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1  ÚVOD 

Volební právo je základním politickým právem každého ob ana. Prost ednictvím voleb stát 

napl uje obsah Ústavy a ostatních zákon . V lánku 2 Ústavy R je stanoveno, 

že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prost ednictvím orgán  moci zákonodárné, 

výkonné a soudní.  

P ímá volba prezidenta ob any státu je realizována ve dvaceti zemích Evropy, 

nep ímo je hlava státu volená ve dvanácti zemích Evropy. Ze sousedních zemí si lidé volí 

svého prezidenta v Rakousku, na Slovensku a Polsku. V N mecku je hlava státu volena 

nep ímo sborem volitel . V eské republice byla v nedaleké minulosti hlava státu volena 

na spole né sch zi poslanc  a senátor . 

Dne 8. února 2012 byl chválen ústavní zákon . 71/2012 Sb., kterým se m ní ústavní 

zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní pozd jších ústavních zákon . 

Na základ  zm ny v l. 54 odstavec 2: Prezident republiky je volen v p ímých volbách. Volba 

prezidenta eské republiky se koná tajným hlasováním na principu všeobecného, rovného 

a p ímého volebního práva. Za prezidenta R je zvolen kandidát, který obdrží nadpolovi ní 

v tšinu platných hlas  oprávn ných voli .  

P ímá volba prezidenta byla zavedena jako prvek posílení demokracie, který dosud 

v eské republice chyb l. Zám rem zavedení p ímé volby prezidenta bylo zvýšení ú asti 

ob an  na rozhodování o ve ejných v cech. Od p ímé volby se o ekává, že bude posíleno 

prezidentovo postavení a prezident se tak stane sou asn  hlavou státu a reprezentantem 

na vnitropolitické i internacionální úrovni. 

P edm tem diplomové práce je problematika procesních a ekonomických otázek 

spojených s p ímou volbou prezidenta republiky. 

Prvním cílem diplomové práce je na základ  stanovených procesních ukazatel

zhodnotit zajišt ní p ímých voleb prezidenta eské republiky v porovnání se zajišt ním 

p ímých voleb prezidenta ve vybraných zemích – Francie, Polsko a Slovensko. 

Druhým cílem diplomové práce je vyhodnotit procesní a ekonomické aspekty 

spojené s p ímými volbami prezidenta eské republiky v roce 2013.  

K podpo e dosažení druhého cíle byla stanovena hypotéza: „Výdaje na p ímou volbu 

prezidenta v roce 2013 vynaložené ze státního rozpo tu byly vyšší než výdaje vynaložené 

ze státního rozpo tu na volby do Poslanecké sn movny v roce 2010.“ 
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Výdaje na zajišt ní voleb budou v diplomové práci sledovány z pohledu celkové výše 

vynaložených výdaj  na volby a jeho jednotlivých oblastí, tak z pohledu výdaj  vynaložených 

na jednoho voli e a jeden platný odevzdaný hlasovací lístek. 

Práce je len na do p ti kapitol, p i emž první kapitola je úvodu a pátá kapitola záv r.  

Druhá kapitola se zabývá postavením hlavy státu a jeho pravomocemi v jednotlivých 

etapách vývoje eského státu. Také je zde popsán volební systém prezidenta v jednotlivých 

etapách a sou asný systém volby prezidenta. U sou asného systému je ješt  specifikováno, 

jak musí volba probíhat a jaké musí mít další náležitosti.  

 T etí kapitola je srovnání vybraných zemí, kterými jsou Francouzská republika, Polská 

republika a Slovenská republika. Srovnání t chto stát  je zejména na úrovni systému volby 

prezidenta, jeho pravomocí a možnosti stíhání prezidenta.   

tvrtá kapitola je vyhodnocení ekonomických a organiza ních aspekt  volby 

prezidenta eské republiky. Jsou zde charakterizovány organiza ní náležitosti, které je nutné 

vykonat p ed volbou a pr b h volby. Dále je v kapitole provedeno vyhodnocení náklad

na volbu prezidenta, a to ze státního rozpo tu a také z finan ních prost edk  kandidát . 

Sou ástí tvrté kapitoly je také volební statistika.  

V práci jsou použity metody jako syntéza vycházející z deskriptivní analýzy 

odborných zdroj , rešerše odborné literatury, komparativní analýza. Práce je vypracována 

na základ  r zných informa ních zdroj , p edevším se jedná o odbornou literaturu, volební 

zákony, sm rnice Ministerstva financí, webové stránky ministerstev a jiných institucí v eské 

republice, ale i zahrani í.  
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2  VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY V ESKÉ REPUBLICE 

A JEJÍ VÝVOJ 

„Síla ú adu prezidenta republiky jako hlavy státu se pom uje tím, jaké má samostatné 

pravomoci, které se nevážou na sou innost jiných ústavních orgán , a jak je upravena jeho 

odpov dnost“, (Pavlí ek a kol., 2011, s. 815). 

2.1  Postavení a pravomoci prezidenta R  

Postavení hlavy státu se r zní, a to p edevším kv li form  politického režimu, ve kterém 

hlava státu svou funkci vykonává. Politický neboli státní režim spolu se státním z ízením 

a formou vlády utvá ejí podobu státu. eská republika je zem , která se adí mezí státy 

s parlamentním režimem. Postavení prezidenta v R je upraveno ústavními zákony, 

ale i normami práva mezinárodního a oby ejového (Pavlí ek a kol., 2011). V parlamentním 

režimu spolu zákonodárná a výkonná moc nejen spolupracují, ale také se dopl ují. Výkonná 

moc je ovliv ována p ímo parlamentem, nebo  vláda m že vykonávat svou innost pouze 

tehdy, vloží – li v ni zastupitelský orgán d v ru. Na základ  tohoto fungování se m že vláda 

ú astnit zákonodárné innosti parlamentu. K t mto skute nostem je nutno doplnit právo hlavy 

státu, a  už prezidenta nebo monarchy, rozpoušt t za stanovených podmínek parlament. Hlava 

státu se aktivn  neú astní procesu rozhodování. Aktivn  se hlava státu vloží do procesu pouze 

v okamžiku nap tí nebo krize, v této situaci hraje roli arbitra p i konfliktu politických 

sil, (Cabada, Kubát a kolektiv, 2007). 

