostátních 

orgánů) (Vodička, Cabada, 2003).

Mezi další úlohy Parlamentu patří:

- vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení,

- rozhodnutí o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní 

organizace, jíž  je  Česká republika členem,

- vyjádření souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území 

České republiky, vyjádření souhlasu s pobytem ozbrojených sil jiných států na 

území České republiky (nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě).

V okrscích j e  hlasování organizováno okrskovými volebními komisemi. Výsledky voleb zpracovává 

Český statistický' úřad.

Kandidáty do senátních voleb přihlašují politické strany u pověřeného obecního úřadu v sídle 

volebního kraje. V případě nezávislých kandidátu tak činí kandidát sám. Proti nezaregistrování je  

možno se domáhat nápravy u krajského soudu. Všichni kandidáti musí doložit potvrzení o složení 

kauce ve výši 20 000 Kč, která je  vratná v případě, Že kandidát získal alespoň 6% z celkového počtu 

platných hlasů.
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4.2.2. Poslanecká sněmovna-dolní komora Parlamentu

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na čtyřleté období na základě 

proporcionálního volebního systému. Za stanovených podmínek může být období 

zkráceno a konají se pak předčasné volby. Poslancem se může stát člověk, který 

dosáhl věku 21 let.

V čele Poslanecké sněmovny stojí předseda a pět místopředsedů.

Zasedání sněmovny je  stálé. Svolává ho prezident republiky, a to tak, aby bylo 

zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb. Zasedání Sněmovny může být jejím  

usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí 

překročit 120 dnů v roce( z Jednacího řádu Poslanecké sněmovny).

V případě, že je  Poslanecká sněmovna rozpuštěna, supluje její činnost 

nerozpustitelný Senát. Senátu však nepřísluší přijímat zákonná opatření ve věcech 

Ústavy, státního rozpočtu, (Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního 

závěrečného účtu předkládá vláda k posouzení pouze Poslanecké sněmovně.), 

státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv.

Legislativní proces

Je-li návrh zákona, který může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo 

zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku, schválen Poslaneckou 

sněmovnou (poté, co prošel čtením a byl doplněn o případné pozměňovací návrhy), 

postupuje k posouzení do Senátu. K tomu, aby byl návrh schválen Poslaneckou 

sněmovnou je  zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců. 

Projde-li návrh zákona i Senátem je  postoupen k podpisu prezidentovi.

Není-li návrh zákona schválen Senátem (proti návrhu se vyjádří více než polovina 

přítomných senátorů) vrací se do Poslanecké sněmovny. Zde musí být veto Senátu 

přehlasováno nadpoloviční většinou hlasů všech poslanců, tedy 101 hlasy, anebo 

musí být návrh zákona přepracován. Poté návrh putuje k rukám prezidenta 

(podrobněji viz pravomoci prezidenta republiky).

66



K přijetí běžného zákona stačí schválení nadpoloviční většiny přítomných 

poslanců. K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy je 

třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných 

senátorů.

Poslední volby

Poslední volby do Poslanecké sněmovny se konaly ve standardním termínu po 

skončení čtyřletého mandátu předchozí vlády v červnu 2006. Zastoupení 

jednotlivých politických stran ve Sněmovně je  následující:

• Občanská demokratická strana: 81 míst

• Česka strana sociálně demokratická: 74 míst

• Komunistická strana Čech a Moravy: 26 míst

• Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová: 13 míst

• Strana zelených: 6 míst

Současným předsedou je  Ing. M iloslav Vlček ( www.parliament.cz).

Sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je  umístěno ve třech 

blocích domů a paláců na Malé Straně. Areál Poslanecké sněmovny zhruba pokrývá 

území mezi M alostranským, Valdštejnským a Pětikostelním náměstím. Protínají jej 

ulice Sněmovní a Thunovská (Parlam ent České republiky 1996).

4.2.3. Senát-horní komora Parlamentu

Senát má 81 senátorů s šestiletým mandátem, kteří jsou  voleni většinovým

systémem - každé dva roky 1/3 senátorů. V čele Senátu stojí předseda a čtyři 

místopředsedové.

Senátorem může být člověk, který dosáhl věku 40 let.
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Senát je konstruován jako protiváha vůči Poslanecké sněmovně, jako prvek 

vytvářející předpoklady kvalitnějšího legislativního procesu a jako prvek kontinuity 

Parlamentu pro případ, že by byla Poslanecká sněmovna rozpuštěna.

Senát existoval v českém politickém systému již  od roku 1918, než byl v době 

Protektorátu roku 1939 zrušen. Své obnovy se dočkal až v roce 1996, kdy proběhly 

volby prvních 81 senátorů - některých pouze na 2 nebo 4 roky.

Senát má ústavou stanovené specifické pravomoci. Může vracet Poslanecké 

sněmovně návrhy zákonů, avšak nemá právo veta s konečnou platností.

Kancelář Senátu byla zřízena zákonem o sídle Parlamentu ČR k zajištění úkolů 

spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností Senátu, 

jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v 

Senátu.

Kancelář Senátu řídí vedoucí kanceláře Senátu, který ji zastupuje navenek a je  

zodpovědný za chod celé instituce.

Volby do Senátu se naposledy konaly na konci října 2006 a dle jejich výsledků je  

zastoupení jednotlivých politických stran následující:

• Občanská demokratická strana: 40 míst

• Unie svobody-Demokratická unie: 8 míst

• Česká strana sociálně demokratická: 11 míst

• Komunistická strana Čech a Moravy: 2 místa

• Ostatní strany a nezávislí: 19 míst

Současným předsedou Senátu je  MUDr. Přemysl Sobotka. Poprvé byl do této 

funkce zvolen 15.prosince 2004. Svou funkci následně obhájil i 29.listopadu 2006. 

Sídlem Senátu je  areál Valdštejnského a Kolovratského paláce ( www.senat.cz; 

Ústava ČR).

http://www.senat.cz


4.2.4. Výkonná moc

Výkonnou moc v České republice reprezentují prezident ( o prezidentovi 

pohovořím v samostatné kapitole) a vláda.

V ládaje  vrcholným orgánem výkonné moci a skládá se z předsedy vlády, 

místopředsedů a ministrů. V ládaje odpovědná Poslanecké sněmovně, je jí činnost 

vyplývá z Ústavy České republiky.

Po parlamentních volbách dochází ke vzniku nové vlády, kdy dosavadní vláda podá 

demisi a prezident republiky jm enuje na základě výsledků voleb nového předsedu 

vlády a na jeho návrh pak i ostatní členy vlády (ministry) a pověřuje je  řízením 

ministerstev nebo jiných úřadů. Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jm enování 

před Poslaneckou snémovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. O tom, zda bude nově 

jm enované vládě v Poslanecké sněmovně vyslovena důvěra, rozhoduje rozložení sil 

mezi politickými stranami zastoupenými v této komoře Parlamentu. Pokud pro 

vyslovení důvěry hlasuje nadpoloviční počet poslanců přítomných v Poslanecké 

sněmovně, vláda důvěru získá, pokud ne, musí podat demisi a prezident republiky 

pověří sestavením vlády jinou osobu. V případě, že důvěru nezíská ani tato vláda, 

jm enuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké 

sněmovny. Kdyby selhal i tento třetí pokus, může prezident republiky rozpustit 

Poslaneckou sněmovnu a vyhlásit nové volby.

Vláda se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Předseda 

vlády organizuje činnost vlády, řídí je jí schůze, vystupuje jejím  jm énem  a vykonává 

další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jiným i zákony. Předseda vlády 

svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem 

členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo 

pověřený ministr. Vláda rozhoduje o zásadních otázkách celostátního významu, 

pokud nejsou tato rozhodnutí v kompetenci ministerstev, případně jiných orgánů 

státní správy. Vláda rozhoduje ve sboru. Rozhodnutí přijímá formou usnesení vlády 

na základě písemného materiálu předloženého členem vlády, výjimečně na základě 

ústní informace, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Usnesení vlády musí schválit 

nadpoloviční počet všech členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a 

další orgány státní správy. Průběh schůze vlády včetně přípravy materiálů pro její
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jednání se řídí Jednacím řádem vlády. Materiál, který m á být vládě předložen, musí 

být zaslán ke stanovisku všem ministrům, místopředsedům vlády, guvernérovi 

České národní banky a vedoucímu Úřadu vlády, případně vedoucím dalších 

institucí, jichž se daný materiál týká. Jednání vlády jsou neveřejná a pořizuje se z 

nich písemný záznam, který se stejně jako přijatá usnesení vlády zveřejňuje na 

internetových stránkách Úřadu vlády (www.vlada.cz).

Úřad vlády ČR zajišťuje ústřední agendu předsedy vlády a také podmínky pro práci 

odborných útvarů členů vlády, organizačně začleněných do jeho struktury (rady 

vlády a vládní výbory). Je ústředním orgánem státní správy. Plní úkoly spojené s 

odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České 

republiky aje jích  orgánů.

4.2.4.I. Premiér

Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí je jí schůze, vystupuje jejím  jm énem  a 

vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jiným i zákony. 

Předsedou vlády je  v současnosti( březen 2007) Mirek Topolánek (ODS), v jehož 

vládě jsou na základě koaliční smlouvy zastoupeny Občanská demokratická strana. 

Křesťanská a dem okratická unie - Československá lidová strana a Strana zelených.

Současným sídlem české vlády je  budova Strakovy akademie ( Ústava; 

www.vlada.cz).

http://www.vlada.cz
http://www.vlada.cz


4.2.5. Soudní moc

Soudní moc je  vedle moci zákonodárné a výkonné třetím odděleným pilířem moci. 

Soudní moc je  jm énem  republiky vykonávána nezávislými soudy. Nestrannost a 

nezávislost soudců nesmí být nikým ohrožována. Soudce nelze proti jeho vůli 

odvolat nebo přeložit k jiném u soudu. Funkce soudce není slučitelná s funkcí 

prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě 

(Ústava). Soudní moc je  v ČR, podobně jako v jiných demokratických a právních 

státech, vymezena Ústavou ČR tak, že soudy vykonávají své poslání jako nezávislé 

instituce.

r

4.2.6. Ustavní soud

Ústavní soud je  soudním orgánem kontroly ústavnosti (Ústava, čl. 83).

Byl zřízen zákonem z června 1993. Není běžným soudem a není ani součástí 

soustavy soudů (Vodička, Cabada, 2003, s. 266).

Ústavní soud sídlí v Brně, je  tedy i geograficky oddělen od sídel orgánů moci 

zákonodárné a soudní nacházejících se v Praze. Je tvořen patnácti soudci 

jm enovanými prezidentem republiky se souhlasem Senátu na dobu deseti let 

(Ústava; Vodička, Klokočka, 2003).

Podle ústavy může být soudcem Ústavního soudu jm enován bezúhonný občan, 

který je  volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně 

deset let činný v právnickém povolání ( čl. 84 Ústavy).

Soudce Ústavního soudu nelze bez souhlasu Senátu trestně stíhat, čímž je  zajištěna 

ochrana před blokováním výkonu funkce. Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, 

byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný 

orgán je  povinen zadržení ihned oznám it předsedovi Senátu. Nedá-li předseda 

Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je  

příslušný orgán povinen ho propustit.
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Mezi činnosti Ústavního soudu, definované Ústavou, mimo jiné patří:

- rušení zákonů (nebo jiných právních předpisech) a jejich jednotlivých 

ustanovení, jsou-1 i v rozporu s ústavním pořádkem

- jedná o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu 

státu

- rozhodování o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jiném u zásahu 

orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod

- posuzování ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky

- rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní 

samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jiném u orgánu

- rozhodování o opatřeních nezbytných k provedení závazného rozhodnutí 

mezinárodního soudu

- posouzení mezinárodní smlouvy před její ratifikací o jejím  souladu s ústavním 

pořádkem

4.2.7. Soudy

Podle Ústavy ČR tvoří soustavu soudů, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, 

vrchní, krajské a okresní soudy. Jejich působnost a organizace je  stanovena 

zákonem. Soudcem může být jm enován bezúhonný občan, který má vysokoškolské 

právnické vzdělání zahrnující i praxi u soudu a justiční zkoušku. Soudce je 

jm enován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení.

Nezávislé okresní, krajské a vrchní soudy pečují o ochranu práv a jako jediné mají 

oprávnění rozhodovat o vině a přiměřeném trestu za prokázaný trestný čin.

Okresní soudy (v Praze obvodní) jsou základním článkem čtyřstupňové soustavy. 

Rozhodují jako soudy první instance většinu sporů občanskoprávních a věcí 

trestních, dále rozhodují v některých věcech obchodních a jsou  výlučně příslušné 

k provádění výkonu rozhodnutí (tzv. exekuce) obecných soudů všech stupňů. 

Krajské soudy jsou  v první řadě odvolací instancí pro okresní soudy a dále jsou 

příslušné k rozhodování některých specializovaných otázek v rámci práva
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občanského, a k většině rozhodnutí ve věcech obchodních. V oboru trestního práva 

rozhodují o závažných trestných činech jako jsou vraždy, rozsáhlá majetková 

kriminalita či trestné činy proti republice. Důležitou roli hrají ve věcech správního 

soudnictví (podrobněji Vodička, Cabada 2003).

Vrchní soudy jsou zejména odvolací instancí soudů krajských a jako soudy první 

instance jsou příslušné v některých věcech z oblasti správního soudnictví.

Nej vyšší soud jc  vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci 

soudů (s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ustavní soud nebo Nejvyšší 

správní soud). Rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích (zejména o tzv. 

odvolání) ve věcech civilních i trestních a svojí rozhodovací činností sjednocuje 

judikaturu nižších soudů. Jeho sídlo je  v Brně ( Vodička, Cabada, 2003 s.272 ). 

Nejvyšší správní soud dbá na dodržování zákonnosti a jednotu rozhodování 

krajských soudů a správních orgánů. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím 

správního orgánu je  dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před 

nezákonnými zásahy správního orgánu. Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá 

zvláštní agenda např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení 

nebo znovuobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých 

kompetenčních sporech. 1 přes zakotvení existence soudu v ústavě již  od počátku, 

byla jeho činnost zahájena až v roce 2003.

Se vstupem země do EU se ČR zavázala ve vymezených oblastech k respektování 

principu nadřazenosti evropského práva nad právem ČR (www.czech.cz; Ústava; 

Cabada, Vodička 2003).

Obdobně je  stanovena organizace a působnost státních zastupitelství. Státní 

zastupitelství je  soustava úřadů státu, které jsou určeny k zastupování státu při 

ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního 

zastupitelství. Těžiště působnosti spočívá v plnění role orgánu veřejné žaloby v 

trestním řízení a dalších úkonů vyplývajících z trestního řádu. V Ústavě České 

republiky je  zakotveno v čl. 80 a zahrnuto mezi moc výkonnou. Postavení, 

působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství upravuje 

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1994, kdy soustava státního zastupitelství nahradila 

dosavadní prokuraturu.
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5. Prezident České republiky

5.1. Postavení prezidenta

Prezident republiky je  hlavou státu s ústavně vymezenými pravom ocem i.I8) 

Reprezentuje ČR navenek a symbolizuje vnitřní a vnější svrchovanost státu. Funkce 

prezidenta nemůže být vykonávána ve více než dvou volebních obdobích po sobě, 

aby bylo zajištěno střídání moci. Není z výkonu své funkce nikomu odpovědný. 

Úřadu se ujímá složením slibu.

Úřadu prezidenta je  připisována vysoká morální a politická autorita. Vykonává roli 

arbitra, působí jako  neutrální síla, která může přispět k řešení ústavních konfliktů 

mezi parlamentem a vládou , překonávání krizí ústavních institucí a ke zvládnutí 

mimořádných situací v zemi (Vodička, Cabada, 2003).

Takže právě v okamžicích politických změn či krizí jeho význam zřetelně vzroste,

protože to bude především on, kdo bude v takových situacích zasahovat, krize

překlenovat č i je  přímo řešit ( jeh o  pravomocí je  totiž jm enovat vládu a za jistých

okolností rozpouštět poslaneckou sněmovnu). Proto je  ostatně neodvolatelný: kdyby

i jeho pobyt ve funkci byl závislý na proměňující se politické situaci či náladě, stěží 

by mohl tento úkol plnit.