2.1.1  Postavení prezidenta 1920 – 1938 

Od 28. íjna 1918 nastalo krátké období, ve kterém byl budován eskoslovenský stát. Toto 

období je také považováno za st žejní období našich d jin, kdy se formovala nová tvá

eskoslovenské státnosti založená na demokratickém fungování spole nosti. Demokratický 

proces položení pevných ústavních základ  byl dovršen vydáním nové Ústavy vyhlášené 

zákonem . 121 Sb. z. a n. z 29. února 1920, ( echurová, Šlehofer a kol., 2011). 

Vznik samostatného eskoslovenského státu je datován k  28. íjnu 1918. 

eskoslovensko vzniklo na základ  revolu ního aktu proti Rakousku-Uhersku, kdy Národní 

výbor eskoslovenský deklaroval vládu nového státu, p evzal zákonodárnou a výkonnou 

moc, jež d íve náležely rakouskému císa i, zemským sn m m a rakouské íšské rad . První 

zákon Národního výboru formuloval princip jednoty moci zákonodárné a výkonné. 
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Národnímu výboru byl sv en výkon funkce hlavy státu, a jelikož rozhodoval i o ud lení 

amnestií, p evzal také ást soudní moci, (Pavlí ek a kol., 2011). 

Postavení prezidenta republiky z roku 1920 upravuje zákon 

. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina eskoslovenské 

republiky. Exekutiva v podání T. G. Masaryka byla inspirována francouzskými ústavami, 

a proto byly prezidentovi republiky p id leny zna né kompetence. T. G. Masaryk nebyl 

jen reprezentativní figurkou, nýbrž skute n inným politikem. V ústav  je zakotveno, 

že prezident nesmí být volen více než dvakrát po sob , toto ustanovení se ovšem nevztahovalo 

na prezidenta Masaryka, ten byl zvolen ty ikrát, (Vodi ka, Cabada, 2011).

2.1.2  Postavení prezidenta 1938 – 1948  

Podstatných zm n bylo docíleno ústavním zákonem . 299/1938 Sb. z. a n. o autonomii 

Slovenskej krajiny ze dne 22. listopadu 1938 a ústavním zákonem . 328/1938 Sb. z. a n. 

o autonomii Podkarpatské Rusi ze dne 22. listopadu téhož roku. Tyto ústavní zákony zm nily 

podstatu ústavní listiny z roku 1920, a i když nebyla nikde uvedena formulace, 

že se eskoslovensko stalo federací, ze struktury orgán  moci vzniklo trialistické 

a nesoum rné uspo ádání, to zásadn  zm nilo i postavení prezidenta. Slovensko 

s Podkarpatskou Rusí nabyly vlastní orgány a dostaly k dispozici pravomoci, jež nebyly 

sv eny úst edním orgán m. Posléze se z eskoslovenska stala esko-Slovenská republika, 

(Pavlí ek a kol., 2011). 

V Berlín  15. b ezna 1939 podepsali p edstavitelé esko-Slovenska protokol, kterým 

souhlasili s okupací eských zemí a také souhlas s tím, že o osudu eského lidu rozhoduje 

V dce n mecké íše. Podpisem protokolu byly obsazeny echy a Morava a esko-Slovenská 

republika p estala existovat, 16. b ezna vznikl Protektorát echy a Morava. Prezident 

se stal jedním z nejvyšších orgán  autonomní protektorátní správy, ovšem k výkonu 

své funkce pot eboval souhlas a pov ení íšského kanclé e a v dce. Úkolem prezidenta byla 

reprezentace autonomie protektorátu navenek. „Nejednalo se o ústavní funkci ve smyslu 

Ústavy 1920“, (Zimek, 1996, s. 72-73). 

Jako odpov  na okupaci se rozhodla ada eskoslovenských ob an , politik , voják , 

a p edevším lidí s vlasteneckým smýšlením, emigrovat. Nejd ležit jším posláním 

zahrani ního odboje bylo dosáhnout ustavení oficiálních orgán  demokratického 

eskoslovenka a jejich mezinárodního uznání. Výsledkem inností zahrani ního odboje bylo 

zformování Národního výboru eskoslovenského se sídlem v Pa íži, který tento odboj 
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zastupoval. Beneš se stal hlavou zahrani ního odboje a jako prezident republiky jmenoval 

dekrety Msgr. Dr. J. Šrámka p edsedou vlády a také ostatní leny vlády, (Pavlí ek, 2011). 

Hlavním znakem období po roce 1945 byla snaha o obnovu p edvále ného uspo ádání 

eskoslovenska, což nebylo možné. Orgány se snažily o obnovu právního a ústavního ádu, 

obnovení hlavních demokratických princip , ustanovení nejvyšších orgán  moci, p ípravu 

nové ústavy, hlavní snahou ale p edevším byla p íprava lidov -demokratické ústavnosti. 

Toto období trvalo od 5. dubna 1945 do února 1948 – období p ijetí nové Ústavy. Do února 

1948 bylo využíváno ústavy z roku 1920, která byla dopln na a pozm n na dekrety 

prezidenta republiky, a ústavními zákony legislativních sbor , ale i ustanoveními Slovenské 

národní rady. Z ústavn -právního pohledu je p ijímán názor, že republika eskoslovenská 

po obsazení N meckem ani po vyhlášení Slovenského státu nezanikla. Obecn  lze tuto 

skute nost chápat tak, že byl okupací pouze zma en výkon státní moci, (Zimek, 1996). 

2.1.3 Postavení prezidenta 1948 – 1989  

Krize vlády úzce souvisela se zásadním obratem politického režimu, kdy eskoslovensko 

opustilo cestu parlamentní demokracie, a byla nastolena diktatura proletariátu. Nastolení 

„lidové demokracie“ ukon ilo diskusi o plánované novelizaci ústavy.  

2.1.3.1 Ústavy 

Nov  schválená ústava byla v podstat  totožná s ústavou, kterou prosazovali komunisté 

p ed rokem 1948. Ústava byla schválena 9. kv tna 1948, a práv  podle tohoto data bývá 

ústava ozna ována, jako Ústava 9. kv tna. Ústava byla publikována ve form  ústavního 

zákona . 150/1948 Sb., Ústava. V kapitole 3., kde jsou popsána podrobná ustanovení, 

se nachází ást nazvána Prezident republiky. V kapitole, která je v novaná prezidentu 

republiky, je jeho postavení popsáno totožn  jako v prvorepublikové ústav .   