Výkonná moc j e  i v české republice chápáno duali.„leky. Označeni hiavv M u  jako vřeholného 

orgánu výkonné moci n o k  v  ústavě stanoveno není H o b o je  definovánu pouze v láda). Jeji

Po^enlvkakvyplývázpavahyfunkee.ákolůupravomod.j^jsouprezidentuústavousvéřeny.
Rozhodujici výkonná moc bylo v t e c ™  do rukou vlády, zejména pakjejiho předsedy (Vodičku. 

Cabada. 2001). Legitimně lze od  n i] záda, vlas,né jen  jediné: představu o smyslu ústavního a  

politického postaveni prezidenta, a způsobech, jim i! by - kdyby byl zvolen  -  tento smysl naplňoval a

o hodnotách, které by se jako  hlava stáiu snažil p ř i výkonu svých pravomoci o  ve svém veřejném 

působení hájit, střežit a prosazovat (Václav Havel, MF DNES, 19. ledna 1993).
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5.1.2. Kdo může být prezidentem? Způsob volby a délka mandátu.

Prezidentem České republiky se muže stát pouze osoba, která je  volitelná do Senátu

- tedy občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku minimálně 40 let. 

Jeho kandidatura přitom musí být navržena alespoň 10 poslanci nebo senátory.

Šanci navrhnout kandidáta tak dostává každá politická strana, zvolená do 

Poslanecké sněmovny. Zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za 

velezradu (podrobněji viz níže). Prezident je  volen nepřímo, na společném zasedání 

obou komor Parlamentu. Volební období trvá 5 let a může být prodlouženo 

maximálně jednou.

Volba se koná v posledních třiceti dnech volebního období úřadujícího prezidenta 

republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta, koná se volba do třiceti dnů (Ústava; 

Gerloch, Hřebejk, Zoubek, 1993). V prvním kole volby je zvolen prezident, pokud 

kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu 

hlasů všech senátorů. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 

všech poslanců a všech senátorů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby. Do 

druhého kola postupuje kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Poslanecké 

sněmovně, a kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Senátu. Je-li více 

kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně, nebo 

více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v Senátu, sečtou se hlasy 

odevzdané pro ně v obou komorách. Do druhého kola postupuje kandidát, který 

takto získal nejvyšší počet hlasů. Zvolen je  kandidát, který získal nadpoloviční 

většinu hlasů přítomných poslanců i nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

senátorů. Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve druhém kole, koná se do 

čtrnácti dnů třetí kolo volby, v němž je  zvolen ten z kandidátů druhého kola, který 

získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů.

Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby. 

(Ústava). Nový prezident republiky skládá slib do rukou předsedy Poslanecké 

sněmovny na společné schůzi obou komor. V tomto slibu se zavazuje k věrnosti 

České republice, zachovávání Ústavy a zákonů a zastávání funkce v zájmu všeho 

lidu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
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5.2. Pravomoci prezidenta republiky

Na rozdíl od některých jiných států (např. USA nebo právě Francie) jsou 

pravomoci prezidenta ČR omezené ve prospěch Parlamentu a předsedy vlády. 

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

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

právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a 

projednávat s vládou nebo s jejím i členy otázky, které patří do jejich působnosti. 

Prezident je  také vrchním velitelem ozbrojených sil ( Ústava).

Prezident vykonává své pravomoci zčásti samostatně a částečně v součinnosti 

s vládou. Stejně tak jako ve Francii se tedy i v ČR pravomoci rozdělují na 

kontrasignované a pravomoci nepodléhající kontrasignaci.

Pravomoci bez kontrasignace

Tyto pravomoci vykonává prezident zcela nezávisle, rozhodnutí vydaná podle nich 

jsou bezprostředně platná (podle článku 62 Ústavy).

Prezident dle Ústavy:

a) jm enuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, 

odvolává vládu a přijímá její demisi

b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny

c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu

d) pověřuje vládu, je jíž  demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním 

jejích funkcí prozatímně až do jm enování nové vlády

e) jm enuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy

f) jm enuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu

g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení 

nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje 

odsouzení(viz dále)

h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního |g)

i) podepisuje zákony
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j) jm enuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 

k) jm enuje členy Bankovní rady České národní banky 

1) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a 

jeho výsledek.

Pravomoci s kontrasignací

Rozhodnutí vydaná podle těchto pravomocí vyžadují ke své platnosti spolupodpis 

(kontrasignaci) předsedy vlády nebo pověřeného ministra, toho, do jehož resortu 

spadá prezidentovo opatření. Smysl kontrasignace je  v tom, že svým souhlasem 

k opatření prezidenta republiky vyjadřuje vláda ochotu převzít za tyto akty hlavy 

státu politickou odpovědnost před Poslaneckou sněmovnou ( Klokočka, 1997).

Prezident dle lJstavy( čl.63)

a) zastupuje stát navenek

b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv 

může přenést na vládu nebo s jejím  souhlasem na její jednotlivé členy

"% ,sp , ™  ve,o p .ufí m t í  důležité p n m m o c l Dmolu)e

schválený návrh zákonu zpč, Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním. U m í Ink uéini, ve lh,„ě 

15 dnů počínající v den p o  předložení zákona k podpisu a  nemůže ,„k učinil u ús,avních zákonu.

Přehlušoval veto múze nadpoloviční větvinu v í ,v / .  ,/ vusm a všech poslanců. Pokud si prezident není jistý ústavnosti

zákona, může podal Oslavnímu soudu návrh no zrušeni zákona. Zákon „všem vstupuje vplalnosl.

Velo bývá prezidentem používáno je n  zřídka. Například Václav Havel ve svém prvním volebním

období použil ve,o j e n ,levě, král. C yř.krá , by! poslanci přehlasován, člyřikrál nebvl. v jednom

speciálním případě rozhod! o  zrušeni phuného zákona na návrh prezidema Oslavní soud. Ve druhém

volebním období použil veto sedmnáct krát ve ihW /, . i i - i l , , ■ . , ,cu. t C 1 se i li p , /pudech vsak bvl poslanci přehlasován.

úspěšnější byl u ústavního soudu, který čtyřikrá, alespoň částečně návrhům prezidenta vyhověl.

Prezident Václav Klaus velo používá častěji, do konce roku 2006 vetoval 25 zákonu
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c) je vrchním velitelem ozbrojených sil

cl) přijímá vedoucí zastupitelských misí

e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí

f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu

g) jm enuje a povyšuje generály

li) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán

i) jm enuje soudce

j)  má právo udělovat amnestii

Milost může prezident udčlit bez kontrasignace, amnestie však patří do 

kontrasignovaných pravomocí. Milost je  zvláštní pravomoc, která umožňuje 

prezidentovi v individuálních případech nařizovat orgánům činným v trestním 

řízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 

n e p o k ra č o v a l tzv. abolice); odpustit a zm írňovat tresty uložené soudem 

(tzv. agraciace); nebo zahladit trest, tj. uvedení do stavu, jako by odsouzený nebyl 

trestán (tzv. rehabilitace). V praxi tuto pravomoc prezident používá zejména v 

případech, kdy se domnívá, že sond pochybil nebo v tzv. humanitárních případech, 

kdy zabraňuje rozdělení rodiny nebo přihlíží k vážnému zdravotnímu stavu 

odsouzených nebo členů jcjich rodiny. V praxi bývají některá udělení milosti 

veřejností kritizována. Nejvíce kritických ohlasů má tzv.abolice. Ta umožňuje 

prezidentovi "dát m ilost” ještě před tím, než soud vynese verdikt - zastavit trestní 

řízení. "Nikdy se pak nezjistí, zda byl dotyčný pachatelem, nebo ne. Je otázka, zda 

by nebylo lépe nechat řízení proběhnout. Osvobozující rozsudek má, myslím, větší 

význam než prezidentská m ilost,” souhlasí s Klausem ústavní expert Jiří Hřebejk. 

"O zrušení institutu milosti se nikdy vážně neuvažovalo, takové úvahy se týkaly 

právě aboliee“ (w w w .aktualne.cz, speciál: Poslední rok prezidenta Klause ). 

Amnestie je  pravomoc prezidenta, která mu umožňuje hromadně udílet milost ve 

všcch trestních činech. Vztahuje se tedy na trestné činný, nikoli na konkrétní osoby. 