 Na konci 50. let p evládat názor, že z pohledu státoprávní teorie se sov tský stát stal 

státem všelidovým. P em nou koncepce státní politiky byla p ekonána diktatura proletariátu. 

Tato skute nost zna n  ovlivnila p ipravovanou podobu ústavy. Nov  p ipravovaná ústava 

byla ozna ena za socialistickou, nebo také za ústavu rozvinuté socialistické demokracie. 

Ústava byla jednomysln  schválena Národním shromážd ním 11. ervence 1960 a následn

vyhlášena jako ústavní zákon . 100/1960, Sb. Ústava eskoslovenské socialistické 

republiky. Skute nosti týkající se funkce individuálního prezidenta jsou zakotveny v hlav

IV. Postavení prezidenta v ústav  je charakterizováno spíše rámcov  a juristicky nep esn . 
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Nep esnost pramení ze slou ení prezidentské funkce a funkce prvního tajemníka Úst edního 

výboru KS , (Pavlí ek a kol., 2011).  

 Na konci roku 1967 se dovršil konec krize v eskoslovenském politickém systému. 

Po zvolení Alexandra Dub eka prvním tajemníkem ÚV KS M byl zapo at tzv. obrodný 

proces. Tato éra našich d jin se nazývá Pražské jaro. V následujícím období byl diskutován 

budoucí vývoj uspo ádání eskoslovenska. Ve h e byly t i rozdílné varianty: varianta 

konfederace, troj lenné konfederace nebo dvoj lenné konfederace. Na základ  politických 

rozhodnutí dosp lo eskoslovensko k p ijmutí varianty dvoj lenné konfederace. Základy 

federace byly postaveny de facto na p etvo ení unitárního státního z ízení na z ízení 

federativní. Snahy o federativní uspo ádání byly zakotveny v ústavním zákon

. 77/1968 Sb. o p íprav  federativního uspo ádání eskoslovenské socialistické 

republiky schváleným t í p tinovou v tšinou Národního shromážd ní.  

 Na ja e v roce 1968 eskoslovenská republika za ala demokratizovat ob anská práva 

a svobody. Tyto demokratické snahy, byly ze strany Sov tského svazu rázn  odmítnuty. 

Dne 21. srpna 1968 v noci vpadla na eskoslovenské území vojska Varšavské smlouvy 

a ukon ila tak nad je na obnovu eskoslovenské státní svrchovanosti a ústavních základ

právního státu.  

  Na základ  výše uvedených skute ností byl p ijat ústavní zákon . 143/1968 Sb., 

Ústavní zákon o eskoslovenské federaci. Nov  vytvo ená ústava se p íliš nelišila od ústavy 

z roku 1960. Nebyla vytvo ena komplexní novela, ale jednalo se spíše o ústavní novelu. 

Ústavní zákon . 143/1968 Sb. Ústavní zákon o eskoslovenské federaci vznikl ješt

p ed p íchodem vojsk Varšavské smlouvy a nesl znak tzv. Pražského jara. Hlavním rysem 

tohoto období byla centralizace moci politické a státní. V návaznosti na centralizaci mocí 

byl na konci roku 1970 p ijat ústavní zákon 125/1970 Sb., kterým se m ní a dopl uje ústavní 

zákon . 143/1968 Sb., o eskoslovenské federaci. Tato zm na ústavy významným zp sobem 

deformovala veškerou ústavní koncepci eskoslovenské federace tím, že došlo k obnov

ústavního systému centralizovaného státu. Prezident v eskoslovenské federaci je volen 

Federálním shromážd ním1, stejné je také vyjád ení, že v ele SSR je prezident. Prezident 

je ze svého ú adu odpov dný Federálnímu shromážd ní, i když je tato odpov dnost v podstat

smyšlená. V ústav  není zakotveno, jaké jsou sankce v p ípad , že by se m la hlava státu 

zodpovídat z porušení odpov dnosti, (Pavlí ek a kol., 2011). Do ústavy byla nov  p idána 

1 Federální shromážd ní se skládá ze dvou rovnocenných komor – Sn movny lidu a Sn movny národ
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pravomoc hlavy státu rozpustit FS po nezda eném dohodovacím ízení a také soudní 

nestíhatelnost za projevy spojené s jeho funkcí, (Zimek, 1996). 

 V kv tnu 1975 byl schválen ústavní zákon . 50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým 

se dopl uje l. 64 ústavního zákona . 143/1968 Sb., o eskoslovenské federaci, n kdy 

též nazývaný lex Svoboda. V zákon . 50/1975 Sb., je uvedeno, že nový prezident m že 

být zvolen v p ípad , že je stávající prezident déle než jeden rok neschopen výkonu 

své funkce, (Kuklík a kol, 2011).

2.1.4  Postavení prezidenta R po roce 1989  

Poté, co se rozpadla federace a vznikla samostatná eská republika, bylo nutné vypracovat 

zcela novou ústavu, (Antoš, Wintr, 2010). Nov  navrhovaná ústava m la navazovat na tradice 

první republiky, vycházet z princip  uznávaných práv a svobod a z tradice demokratické 

eské státnosti. Koncepce postavení prezidenta eské republiky íkala, že: „Tento ú ad nebude 

jen symbolizovat eskou státnost navenek, ale bude pat i n  definovanou sou ástí fungujícího 

a vyváženého ústavního systému“, (Pavlí ek a kol., 2011, s. 313). 

2.1.5  Pravomoci prezidenta 

Pravomoci prezidenta se v jednotlivých obdobích vývoje státu liší. Tato skute nost je dána 

zejména tím, jaké tradice a oby eje se utvá ely na našem území již od dob monarchie, ale také 

tím, která politická strana má p evládající vliv ve stát , Jako p íklad lze uvést období první 

republiky, kdy se pravomoci prezidenta rozši ovaly, zatímco v období protektorátu echy 

a Moravy byly pravomoci prezidenta velmi omezeny, (Pavlí ek a kol., 2011). 

2.1.5.1  Pravomoci prezidenta republiky 1920 - 1938

V § 64 zákona . 121/1920 Sb. jsou definovány povinnosti a pravomoci prezidenta

eskoslovenské republiky. V první ad  je prezident pov en zastupováním státu navenek. 

Prezident také sjednává a ratifikuje smlouvy mezinárodního charakteru, obchodní smlouvy 

a smlouvy, ze kterých pro ob any i stát plynou majetková, osobní, vojenská nebo jiná

b emena, a také smlouvy, ke kterým je nutné získat souhlas Národního shromážd ní. 

Prezident pov uje a také p ijímá vyslance, vyhlašuje vále ný stav, se souhlasem Národního 

shromážd ní vyhlašuje válku a ujednává mír. Právem prezidenta je svolávat, odro ovat 

i rozpoušt t Národní shromážd ní a prohlašovat sn movní zasedání za ukon ená. Hlava státu 

také vrací s p ipomínkami usnesené zákony a podepisuje zákony, na kterých se usneslo 

Národní shromážd ní, sn mu Podkarpatské Rusi a opat ení výboru podle specifického 
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paragrafu. Povinností prezidenta je podávat Národnímu shromážd ní v ústní nebo písemné 

form  zprávu o stavu republiky. Prezident má také za povinnost jmenovat, propoušt t 

a stanovovat po et ministr , dále jmenuje vysokoškolské profesory, soudce, státní ú edníky 

a d stojníky. Prezidentovi také náleží funkce vrchního velitelství branné moci. Ze svého titulu 

m že prezident ud lovat amnestie, dary a penze z milosti návrhu vlády. Pokud není výslovn

uvedeno v ústavní listin  nebo zákonech eskoslovenské republiky vydanými 

po 15. listopadu 1918, že moc vládní a výkonná náleží prezidentovi republiky, je vykonávána 

vládou. Prezident republiky se z výkonu svého ú adu nikomu nezodpovídá. Za veškeré 

projevy prezidenta, které souvisí s jeho ú adem, zodpovídá vláda. Prezidenta republiky 

je možno stíhat pouze pro velezradu a to p ed senátem a na základ  obžaloby poslanecké 

sn movny. Trestem v p ípad  velezrady je pouze ztráta prezidentského ú adu a ztráta 

zp sobilosti nabytí prezidentského ú adu v budoucnu. Jakýkoliv prezident v projev vládní 

nebo výkonné moci vyžaduje ke své ú innosti kontrasignaci odpov dného lena vlády, 

(Ústava 1920, online).

2.1.5.2  Pravomoci prezidenta 1938 – 1948  

Pravomoci prezidenta z stávají tém  totožné s pravomocemi z p edcházející ústavy. Nov

jsou prezidentovi p edány úkoly moci zákonodárné. Tato pravomoc mu byla sv ena 15. íjna 

1940. Výkon zákonodárné moci byl napl ován vydáváním dekret  prezidenta republiky. 

Dekrety prezidenta republiky sn jí být vydávány pouze na návrh vlády a s kontrasignací 

p edsedy vlády anebo pov eného lena vlády. P edpokladem platnosti dekret  byl dodate ný 

souhlas Národního shromážd ní. Prezident m l kompetence k vydávání dekret  a výkonu 

zákonodárné moci až do 27. íjna 1945, kdy na základ  ustanovení Prozatímního národního 

shromážd ní dne 28. íjna jeho kompetence zaniká, (Zimek, 1996). 

2.1.5.3  Pravomoci prezidenta republiky 1948 – 1989

Na základ ústavního zákona . 100/1960 Sb. byly prezidentovi n které pravomoci 

rozší eny. Vedle soudc  vysokoškolských profesor , státních ú edník  a d stojník  nov

jmenuje a povyšuje generály a také vyhlašuje vále ný stav. Prezidentovi zaniká pravomoc 

stanovování po tu len  vlády a také mu zaniká pravomoc rozpustit národní shromážd ní. 

Prezident jmenuje a odvolává vládu a pov uje ministry správou jejich ministerstev. Prezident

nesmí vedle funkce hlavy státu vykonávat funkci poslance Národního shromážd ní, 

Slovenské národní rady, národního výboru, ani lena vlády. V den složení prezidentského 

slibu zaniká jeho lenství ve vlád , (Ústava z roku 1960, online). 
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Ústavní zákon . 143/1968 Sb. rozší il n které pravomoci prezidenta. Prezident nov

jmenoval rektory vysokých škol, jmenoval a odvolával leny vlády a jejího p edsedu 

a ur oval státním tajemník m ministerstvo, ve kterém budou svou funkci vykonávat. 

Prezidenta není možné stíhat pro konání spojené s jeho funkcí. Prezident nesmí 

být p i výkonu své funkce lenem vlády, Ústavního soudu, soudcem ani poslancem

zastupitelského sboru. V p ípad lenství ve zmín ných funkcích, zaniká funkce složením 

prezidentského slibu. Pravomocí prezidenta je mimo jiné svolávat a ukon ovat zasedání 

Federálního shromážd ní, v blíže specifikovaných p ípadech mohl prezident Federální 

shromážd ní úpln  rozpustit, (Ústavní zákon o eskoslovenské federaci, online). 

2.1.5.4  Pravomoci prezidenta republiky po roce 1989  

Pravomoci prezidenta se po roce 1989 rozší ily a také p ibyly nové. Z stala pravomoc 

zastupování státu navenek, podepisování mezinárodních smluv, prop j ování státních 

vyznamenání, právo ú astnit se sch zí vlády a Parlamentu. Prezidentovi z stává pravomoc 

jmenování soudc , soudc  Ústavního soudu, p edsed  a místop edsed , místop edsedy 

a p edsedy Nejvyššího soudu, viceprezidenta Nejvyššího kontrolního ú adu, len  Bankovní 

rady NB, p edsedy vlády. Prezident rovn ž jmenuje a povyšuje generály. Svolává 

a rozpouští Poslaneckou sn movnu. Prezidentovi z stala i pravomoc ud lování individuálních 

milostí. Prezident mohl vrátit k dalšímu projednání zákon. Novou pravomocí je vyhlásit 

volby do Poslanecké sn movny a Senátu, m že vyhlásit referendum o vstupu R do Evropské 

unie. Prezident velí ozbrojeným silám. Pokud prezident není schopen výkonu svého ú adu, 

p echázejí n které jeho pravomoci na p edsedu vlády, to jsou zpravidla pravomoci vyžadující 

kontrasignaci. innosti nevyžadující kontrasignaci p echázejí na p edsedu Poslanecké 

sn movny. Prezident se z výkonu své funkce nikomu neodpovídá, nelze ho zadržet ani stíhat. 