M ívá podobu abolice, agraciace a rehabilitace. Am nestie se může vztahovat i na
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přestupky. Amnestie nemůže být zrušena (Politologický slovník, Adamová, 

Křížkovský, Souša, Soušová, 2001). Prezident může určit okruhy osob, na které se 

amnesie vztahuje i okruhy osob, na které se nevztahuje.

Jako prezident České republiky udělil amnestie Václav Havel v letech 1993 a 

1998. Obě se týkaly jen nižšího počtu osob (130 a 955) a nevzbudily větší 

kontroverze. Mnoho ohlasů vzbudila však rozsáhlá amnestie Václava Havla jako 

prezidenta Československa v roce 1990. Tehdy ještě nebylo třeba spolupodpisu. 

Propuštěno bylo 15 000 vězňů, 16 000 se trest zkrátil. Kritici Havlovi vyčítají, že 

tímto rozhodnutím výrazně zvýšil míru kriminality. Trestných činů spáchaných 

propuštěnými na základě této amnestie bylo 9 procent z celkové kriminality v roce 

1990 ( Chrastilová, Mikeš, 2003).Prezident Klaus zatím žádnou amnestii nevyhlásil.

Další pravomoci určují běžné zákony. Podle nich prezident například vyhlašuje 

volby do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev v obcích, uchovává pečetidlo státní 

pečeti či jm enuje a odvolává rektory veřejných vysokých škol a jm enuje profesory. 

Prezident dále mimo jiné zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní 

smlouvy, je  vrchním velitelem ozbrojených sil, vyhlašuje parlamentní volby a 

uděluje státní vyznamenání.

5.2.1. Zvláštní pravomoci

Po dobu stavu ohrození státu nebo válečného stavu může vláda požádat Parlament, 

aby projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. V tomto případě 

prezident nemá právo veta. Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby 

ve lhůtách. které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty 

prodloužit, nejdéle však o šest měsíců. Toto prodloužení je  možné provést i 

opakovaně. Lze tak prodloužit i volební období prezidenta republiky.
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5.2.2. Vztah prezident - premiér -Poslanecká sněmovna

Prezident má právo nasto lit vládu, která ještě nemá po litický souhlas parlamentu. 

Navíc ústava nestanoví, že prezident musí nutně jm enovat zástupce nejsilnějšího 

poslaneckého klubu -  což ve vyhroceném případě může vést k tomu, že prezident z 

vlastního politického přesvědčení politickou vůli voličů ignoruje.

Hlava státu získává v případě demise vlády postavení nejvyššího arbitra. Demisi 

vlády může buď přijmout, nebo ji může odmítnout, rozpustit Parlament a vypsat 

nové volby. Tak, jako suspensivní veto může významně sbližovat prezidenta s 

parlamentem, může ho princip kontrasignace (důsledek toho, že z jeho činnosti je  

odpovědna vláda) významně sbližovat s vládou. On a vláda jsou totiž v jistém 

smyslu na sebe navzájem odkázáni, prezident bude potřebovat ke spoustě svých 

úkolů spolupodpis vlády a vláda bude naopak potřebovat podpis prezidenta. Tím je  

vyloučeno nebezpečí dvojkolejnosti, obě instituce budou prostě muset spolu 

každodenně spolupracovat, i kdyby sebemíň chtěly. V některých oblastech - 

například v zahraniční politice nebo ve věcech armády - bude politika státu vlastně 

více či méně vektorem těchto dvou sil (o zahraniční politiku se sice stará ministr 

zahraničí v duchu vládní politiky, prezident však zastupuje stát navenek, a nese 

tudíž za tuto politiku odpovědnost, ministr obrany jedná opět v souladu s vládní 

vůlí, nemůže však dost dobře obcházet či nerespektovat vrchního velitele 

ozbrojených sil).

Oběma zmíněnými principy (veto a kontrasignace) vytváří ústava dobrou příležitost 

ke spolupráci mezi prezidentem a parlamentem a prezidentem a vládou. Dík tomu 

může mít prezident -byt nepřímo - značný vliv na politiku státu.
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5.2.3. Uvolnění úřadu

Pokud se úřad prezidenta uvolní ( je  odsouzen za velezradu; vzdá se svého úřadu 

do rukou předsedy Poslanecké sněmovny; funkční období prezidenta skončí a nový 

prezident ještě nesložil slib či složil slib s výhradou; není schopen svůj úřad ze 

závažných důvodů vykonávat -usnáší se na tom Poslanecká sněmovna a Senát), 

přísluší výkon pravomocí s kontrasignací (kromě pravomocí vyhlásit volby do 

Poslanecké sněmovny a Senátu, jm enovat a povyšovat generály) předsedovi vlády. 

Pravomoci bez kontrasignace (kromě jm enování předsedy a místopředsedy 

Nejvyššího soudu, milosti, suspensivního veta, podepisování zákonů, jm enování 

předsedy a místopředsedy NKU) přecházejí na předsedu Poslanecké sněmovny. 

Pokud je  Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto pravomocí 

předsedovi Senátu. V takovémto případu však dojde k ústavní krizi, protože 

pravomoc vyhlásit nové volby do Senátu a Poslanecké sněmovny kvůli chybě v 

ústavě z prezidenta na nikoho nepřechází (čl. 66 Ústavy).

5.2.4. Trestní odpovědnost

Prezident je  vyňat z trestního stíhání a za činy spáchané po dobu výkonu funkce 

nemůže být nikdy stíhán. S výjimkou obvinění z velezrady20* na základě žaloby 

Senátu. Prezident má speciální druh imunity -  indemnitu. Nelze ho zadržet, trestně 

stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Trestní stíhání pro trestné 

činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je  navždy vyloučeno. 

Indemnita se nevztahuje na soukromoprávní delikty.

'm Velezrada je jedirri’ delikt, :u kteří'm ire hvt „ i ;>• - > ,- /  ocisouzcn. Přesný obsah velezrady přitom
není v ústavě určen. V zákonů o Ústavním soudu i i r  ■ ■ < . , . .•'ouauje pak velezrada definovanajako „jednání
prezidenta republiky směrující proti svrchovanosti , i n  ■ i ......................1 ' '"-"ovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu

demokratickému řádu"( www.wikinedia c~l i/ tm/.c.y. / ustem  . a  velezradu muze byt ztrataprezidentského
úřadu a způsobilosti je j znovu nabýt. Žalobu , e  •. -- . , ,, , . •' • " " mu- e P»dat jen  Senát a rizem probíhá před Ústavním

soudem. Žádné stíháni pro velezradu se doposud neuskutečnilo.
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5.3. Poslední prezidentské volby

Zatím poslední volby se konaly v roce 2003. První kolo se konalo 15. ledna 2003. 

Kandidáty byli Jaroslav Bureš (navržen ČSSD), Václav Klaus (navržen ODS), 

Miroslav Kříženecký (navržen KSČM) a Petr Pithart (navržen KDU-ČSL). V 

prvním kole prezident zvolen nebyl, do druhého postoupili Václav Klaus (díky 

hlasům poslanců) a Petr Pithart (díky hlasům senátorů). V druhém ani třetím kole 

prezident zvolen nebyl.

Druhá volba se konala 24. ledna 2003. Kandidáty byli Václav Klaus, Jaroslava 

Moserová a Miloš Zeman. Do druhého kola postoupili Václav Klaus (díky hlasům 

poslanců) a Jaroslava M oserová (díky hlasům senátorů). V druhém ani třetím kole 

prezident zvolen nebyl.

Třetí volba se konala 28. února. Tou dobou již  byl úřad prezidenta neobsazen. 

Kandidáty byli Václav Klaus a Jan Sokol. Oba postoupili i do druhého kola, Václav 

Klaus díky poslancům a Jan Sokol díky senátorům. V druhém kole prezident zvolen 

nebyl. Ve třetím kole byl zvolen Václav Klaus, když mezi poslanci získal 109 a 

mezi senátory 33 hlasů, dohromady tedy 142 z 280 hlasů. Slib složil 7. března 2003. 

Zvolení Václava Klause bylo překvapením. Vládnoucí koalice nedokázala prosadit 

žádného ze svých kandidátů. Překvapením byly hlavně počty hlasů pro Václava 

Klause v Poslanecké sněmovně. V prvním kole získal 115 hlasů, kromě 58 hlasů 

ODS i drtivou většinu hlasů poslanců KSČM a také mnoho hlasů koaličních 

poslanců (www.senat.cz).