Prezidenta lze stíhat pouze pro velezradu, (Ústava eské republiky, online). 

2.2  Systém volby prezidenta v R 

Od po átku se samostatná eskoslovenská republika utvá ela jako demokratická zem

s republikánským z ízením. P ipravovaná ústava prošla dlouhým obdobím vývoje a stejn

tak i politický a ústavní systém. Do Národního shromážd ní byli za len ni poslanci 

ze Slovenska, což bylo hlavním argumentem proti konventní form  vlády2, 

která zvýhod ovala postavení eských politik  ve vztahu k reprezentant m exilu. Masaryk 

prosazoval odlišný model vlády než domácí politikové, výsledkem byl kompromis 

2 V tomto systému je vládní kabinet sou ástí parlamentu, který jej utvá í a kontroluje.
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ve form parlamentní demokracie, (Vodi ka, Cabada, 2011). Volební systém prezidenta 

byl od vzniku samostatné eskoslovenské republiky nep ímý s nutnou podporou v tšiny 

len  zákonodárného shromážd ní.  

2.2.1  Volební systém 1920 - 1938 

V listin  základních práv a svobod je v hlav  t etí, § 56 zakotveno, že prezident je volen 

Národním shromážd ním3 na základ  nep ímého volebního systému. Prezidentem m že 

být zvolen ob an eskoslovenské republiky, který dosáhl t iceti p ti let a je volitelný 

do poslanecké sn movny.  

Pro platnost volby je nutná ú ast nadpolovi ní v tšiny všech len  poslanecké 

sn movny a senátu a zárove  je v ase volby nutná ú ast t íp tinové v tšiny p ítomných 

len . Pokud by prezident nebyl zvolen ani po dvojí volb , koná se volba mezi kandidáty, 

kte í obdrželi nejvíce hlas . Prezidentem je zvolen kandidát, který získal nejvyšší po et hlas , 

pokud by nebyl prezident zvolen ani v této situaci, je rozhodnuto losem.   

Volební období prezidenta je sedmileté a po ítá se ode dne složení slibu p ed 

Národním shromážd ním. Text slibu zní: “Na svou est a sv domí, že bude dbáti blaha 

republiky i lidu a šet iti ústavních a jiných zákon ”. Konání volby je stanoveno na poslední 

ty i ned le p ed koncem volebního období stávajícího prezidenta. Prezident m že být zvolen 

nejvýše dvakrát po sob . Pokud není zvolen nový prezident, z stává ve funkci prezident 

stávající. Za prezidenta republiky nesmí být zvolena osoba, která je zárove lenem 

Národního shromážd ní. Hlavním sídlem prezidenta je Praha, (Ústava 1920, online).

2.2.2  Volební systém 1938 – 1948 

Období od roku 1938 do roku 1948 je v d jinách ozna ováno více názvy, Pavlí ek a kolektiv 

jej nazývají obdobím nesvobody. Název „období nesvobody“ byl použit v ústavním dekretu 

. 11/1944 Ú . V st. sl., o obnov  právního po ádku. Vodi ka a Cabada stejné období 

od 30. zá í 1938 do 15. b ezna 1948 ozna ují jako tzv. druhou eskoslovenskou republiku. 

Mnichovský diktát zastavil innosti demokraticky zvolených orgán  ve volbách první 

republiky. Období po Mnichovském diktátu znamenalo pro eskoslovenskou republiku dobu 

bez možnosti svobodných voleb, (Chytilek, Šedo, Lebeda, aloud, 2009). 

3
Konají-li ob  sn movny spole nou sch zi jako Národní shromážd ní (§ 56, § 59, § 61, § 65), platí pro toto 

shromážd ní jednací ád sn movny poslanecké. 
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2.2.3  Volební systém 1948 – 1989 

Podle ústavy 9. kv tna z roku 1948 je prezident volen stejn  jako za první republiky, tedy 

nep ímo, Národním shromážd ním na dobu sedm let maximáln  dv  volební období po sob

jdoucí. Nov  byl do ústavy zakotven ústav prezidentova nám stka, ten byl založen pro p ípad, 

že by byl prezident déle než šest m síc  neschopen vykonávat svou funkci a  už z d vodu 

nemoci nebo zaneprázdn nosti. Prezident nebyl z výkonu své funkce výkonu nikomu 

zodpov dný, m l rozsáhlou imunitu a jeho stíhání bylo možné pouze v p ípad  velezrady. 

Trestem v p ípad  usv d ení z velezrady byla ztráta prezidentské funkce a nemožnost 

znovunabytí tohoto ú adu. V ústav  je zakotveno, že za projevy související s ú adem 

prezidenta zodpovídá vláda a pro jakýkoli výkon moci prezidenta je nutná kontrasignace 

odpov dného vládního lena, (Pavlí ek a kol., 2011). 

  Prezidentem republiky m že být zvolen ob an, který má nejmén  35 let a je volitelný 

do Národního shromážd ní. Sídlem prezidenta je Praha. Volba nového prezidenta se koná 

poslední ty i ned le p ed uplynutím volebního období stávajícího prezidenta. Hlavu státu 

volí Národní shromážd ní a pro platnost volby je nutné, aby byla na sch zi p ítomna více 

než polovina poslanc . Prezidentem je zvolena osoba, pro kterou hlasují nejmén  t i p tiny 

p ítomných poslanc . Nebyl-li prezident zvolen ani po druhé volb , koná se užší volba mezi 

kandidáty, kte í dosáhli nejvyššího po tu hlas . Prezidentem je zvolen kandidát, pro kterého 

hlasuje více poslanc . Pokud by nastala situace, v níž by oba kandidáti dostali stejný po et 

hlas , rozhodne se losem. Prezident se svého ú adu ujímá složením slibu: „Slibuji na svou 

est a sv domí, že budu konat své povinnosti v duchu lidov  demokratického z ízení podle 

v le lidu a v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šet it ústavních a jiných zákon ", (Ústava 

eskoslovenské republiky 1948, online). 

  Podle ústavy z roku 1960 je prezident volen Národním shromážd ním, kterému 

je také odpov dný, ovšem není zde zakotveno, jakým zp sobem by se m ly vyvodit d sledky 

v p ípad  žádání odpov dnosti prezidenta. Práva a povinnost prezidenta z stávají stejné, 

stejn  jako proces jeho volby a v k volitelnost do funkce. Prezident je volen na dobu p ti 

let a funkce se ujímá složením slibu. Text slibu je následující: "Slibuji na svou est a sv domí 

v rnost eskoslovenské socialistické republice a v ci socialismu. Své povinnosti budu konat 

podle v le lidu a v zájmu lidu, budu dbát blaha republiky a zachovávat ústavu a ostatní 

zákony socialistického státu." Prezident nem že být zárove lenem vlády, Národního 

shromážd ní, Slovenské národní rady ani lenem Národního výboru. V den, kdy složí 

prezidentský slib, zaniká mandát anebo lenství ve vlád . Vlád  p ísluší výkon funkce 
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prezidenta v p ípad , že prezident nem že své funkce vykonávat z d vodu nemoci nebo 

v p ípad , že ješt  nesložil slib nebo nebyl zvolen nový prezident. P edseda je v této dob

vrchním velitelem ozbrojených sil, (Ústava eskoslovenské socialistické republiky, online).

 Ústavní zákon . 143/1968 Sb., o eskoslovenské federaci íká: „V ele SSR 

je prezident.“ Prezident je volen Federálním shromážd ním, kterému je odpov dný  z výkonu 

své funkce. Prezidentem SSR m že být ob an, který je volitelný do FS. Volba nového 

prezidenta se koná v posledních trnácti dnech kon ícího funk ního období stávajícího 

prezidenta. Prezident je volen na p t let a funkce se ujímá složením slibu, text slibu zní: 

„Slibuji na svou est a sv domí v rnost eskoslovenské socialistické republice v ci 

socialismu. Své povinnosti budu konat podle v li lidu a v zájmu lidu, budu dbát blaha 

eskoslovenské socialistické republiky a zachovávat ústavu a ostatními zákony socialistického 

státu“, (Ústava eskoslovenské socialistické republiky, online). 

2.2.4  Volební systém po roce 1989  

Po roce 1989 se systém voleb komplikovanou cestou vrátil k sout živým volbám. 

K funk nosti nového volebního systému byla t eba celá ada ústavních zm n a také p ijetí 

nových volebních zákon , (Chytilek, Šedo, Lebeda, aloud, 2009).  

 Podle lánku 54 zákona . 1/1993 Sb. je prezident eské republiky volen na spole né 

sch zi obou komor parlamentu na p t let nejvýše dvakrát po sob . Prezidentem m že 

být zvolen pouze ob an volitelný do Senátu4. Navrhnout kandidáta na post prezidenta m že 

minimáln  deset poslanc  nebo deset senátor . K tomu, aby byl kandidát zvolen prezidentem, 

musí dosáhnout nadpolovi ní v tšiny platných hlas  všech poslanc  i senátor . Nestane-li 

se tak, organizuje se do 14 dn  druhé kolo volby. Druhého kola je ú asten kandidát, který 

dosáhl nejvyššího po tu hlas  v Poslanecké sn movn  a kandidát s nejvyšším po tem 

získaných hlas  v Senátu. Je-li více uchaze , kte í získali stejný nejvyšší po et platných 

hlas  v Poslanecké sn movn  nebo v Senátu, s ítají se hlasy z obou komor odevzdané 

danému kandidátovi. Ten kandidát, který má po se tení vyšší po et hlas , postupuje 

do druhého kola. Prezidentem je zvolen ten kandidát, který obdržel od poslanc  a senátor

nadpolovi ní v tšinu platných hlas . Pokud není prezident zvolen ani ve druhém kole volby, 

koná se do trnácti dn  kolo t etí.  T etího kola se ú astní kandidát, který získá nadpolovi ní 

v tšinu hlas  poslanc  a senátor . Jestliže není prezident republiky zvolen ani po t etím kole 

volby, je nutno vyhlásit konání nových voleb. Jak je již zvykem, prezident se ujímá 

své funkce složením slibu. Text slibu prezidenta republiky zní: "Slibuji v rnost eské 

4 Starší 40 let
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republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou est, že sv j ú ad 

budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího v domí a sv domí." Pokud 

by ovšem prezident odmítl složit slib, nebo jej složil s p ipomínkou, pohlíží se na n j, jako 

by nebyl zvolen. Pokud prezident nechce nebo z n jakého d vodu nem že vykonávat svou 

funkci, m že se svého ú adu vzdát složením funkce do rukou p edsedy Poslanecké sn movny, 

(Ústava eské republiky, online). 

Tab. 2.1 P ehled zm n zákon  týkajících se volby prezidenta 

Rok Právní p edpis Volební období Systém volby

1920 zákon . 121/1920 Sb. 7 let Nep ímý 

1948 zákona . 150/1948 Sb. 7 let Nep ímý 

1960 zákon . 100/1960, Sb. 5 let Nep ímý 

1968 zákon . 143/1968 Sb. 5 let Nep ímý 

1970 zákon . 125/1970 Sb. 5 let Nep ímý 

1975 zákon . 50/1975 Sb. 5 let Nep ímý 

1989 zákon . 161/1989 Sb. 5 let Nep ímý 

1993 zákon . 1/1993 Sb. 5 let Nep ímý 

2013 zákon . 71/2012 Sb. 5 let P ímý 

Pramen: Vlastní zpracování 

2.3  Systém volby a postavení prezidenta k roku 2013 

Dne 8. února 2012 byl chválen ústavní zákon . 71/2012 Sb. o zavedení p ímé volby 

prezidenta, kterým se m ní ústavní zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní 

pozd jších ústavních zákon . Parlament se usnesl, že Ústavní zákon se zm ní 

v l. 54 odstavec 2: Prezident republiky je volen v p ímých volbách. Ústavní zákon 

nabyl ú innosti dnem 1. íjna 2012, s výjimkou ustanovení l. I bod  8 až 10, která vstupují 

v platnost dnem 8. b ezna 2013. Ješt  bližší specifikace týkající se volby prezidenta a jejích 

náležitostí lze nalézt v p edpise . 275/2012 Sb. zákon o volb  prezidenta republiky 

a o zm n  n kterých zákon (zákon o volb  prezidenta republiky), ze dne 18. ervence 

2012. Od roku 2013 je systém volby prezidenta založen na dvoukolové v tšinové volb . 
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2.3.1  Systém volby prezidenta eské republiky 

Systém volby prezidenta v eské republice se zm nil z volby nep ímé, kdy byl prezident 

volem sborem zastupitel na volbu p ímou, kdy je voleb p ímo ob any. Nový prezident 

je volen v posledních šedesáti dnech funk ního období stávajícího prezidenta, nejpozd ji 

m že první kolo volby prob hnout t icet dn  p ed uplynutím volebního období stávajícího 

prezidenta. Pokud se uvolní funk ní místo prezidenta p ed uplynutím volebního období, 

je nutné, aby se volba prezidenta R uskute nila nejpozd ji do devadesáti dn . Kandidátem 

na prezidenta musí být osoba s ob anstvím eské republiky, starší ty iceti let, zp sobilá 

k právním úkon m. Nesmí jít o sou asného prezidenta, který absolvuje již druhé funk ní 

období.  