Současný prezident Václav Klaus vykonává funkci v prvním volebním období. 

Dříve zastával mimo jiné funkce ministra financí (ještě za federace v roce 1989), 

předsedy vlády(1992, a znovu pak v roce 1996) a předsedy poslanecké sněmovny 

(1998-2002). Jeho mandát vyprší už za rok, Václav Klaus má ale stále napilno. 

Cestuje po světě i po republice, bojuje s euroústavou a debatami o globálním 

oteplování si vysloužil nepřízeň (nejen) strany zelených.
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5.4. Příští volby a možní kandidáti na post prezidenta ČR

Další volba prezidenta České republiky se uskuteční v roce 2008. Podle ústavy 

začíná pětileté volební období prezidenta slavnostním slibem a ten Václav Klaus 

složil 7 . března 2003. Poslední rok ve funkci tedy začal odpočítávat 7.března 2007. 

Prezident Klaus (přesně v den čtvrtého výročí svého zvo len í) oznámil na zámku v 

Lánech, že se bude ucházet o kandidaturu i v příštím volebním období.

„V okamžiku čtvrtého výročí svého zvolení jsem  se po zralé úvaze rozhodl právě 

teď veřejně sdělit, že jsem  připraven i pro druhé funkční období usilovat o funkci 

prezidenta republiky", napsal Klaus v prohlášení. V úvodu poděkoval 

zákonodárcům, že mu před čtyřmi lety úřad svěřili. "V pátém roce svého mandátu 

budu i nadále prosazovat ty hodnoty, kterým věřím a o jejichž správnosti jsem  

přesvědčen. Hodnoty lidské svobody, principy demokracie a zájmy naší země a 

jejích občanů," píše prezident ze zámku v Lánech.

Dál prý bude dbát o to, aby byl "prezidentem všech občanů bez ohledu na jejich 

politické přesvědčení, prezidentem nadstranickým a respektujícím vůli voličů."

(MF DNES, 28.2.2007; prohlášení prezidenta republiky).

Prezident oznámení učinil i přes to, že mu dosud žádná z relevantních politických 

stran nevyjádřila otevřenou podporu. Dokonce ani mateřská ODS (www.aktualne.cz 

28.2.07). V poslední době se dokonce objevují spekulace, že Václav Klaus nemá 

příští rok v prezidentské volbě jisté všechny hlasy občanských demokratů.

M iroslava Němcová k tomu v rozhovoru pro Deník Právo (13.3.2007) řekla: 

„M yslím, že ODS oficiální nominaci Václava Klause určitě musí oznámit. To, že si 

přejeme, aby byl Václav Klaus našim kandidátem, je  určitě na pořadu dne a měli 

bychom to učinit co nejdřív. Jakkoli se objevují různé spekulace, tak se neobávám, 

že by ODS všemi svými hlasy Václava Klause ve volbách nepodpořila.44 Zároveň 

řekla, že je  j í  líto, že ODS nebyla první, kdo tu nominaci ohlásil a že Klaus učinil 

prohlášení o další kandidatuře bez předchozí diskuze s ODS, jíž  je  čestným 

předsedou.

V souvislosti s možnými kandidáty na post prezidenta republiky se objevilo i jm éno 

Přemysla Sobotky (toho času předsedy Senátu). Ten však v rozhovoru pro MF 

DNES (1.2.2007) řekl: “V žádném případě nebudu kandidovat, nebudu 

protikandidátem Václava Klause. Naopak, budu ho maximálně podporovat.44
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A zdůraznil. " Václav Klaus je  náš kandidát. Já mohu jedině s nadsázkou říct, že si 

mohu ještě šest let počkat. Věřte, že pro mě není téma být prezidentem. Já si 

myslím, že prezidentem může být člověk i v sedmdesáti."

Čili se dá předpokládat, že ODS postaví Václava Klause jako svého oficiálního 

kandidáta.

Před budoucími protivníky má Klaus obrovský náskok. Protikandidáta zatím 

žádného nemá. Ani dvanáct měsíců před volbou nepředstavila žádná politická 

strana vlastního kandidáta. Prezidenta postrkuje do druhého funkčního období také 

veřejné mínění, jeho znovuzvolení si podle agentury SC&C přeje 67 procent Čechů. 

Někdy během třiceti dnů před sedmým březnem 2008 se musí sejít Sněmovna a 

Senát na společné schůzi a zvolit novou hlavu státu. Poslanci a senátoři mohou 

navrhnout kandidáty nejpozději dva dny před volbou, takže teoreticky mají strany 

dost času. Ale čím déle nominaci odkládají, tím více riskují. ( MF DNES 

28. února 2007 autor článku- Jan Mates ).

Přesně rok před volbou nové hlavy státu (7.3.2007) oslovilo aktualne.cz politiky, 

kteří budou volit příštího prezidenta. Z exkluzivního průzkumu, v němž byli 

osloveni budoucí volitelé, plyne, že rok před prezidentskými volbami je  32% 

poslanců a senátorů rozhodnuto dát hlas znovu Václavu Klausovi. Pokud by volba 

došla jako minule až do třetího kola (v něm prezidentovi stačí získat nadpoloviční 

většinu hlasů, sečtených z poslanců a senátorů dohromady), pak v následujících 

měsících musí Klaus přesvědčit o svých kvalitách nejméně 63 poslanců a senátorů. 

Pro Klause je  totiž nyní 55 poslanců a 33 senátorů. Ti všichni říkají "ano" předem.

V průzkumu se tedy ukázalo, že Václav Klaus disponuje o něco menším počtem 

definitivních hlasů pro, než se všeobecně očekávalo. Jak to? Lidovečtí poslanci, 

kteří mají sílu protlačit spolu s ODS Václava Klause znovu na Hrad, totiž jasnou 

podporu nevyjádřili. Jediný z lidovců, kdo už nyní říká ano, je  bývalý předseda 

strany a nyní m inistr financí Miroslav Kalousek. Na opačné straně stojí poslanec 

Ludvík Hovorka. Ten jasně řekl, že Klause volit nebude. Ostatní zatím neví a říkají, 

že počkají na stanovisko klubu či strany. "Kandidát za KDU-ČSL ještě není znám. 

KDU se v tuto chvíli ještě nerozhodla, koho bude kandidovat, takže k tomu nemám 

co říct," uvedl předseda lidovců Jiří Čunek (www.aktualne.cz 28.2.2007).

Komunisté také ještě  jasno nemají a chtějí znát protikandidáty, ale část z nich 

podporu Klausovi nevylučuje. Poslanec Karel Šidlo jako jediný dokonce přiznal, že
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prezidentovi hlas určitě dá. Je možné, že podobně jako v minulé volbě vynesou 

Václava Klause na Hrad hlasy komunistických poslanců a senátorů.

Naopak jisté je, že zelení Václava Klause nepodpoří. Jméno svého favorita zatím 

sdělit odmítají, je  to podle nich předčasné. „Václav Klaus není kandidátem Strany 

zelených na prezidenta," řekl Martin Buršík (www.aktualne.cz 28.2.2007).

V každé komoře parlamentu odpověděla v anketě nadpoloviční většina politiků. 

Nejmenší ochotu prozradit, jak  se zachovají, projevili sociální demokraté. ČSSD 

tvrdí, že právě vybírá Klausova protikandidáta (www.aktualne.cz 7.3.2007). 

Paroubek v rozhovoru pro aktualne.cz 18.3. Se Sabinou Slonkovou a Petrem 

Holubem na otázku jaký má být příští prezident, odpověděl: „Sociální demokracie 

by udělala velkou chybu, kdyby hovořila o jm énech. Budeme hovořit především o 

vlastnostech kandidáta. Měl by to být člověk nestranický, nebo dokonce 

nadstranický, který má podobný formát osobnosti jako Václav Klaus. To znamená 

silná osobnost a politicky silná váhová kategorie. Člověk, který je bezvadně 

orientován ve vnitropolitických a především zahraničněpolitických otázkách, který 

republice může dělat čest a ne ostudu44. Ale že by to byl přímo Václav Klaus to 

Paroubek popírá. Paroubek mu často vytýká stranickost, přílišné vměšování se do 

vnitropolitických záležitostí a zájem prosazovat svůj názor, což mu podle něj 

rozhodně nepřísluší. „Nemáme poloprezidentský nebo dokonce prezidentský režim, 

a k tomu bohužel Václav Klaus jako "prezident-veto" často sklouzával.44 Dodal, že 

chápe, že má třeba jiné soukromé názory, ale: „ že nemůže táhnout zemi jinam , než 

vláda, která je  na rozdíl od prezidenta odpovědná parlamentu44.