 2.3.2  Vyhlášení volby prezidenta a kandidatura do p ímé volby prezidenta 

Volba prezidenta republiky je vyhlášena p edsedou Senátu nejpozd ji devadesát 

dn  p ed samotnou volbou. Za situace, kdy bylo prezidentovo funk ní místo uvoln no 

p ed asn , jsou volby vyhlášeny p edsedou Senátu nejpozd ji do deseti dn  od uvoln ní 

ú adu prezidenta a zárove  nejpozd ji osmdesát dn  p ed konáním volby. Pokud by nebyla 

funkce p edsedy Senátu obsazena, je vyhlášením voleb prezidenta republiky pov en p edseda 

Poslanecké sn movny.  

Návrh na kandidáta m že podat každý ob an R, který dovršil 18 let. Návrh 

na kandidáta musí být ve form  petice a musí jej podepsat nejmén  50 000 ob an eské 

republiky oprávn ných volit prezidenta. Navrhnout kandidáta m že skupina nejmén

20 poslanc  nebo skupina nejmén  deseti senátor . Právo zvolit si prezidenta má každý ob an 

R, který dosáhl v ku 18 let. 

Pokud je podána petice, musí Ministerstvo vnitra ov it, zda po et podpis  odpovídá 

požadovaným padesáti tisíc m. MV provádí namátkovou kontrolu osmitisící p ti set podpis

z peti ního archu. V p ípad , že je v prvním kontrolním vzorku zjišt na chybovost v tší 

než t i procenta, musí být provedena druhá namátková kontrola. Pokud by i v druhém 

kontrolním vzorku byla zjišt na v tší než t í procentní chybovost, musí být tato odchylka 

ode tena od celkového po tu hlas . Výsledný po et podpis , tedy i po ode tení neplatných 

hlas , musí být nejmén  50 tisíc, (Volba prezidenta republiky, online).  

2.3.3  První a druhé kolo p ímé volby  

Volba prezidenta eské republiky se koná tajným hlasováním na principu všeobecného, 

rovného a p ímého volebního práva. Za prezidenta R je zvolen kandidát, který obdrží 



~ 19 ~ 

nadpolovi ní v tšinu platných hlas  oprávn ných voli . Pokud žádný z kandidát  neobdrží 

nadpolovi ní v tšinu, koná se za 14 dn  po za átku prvního kola druhé kolo volby.  

Do druhého kola postupují z prvního kola dva kandidáti s nejvyšším po tem hlas .

Pokud by kandidáti obdrželi stejný po et hlas , postupují do druhého kola volby všichni 

kandidáti se stejným nejvyšším po tem získaných platných hlas  oprávn ných voli .  

Nejsou-li takoví kandidáti alespo  dva, postupuje i kandidát, který obdržel druhý nejvyšší 

po et odevzdaných platných hlas  oprávn ných voli . Prezidentem publiky se stává 

kandidát, který obdržel nejvyšší po et platných odevzdaných hlas  oprávn ných voli , 

pokud je více takových kandidát , není prezident republiky zvolen. Za nastalé situace 

se do deseti dn  se vyhlásí nová volba prezidenta republiky. Jestliže kandidát, který postupuje 

do druhého kola volby a p estane být volitelný anebo složí kandidaturu, postupuje do druhého 

kola volby kandidát s dalším nejvyšším po tem platných odevzdaných hlas  oprávn ných 

voli . Druhé kolo volby se musí konat, i kdyby se ho m l ú astnit jen jeden kandidát.  

2.3.4  Doru ení volebních lístk , volební místnosti a hlasovací lístky kandidát

Povinností starosty obce je informovat ob any o míst  a ase konání volby prezidenta. 

Ob ané musí být nejpozd ji patnáct dn  p ed zahájením prvního kola voleb informovaní 

do jakých volebních okrsk  obec i ásti obce p ísluší. Ve volební místnosti musí 

být pro voli e viditeln  umíst ny vzory hlasovacích lístk  a tišt ný zákon o volb  prezidenta 

eské republiky a zm n  n kterých zákon .  

 Všichni registrovaní kandidáti na prezidenta republiky mají sv j hlasovací lístek 

s íslem, které mu bylo p id leno losováním vykonaným Ministerstvem vnitra 

R. Na hlasovacím lístku jsou uvedeny následující údaje: Politická p íslušnost5, Navrhovatel 

kandidatury6, na každém hlasovacím lístku musí být razítko MV R. Volební lístky je nutné 

dodat nejpozd ji t i dny p ed konáním prvního kola volby. V p ípad , že jsou volební lístky 

n jakým zp sobem poškozeny nebo nejsou doru eny, je možno u okrskové volební komise 

požádat o vydání nových volebních lístk .  

2.3.5  Voli ský pr kaz a hlasování mimo trvalé bydlišt , volba ob any v zahrani í 

V p ípad , že se bude oprávn ný voli  v dob  volby prezidenta nacházet mimo své trvalé 

bydlišt  nebo se rozhodne volit na jiném míst , má možnost podle podmínek stanovených 

v zákon , požádat o tzv. voli ský pr kaz. Na základ  voli ského pr kaz m že voli  využít 

5 Politická strany, hnutí, bez politické p íslušnosti 
6 Senáto i, poslanci, návrh s podporou ob an
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jeden z volebních okrsk  v eské republice nebo v zahrani í. O voli ský pr kaz lze požádat 

elektronicky podáním žádosti do datové schránky, listinnou žádostí s ú edn  ov eným 

podpisem nebo si osobn  vy ídit voli ský pr kaz na místním ú ad . Pokud by došlo 

k odcizení, ztrát i poškození voli ského pr kazu není možné vydat duplikát. Voli ský 

pr kaz je vydán automaticky na ob  kola prezidentské volby, jestliže pot ebuje voli  pr kaz 

jen na ur ité dny, musí tuto skute nost nahlásit.  