Sociálním demokratům se po rozchodu s expředsedou Milošem Zemanem nedaří 

najít vhodného člověka na post prezidenta republiky. Šéf strany Jiří Paroubek 

28.února 2007 prohlásil, že ČSSD s nějakým jm énem  "velmi pravděpodobně44 

vystoupí po březnovém sjezdu. M ístopředseda strany Zdeněk Škromach ovšem 

soudí, že není třeba spěchat. "Máme ještě určitý čas. Svého kandidáta bychom měli 

představit nejpozději půl roku před volbou,44 řekl MF DNES. Jak se k danému 

tématu vyjádřil politolog Tomáš Lebeda: "Není tak neobvyklé, když strana oficiálně 

postaví kandidáta půl roku předem. Ale když ani neví, koho by mohla nominovat, 

tak je  to pro ni obrovský handicap.44 ( MF DNES, 28. února 2007Jan Mates,)

Na sjezdu ČSSD, který se uskutečnil od 23.3. do 25.3.2007 v Brně, však strana 

s žádným jm énem  vlastního prezidentského kandidáta nevystoupila . Jediné, co se 

zdá být jasné je  fakt, že Klause rozhodně nepodpoří. Šéf ČSSD dokonce vyzval
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před volbou předsedy strany delegáty sjezdu, aby podpořili jeho boj proti prezidentu 

Klausovi. Paroubek žádal usnesení, ve kterém delegáti požádají zákonodárce, aby 

příští rok nevolili prezidentem Klause. O prezidentovi se Paroubek vyjádřil jako

0 „obratnému populistovi a ideologickému dogm atikovi". Česko si podle něj 

zaslouží lepšího prezidenta. Rezoluci, která vyzývá sociálnědemokratické poslance 

a senátory, aby příští rok v prezidentské volbě Václavu Klausovi hlas nedávali se 

šéfovi ČSSD na sjezdu podařilo prosadit. Delegáti rezoluci dopoledne schválili 

drtivou většinou hlasů - z pěti stovek delegátů bylo pouhých pět proti, pár dalších se 

zdrželo (www.idnes.cz 24.3.2007).

Vypadá to, že Václav Klaus bude mít jistou podporu jen své vlastní strany.

1 tak m á však dobré vyhlídky na znovuzvolení. V případné třetí volbě se sčítají 

hlasy poslanců a senátorů a ke zvolení stačí většina, tedy 141 zákonodárců.

Společně s lidovci, pro něž Klaus zřejmě bude přijatelný kandidát, dá ODS 

dohromady 148 hlasů.

Komunisté i zelení chtějí postavit vlastní kandidáty, ale konkrétní jm éna nemají.

Zelení mají jasno jedině v tom, že na Hradě by měla zasednout žena. (MF DNES,

28. února 2007).

Stejně tak by podle průzkumu agentura Mori osmdesát dva lidí ze sta jako hlavu 

státu uvítalo ženu. V druhé polovině března se ptala 750 obyvatel České republiky. 

Václavu Klausovi je  nyní největší soupeřkou právě žena a to ministryně obrany 

Vlasta Parkanová. V dubnovém hlasování čtenářů aktualně.cz Parkanová Klause 

poráží na celé čáře. Má zatím čtyřikrát víee hlasů než favorit Klans. Přes preferenci 

ženského pohlaví kandidátky řeklo 62 procent respondentů, že jsou pro 

znovuzvolení Václava Klause do čela státu. "Znovuzvolení Václava Klause by 

uvítaly spíše ženy (70%) než muži (54%). Ženu prezidentku by uvítali stejně muži i 

ženy, nejsou větší rozdíly ani podle věku a vzdělaní," uvádí se v tiskové zprávě 

agentury ( aktualne.cz 12.4.2007).

Václav Havel by už podle 67 % dotázaných neměl znovu kandidovat.

Zatím platí, že Václav Klaus je  teď v pozici jediného vážného kandidáta. 1 když se 

zároveň hojně objevuje názor, že rozhodně nemá nic jistého. A to především díky 

krizi po posledních parlamentních volbách-kdyje Klaus mnoha lidmi vnímán jako
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hlavní poražený. N a druhé straně zatímco důvěra občanů vládě či parlamentu se 

drží poměrně nízko, prezidentovi stále věří kolem 70% lidí. Jedním z faktorů, který 

národ na svém prezidentovi oceňuje, i když jen  málokdo věřil, že by toho byl nový 

prezident schopen, je  jeho nadstranickost. Sama ODS se mnohokrát zlobila, protože 

měla dojem, že je  na ni prezident zbytečně přísný a že jí nevyšel vstříc, i když k 

tomu situace přímo vybízela. S tímto tvrzením ale zásadně nesouhlasí Jiří Paroubek, 

který naopak prezidenta Klause označuje ze stranického (www.idnes.cz 6.4.2007). 

Nikdy neopomněl zdůraznit, že se prezident chová aktivisticky, třebaže před volbou 

zdůrazňoval, že bude jen  prezidentem aktivním.

Klausova popularita je  svým způsobem dána i vahou jeho ústavní funkce. Lidé 

zkrátka svého prezidenta mají rádi už tradičně - od dob prvorepublikového obdivu k 

Masarykovi. Jeho úřad je  zkrátka důstojný( www.idnes.cz 6.4.2007, Adam B . 

Bartoš).

5.4.1. Diskuze o možnosti přímé volby prezidenta

Na povahu a vývoj politického systému má vliv mimo jiné soubor pravidel, podle 

nichž jsou voleni reprezentanti všeho druhu, ať jde o tvorbu místních 

zastupitelských orgánů, celostátní legislativy nebo prezidenta republiky. Vzhledem 

k tématu mé práce, mě nejvíce zajímá volba prezidenta. Prezidentské volby mohou 

být bud’ 1 .nepřímé-kdy je  prezident zvolen Parlamentem (jako je  tomu např. 

v České republice), 2. přímé- kdy prezidenta zvolí přímo lid dané země (jak o  je 

tomu např. právě ve Francii) nebo 3. prostřednictvím kolegia volitelů (počátek páté 

republiky ve Francii a USA).

V České republice je  prezident volen Parlamentem. Především před skončením 

funkčního období Václava Flavla (viz Vodička 2003 s. 259) byla v České republice 

diskutována možnost změny způsobu volby prezidenta z volby nepřímé na volbu 

přímou. Ke změně však tehdy nedošlo. V souvislosti s blížící se další volbou 

prezidenta ( v roce 2008) se tato m ožnost stává znovu aktuální.
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Co to však obnáší? Způsob výběru jednotlivce pro výkon určitého úřadu 

má odpovídat míře jeho zodpovědnosti. Stejně tak volební procedura prezidenta má 

být úměrná míře jeho legitimity, kterou prezident potřebuje pro výkon svých 

pravomocí. Slovy M ichala Kubáta: Je-li hlava státu pouze symbolem, prakticky 

zbaveným moci, nenacházíme jasné zdůvodnění toho, aby byla volena v přímých a 

všeobecných volbách ( Cabada, Kubát, 2002, str. 205).

Zůstává tedy otázkou zda by se se změnou volby změnilo i postavení prezidenta, 

zda by došlo k rozšíření jeho pravomocí.

Hlavním argumentem pro zavedení přímé volby bývá názor, že se že při volbě přes 

Parlament o post prezidenta politikaří. Odpůrci přímé volby zase argumentují 

faktem, že totiž pokud člověk chodí k volbám a vybírá si zástupce do Parlamentu, 

není potřeba, aby volil i prezidenta. A je  tu ještě jedno nebezpečí, které se sebou 

přímá volba nese. Výstižně to ve své knize vyjádřil G. S a rto ri: „Všelidová, přímá 

volba prezidenta zkrátka a dobře nenabízí žádnou ochranu a pojistku před možností, 

že volba člověka, který o všem rozhoduje, dopadne katastrofálně44 ( Sartori, 2001).

A co na možnost zavedení přímé volby říkají naši politici? Jak jsem již naznačila 

v úvodu O přímé volbě prezidenta se mezi politiky mluví již  dlouho, bohužel stále 

jen  mluví. Ačkoliv všechny parlamentní strany, kromě ODS, měly ve volebních 

programech, že se o přímou volbu prezidenta zasadí (  www.aktualne.cz 12.3.2007/ 

Aby mohli příští hlavu státu volit občané, museli by politici co nejdříve napsat 

zákon, kterým se změní Ústava. A musely by pro něj zvednout ruku tři pětiny 

poslanců a senátorů. Teoreticky žádný problém Na schválení jednoho zákona 

obvykle stačí pár měsíců. Jak se však k této otázce staví jednotlivé strany teď?

Tvrdí, že pro volby v roce 2008 už změnu ústavy nestihnou.

Předseda Senátu, Přemysl Sobotka míní, že v tuto chvíli by takový návrh zákona ze 

strany ODS dokonce mohl vypadat jako "šitý na míru" Václavu Klausovi. "A to by 

vyvolalo mediální drama, které by překrylo řešení jiných problémů, které je  

potřeba, dodal. Václav Klaus má totiž podle průzkumů veřejného mínění stále dost 

silnou podporu veřejnosti. Kdyby se volil prezident přímo, s největší 

pravděpodobností by se jím  stal právě on
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Jako reálný termín k zahájení diskuze o možnosti změny volby uvedl předseda 

Senátu: začátek funkčního období prezidenta (w w w .aktuálně.cz).

Zákon nebudou iniciovat ani lidovci. Přestože jejich mluvčí říká: "Podporujeme 

přímou volbu a stojíme si za tím." Lidovecký místopředseda Marián Hošek míní, že 

je  na zákon jednoduše pozdě. "Zákony tohoto typu se nedají schvalovat takto 

rychle. Kampaň už začala," řekl Aktuálně.cz. Zelení by rádi zahájili debatu o 

posílení přímé demokracie, zatím se k tomu ale ve vládě nedostali. "Neshodli jsm e 

se úplně o přímé volbě při koaličních jednáních. My ale budeme chtít diskutovat," 

připustil místopředseda strany Ondřej Liška. Podle něj jde  o dohodu mezi stranami 

a při té je  jedno, kdy se uzavře. "Nikdy nebude vhodná doba, vždy budou buď 

prezidentské nebo parlamentní či komunální volby. A vždy to někdo označí za 

účelové, míní Liška. Sociální demokraté jako nejsilnější opoziční strana spoléhají 

na to, že zákon předloží vláda. "Pokud ho vláda předloží, podpoříme ho. Bez ODS 

takový zákon stejně nelze schválit, řekl pro server aktuálně.cz místopředseda 

ČSSD Bohuslav Sobotka.

Pro ČSSD je  ale nyní prioritou zákon o obecném referendu, a ten podle Sobotky i 

ukáže, zda by bylo reálné dnes přímé volby prosadit. "Pokud ODS referendum 

nepodpoří, určitě nepodpoří ani přímou volbu. Přesto bychom zákon o přímé volbě 

měli předložit, míní Sobotka. Komunisté se na změnu Ústavy necítí. "Aby na to 

stačila jedna opoziční strana, to je  příliš velké sousto. Měli bychom si spíš nejdřív 

vyzkoušet přímé volby starostů a pak je  rozšířit na hejtmany a prezidenta," míní 

poslankyně a odborná mluvčí strany pro legislativu Zuzka Bebarová - Rujbrová. 

Zm ěna Ústavy by podle ní měla vyvolat i diskusi o vztahu prezidenta a obou komor 

Parlamentu, a také o tom, zda při silnějším mandátu prezidenta by vůbec byl 

potřeba Senát. Zákon nyní nenavrhnou ani nezávislí senátoři. Josef Novotný z klubu 

SNK a Soňa Paukrtová z Klubu otevřené demokracie pro aktualne.cz potvrdili, že 

se k tomu nechystají. Jsme zastánci parlamentní demokracie. Nežijeme v 

prezidentském systému jako  v USA, kde je  hlava státu i šéfem exekutivy," míní 

Paukrtová. Vadí mi ale, že se tady vždy řeší konkrétní situace a Ústava se nemění z 

principu," dodala.

Politolog I avel šaradín z olomoucké Univerzity Palackého je  přesvědčen, že i 

kdyby některá ze stran zákon navrhla, není reálné ho do konce roku schválit. "Je ale 

třeba udělat první krok a začít. Ustavit například komisi, která by se přímou volbou
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zabývala. A to musí udělat vláda. Je pro to nejvhodnější doba a také čas do další 

volby, kdy už Václav Klaus nebude moci kandidovat," míní politolog 

(www.aktualne.cz 12.3.2007, Martina Macková).

Zatím tedy přímá volba je  stále méně pravděpodobná, vyžadovala by totiž 

rozsáhlou změnu Ústavy, kterou zatím nikdo nechystá. S největší pravděpodobností 

tak prezidenta republiky v roce 2008 opět zvolí politici, poslanci a senátoři v 

tajných volbách, ne v o lič i.
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6. Srovnání postavení a pravomocí prezidentů Francie a
v

České republiky

Postavení a pravomoci obou prezidentů byly již  podrobně popsané v

předcházejících kapitolách. Na tomto místě bych proto chtěla jen  zdůraznit hlavní 

rozdíly mezi oběma prezidenty.

Postavení hlavy státu má v každém ústavním systému specifický význam. Je 

institucionálním i symbolickým vyjádřením suverenity státu. Koncepční řešení jsou 

zde rozmanitá. ( Blahoš, Balaš, Klíma, 1998).

Je zapotřebí odlišovat od hodnocení významu íunkce prezidenta v ústavním 

systému jak  vyplývá z formální ústavní úpravy a jak  je  skutečně vykonávána, 

především s ohledem na jeho postavení ve stranicko-politickém systému.

Jak napsal už M aurice Duverger, ústavní texty jsou  méně důležité než interpretace 

vzniklá praxí ( Duverger, 1959). Záleží tedy i na osobnosti prezidenta a jeho 

schopnosti jednat s představiteli politických stran.

Z hlediska reálného uplatnění prezidentského vlivu bývá ke státům s nejsilnějším 

prezidentem řazena právě Francie ( Novák, 1997).

Francouzský prezident je  typ prezidenta-politika. Je představitelem některé 

z hlavních politických stran, bez ohledu na to, zda se jedná o stranu vládní nebo 

opoziční ( viz -  možnost kohabitace). Má bezkonkurenční postavení ale pouze 

pokud je  zároveň i vůdcem většinové parlamentní strany (prezident nemůže sesadit 

premiéra, nemá k tomu pravomoc. Ale protože je  šéfem většinové strany tak v praxi 

tuto funkci má). Pokud není šéfem většinové strany, jeho postavení není tak silné.

V České republice je  prezident vnímán spíše jako  nadstranický a nezávislý arbitr.2l)

Ponechme stranou otázku, zda se tak skutečně chová. Přinejmenším by měl mít

„korektní odstup od všech politických stran“ (tajemník Václava Klause Ladislav

Jakl 2.3.2007 v rozhovoru s Janem Krejčím pro ak tualne.cz). Zároveň však dodal

„prezident republiky je  politik. Proto by se skoro do politiky občas i vměšovat mčl“ 

(tamtéž)

Základní rozdíl mezi prezidentem Francie a prezidentem České republiky vyplývá 

již  z odlišného ústavního systému daných států.



Francouzský systém je  označován jako poloprezidentský, což znamená, že 

prezidentovi ( a potažmo i vládě) svěřuje ústava významné postavení a rozsáhlé 

pravomoci na úkor parlamentu. Prezident stojí v čele exekutivy (předsedá totiž 

Radě ministrů ). Dochází tak k posílení vlivu prezidenta na činnost vlády 

(podepisuje dekrety a nařízení vlády, jež  mohou být přijímána pouze v Radě 

ministrů).

Naproti tomu Česká republika má parlamentní režim. To znamená, že ústřední 

postavení zde zaujímá Parlament ( Vodička, Cabada 2003). Prezident má sice 

poměrně rozsáhlé kompetence, ale toto poměrně silné postavení hlavy státu 

v žádném případě nezpochybňuje parlamentní charakter českého vládního systému. 

Český prezident totiž není žádným šéfem exekutivy či vůdcem parlamentní většiny, 

ale pouze nepřímo voleným ústavním činitelem s velmi specifickým postavením a 

posláním.

Prezident České republiky je  v ústavě stručně označen za hlavu státu (čl. 54). Ve 

Francouzské ústavě je  však postavení prezidenta blíže specifikováno a bývá 

charakterizován jako představitel jednoty státu, národních zájmů, strážce ústavnosti 

a ochránce řádného chodu veřejných orgánů (čl. 5).

Dále se oba prezidenti liší tím, jakým způsobem jsou zvoleni do své funkce. 

Francouzský prezident je  volen přímo občany, což ještě posiluje jeho autoritu a 

legitimitu. Je tedy odpovědný lidu a ten mu buď důvěřuje a znovu ho zvolí nebo ne. 

Navíc francouzský prezident nemá žádný limit v počtu vykonaných mandátů 

(Perottino, 2005 s.85). Český prezident je  volen Parlamentem, a to maximálně 

dvakrát za sebou. Rozdílně je  i stanoven minimální věk pro kandidáty: ve Francii 

pouhých 23 let, v ČR 40 let. Délka íunkčního období je  nyní stejná-pět let.

2‘>Jak mpSal VáC‘aV HaVe‘ Vjedn°m Ze SV*'h článků: .. prezident by se také neměl příliš identifikovat s žádnou 
z existujících politických stran. Výkon každodenní politiky ostatně přísluší vládě, respektive stranám, které tvoři 

vládní koalici, nikoli prezidentovi' (Václav Havel MF Dnes 19. ledna 1993 "Role českého prezidenta")
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Na závěr jsem  si nechala porovnání pravomocí. Pravomoci francouzského 

prezidenta jsou podstatně širší. Mezi asi nejdiskutovanější pravomoci patří ty podle 

čl. 16 Ústavy ( ohrožení státu, podrobněji viz výše), kdy prezident „činí opatřen í, 

která okolnosti v y ž a d u jV y já d ře n í  ostatních ústavních orgánů má čistě 

konzultativní význam. Jejich negativní stanovisko nezabrání prezidentovi realizovat 

zamýšlené opatření. Má tak prakticky neomezenou moc rozhodovat o celé 

republice.

Prezidentovi ČR Ústava žádné takové pravomoci nestanovuje.

Francouzský prezident může dále vyslat vojska kamkoli na světě, na základě 

vlastního rozhodnutí, a bez souhlasu Parlamentu ( i z těchto důvodů označoval 

Duverger prezidenta za absolutního monarchu) (Kolektiv autorů, 1997). Pro 

prezidenta ČR opět taková pravomoc není umožněna.

Další významnou pravomocí je  možnost vyhlášení referenda.

V České republice je  m ožnost referenda zakotvena v Ústavě, prováděcí zákon však 

stále přijat nebyl. Již několikrát zákon o obecném referendu byl projednáván 

Poslaneckou sněmovnou, schválen však nikdy nebyl. Použito bylo jen v případě 

přistoupení ČR do EU . Pro toto referendum byl vydán speciální ústavní zákon. 

Naproti tomu ve Francii m á prezident možnost vyhlásit referendum a referendum 

se tam používá poměrně často. Prezident tak může obejít Parlament a obrátit se 

přímo na lid, aby se vyjádřil k návrhu zákona, popřípadě k jeho vlastní osobě ( jak 

tomu bylo za vlády de Gaulla).

Právo udělovat m ilost je  ve Francii dána prezidentovi ústavou (čl. 17), není však 

blíže specifikována. Domnívám se, že francouzský prezident nemá pravomoc jako 

český prezident, který smí tresty nejen odpouštět či zmírňovat, ale může dokonce 

nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, bylo-li zahájeno, aby se v něm 

nepokračovalo a dokonce může i zahladit odsouzení! Právo prezidenta zastavit 

trestní řízení v západoevropských zemích neexistuje n ebo je  daleko menší. Český 

prezident má v tomto ohledu zřejmě větší možnosti než hlava státu v jakékoli zemi 

Evropské unie a je  to vlastně pozůstatek absolutní monarchie. Václav Klaus o 

udílení milosti na počátku svého prezidentského období v rozhovoru pro českou 

BBC řekl: Je to absolutně výjimečná věc, která se vymyká standardům
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demokratického uspořádání společnosti. Je to trošku přežitek z doby feudální, kdy 

král mohl někoho dát i zavraždit i omilostnit". Ani jem u se ovšem nepodařilo snížit 

jejich počet tak, jak si na začátku představoval.
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Závěr a didaktické využití

Je evidentní, že pravomoci francouzského prezidenta jsou ve srovnání s naším 

prezidentem značně rozsáhlejší. Plyne to již  ze samotného politického systému 

Francie, jež  je  na rozdíl od České republiky, kde byl zaveden parlamentní režim, 

poloprezidentský. A také z přímé volby prezidenta Francie, jež  mu dává, jak již  

bylo zmíněno, větší autoritu a legitimitu.

Při studování odborné literatury pro vypracovávání této práce jsem  objevila 

spoustu nových informací. Výhodou pro mě bylo, že mým druhým studijním 

oborem je  francouzský jazyk a díky tomu jsem  mohla využít i literaturu 

v originále.

Podstatnou část mé práce tvoří téma -prezident a prezidentské volby- a to jak  ve 

Francii tak v České republice. Tedy téma aktuální (Francouzi budou volit prezidenta 

již  22. dubna) V české  republice nás volby čekají sice až za rok, ale už teď se 

diskutuje o možných kandidátech, stejně jako o možnosti zavedení přímé volby.

Byl to konec konců i jeden z důvodů proč jsem  si toto téma vybrala.

Problémem se ukázal být nedostatek některé literatury, či spíše zastaralost 

uvedených informací. Autorů, kteří se tímto tématem zabývají je  sice poměrně 

dost, ale vzhledem k tomu, že se jedná o politiku-oblast rychle se měnící-nemohla 

jsem  na některé části literaturu použít, protože uvedené informace již  neplatily, 

nebo ještě nebyly zpracovány.

Pomohl mi tak především internet a denní tisk (především francouzský).

Zároveň v tom spatřuji i největší přínos mé práce, že jsem  zpracovala aktuální 

téma. Doufám, že se mi to podařilo, a že práce bude užitečná nejen v 

mém budoucím profesním životě.
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Domnívám se, že práci lze snadno využít v praxi a to jak při výuce občanské 

výchovy( popřípadě základů společenských věd), tak při výuce francouzského 

jazyka. Učíme-li se cizí jazyk, měli bychom poznat i tu zemi, ve které se daným 

jazykem  mluví. Vědět o je jí kultuře, zvycích a znát i její státní zřízení a fungování 

ústavních institucí. Výuka reálií je  běžnou součástí výuky jazyků.

V rámci občanské výchovy si děti osvojují rozmanitá schémata společenskovědního 

poznávání. Prohloubí si schopnost posuzovat společenské jevy a procesy a 

zasazovat je  do širších sociokulturních, politických a ekonomických souvislostí. Je 

důležité, aby dokázali zaujmout postoj k danému problému a také uměly své postoje 

obhájit.

Právě politologická témata jsou součástí výuky občanské nauky a základů 

společenských věd. Na základě výuky, tak děti získají celkový přehled o fungování 

země, což považuji pro budoucí život za velmi důležité. Jsou to znalosti, které by 

vzdělaný občan státu měl mít.

Především na středních školách ( kdy už dětí staví na svých poznatcích získaných 

v občanské nauce i na základě osobní zkušenosti) při probírání témat jako je  pojem 

státu, typy státu, formy zřízení, principy dělby moci, Ústava, ústavní systémy, kdy 

se probírají ústavní orgány jako je  Parlam ent, vláda nebo právě prezident, všude 

tam může tato práce posloužit.

Tato práce by mohla pomoci při výuce, právě tím, že shrnuje fungování ústavních 

orgánů Francie a České republiky. Zároveň poskytuje představu, čím se od sebe 

oba státy liší.

Mým záměrem při psaní této práce bylo zpracovat téma tak, aby bylo možné z něj 

vycházet při výuce. A to jak  při výuce francouzských reálií, tak v občanské 

výchově a základů společenských věd.
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