 Ob ané eské republiky mohou volit hlavu státu, i když v dob  volby nejsou na území 

R, ale jsou v  zahrani ní. V p ípad  krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu v zahrani í, 

mohou ob ané eské republiky volit prezidenta na zastupitelských ú adech pro danou 

oblast, ve které se budou v ase voleb nalézat.  

2.3.6  Zp sob hlasování 

P i p íchodu do volební místnosti je povinností voli e p edložit komisi doklad totožnosti 

a prokázat státní ob anství. Pro prokázání totožnosti lze p edložit ob anský pr kaz, cestovní 

pr kaz, cestovní, diplomatický anebo služební pas eské republiky. Bez prokázání totožnosti 

a státního ob anství nesmí být voli i dovoleno hlasovat. Poté, co voli  prokáže svou totožnost 

a komise si jej zapíše do seznamu, obdrží od komise prázdnou ú ední obálku7. Pokud 

se dostaví k volb  voli  s volebním pr kazem, je jeho povinností odevzdat komisi voli ský 

pr kaz a také musí p edložit platný doklad totožnosti, poté bude komisí zapsán do zvláštního 

seznamu voli  a smí volit. Hlasování je voli m umožn no pouze ve vyhrazených 

prostorách. Voli  ve vyhrazeném prostoru vloží pouze jeden hlasovací lístek do ú ední 

obálky, nijak jej neupravuje ani s ním jinak nemanipuluje, a posléze p ed zraky volební 

komise vhodí hlasovací lístek do volební schránky. Neplatný hlasovací lístek je ten, který 

není na p edepsaném tiskopise, je p etržen, není vložen do hlasovací obálky anebo 

je do hlasovací obálky vloženo více lístk  najednou. Není možné hlasovat v zastoupení, každý 

voli  se musí dostavit osobn . V p ípad , že se voli  nem že dostavit ze závažných 

zdravotních nebo jiných d vod , m že na základ  žádosti volit v míst  svého bydlišt

do p enosné volební schránky, (Volba prezidenta republiky, online).  

2.3.7  Volební ú et 

V § 24 Zákona . 275/2012 Sb., o volb  prezidenta republiky a o zm n  n kterých zákon

je stanoveno, že povinností každého kandidáta na funkci prezidenta republiky je mít vytvo en 

7
je opat ena ú edním razítkem p íslušného m stského nebo obecního ú adu, m styse, magistrátu, m stské ásti 

i m stského obvodu 
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nejpozd ji ke dni odevzdání kandidátní listiny ú et u tuzemské banky nebo u banky 

zahrani ní, která na území R vykonává bankovní innost. Volební ú et slouží pouze 

pro financování volební kampan , musí na n m být zachyceny všechny transakce spojené 

s financováním volební kampan . V den podání kandidátní listiny musejí být p evedeny 

všechny finan ní prost edky ve prosp ch kandidatury a volební kampan . Po registraci 

kandidátní listiny je povinností volebního výboru8 zve ejnit ú et nejpozd ji do p ti 

dn  na internetových stránkách kandidáta a zaslat Ministerstvu vnitra údaje o vedených 

finan ních prost edcích. MV musí obdržet informace o ú tu bu  v listinné, nebo elektronické 

podob  podepsané respektovanou formou elektronického podpisu všemi leny volebního 

výboru. Údaje mohou být MV zaslány i prost ednictvím datové schránky. Zaslané údaje musí 

obsahovat informace o p vodu finan ních prost edk 9. Ministerstvo vnitra tyto informace 

publikuje na vlastních internetových stránkách ur ených výhradn  pro volbu prezidenta.  

Finan ní prost edky na volebním ú tu, které nebudou využity pro volební kampa , 

nesmí být po dobu ízení ve v ci porušení volební kampan  dále používány. S finan ními 

prost edky není možné disponovat nejmén  po dobu sto dvaceti dn , ode dne vyhlášení 

kone ného volebního výsledku. V p ípad  porušení volební kampan , je povinností volebního 

výboru p evést nevyužité finan ní prost edky do státního rozpo tu. Finan ní prost edky, 

které nebudou využity ve prosp ch volební kampan 10, musejí být do t iceti dn  p evedeny 

na innost s ve ejn  prosp šným posláním11. Volební ú et m že být zrušen až po vypo ádání 

všech závazk  a p evedení p ípadného z statku ve prosp ch ve ejn  prosp šných inností 

nebo po uhrazení sankce za porušení p edpisu o financování volební kampan , (Ústavní 

zákon, jímž se zavádí p ímá volba prezidenta, online).

2.3.8  Pravomoci prezidenta eské republiky 

Pravomoci prezidenta republiky uvedené v lánku 62, lze považovat za pravomoci, které 

je prezident oprávn n vykonávat dle svého vlastního uvážení, a tudíž není nutná 

kontrasignace odpov dného leny vlády. Mezi tyto pravomoci adíme svolávání zasedání 

Poslanecké sn movny, a za daných okolností její rozpušt ní. Prezident sám jmenuje 

a odvolává p edsedu vlády a další vládní leny, p ijímá jejich demise, m že odvolat vládu 

a také p ijímá demisi vlády, pov uje vládu, kterou odvolal, nebo jejíž demisi p ijal, 

8 Volební výbor je t í až p ti lenný a odpovídá za nakládání s finan ními prost edky. 
9 U FO, která poskytla finan ní prost edky se jedná o jméno a p íjmení, datum narození a adresu místa pobytu. 
V p ípad  PO je nutné uvést údaje o obchodní firm  nebo názvu, sídle a identifika ním ísle osoby, pokud bylo 
PO p id leno. 
10 Výjimkou jsou prost edky ur ené na úhrady odvod  do státního rozpo tu.

Ve ejn  prosp šným posláním se rozumí sportovní, kulturní, ekologické, zdravotní, sociální nebo jiná innost. 
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vykonáváním jejích zákonných funkcí do asn  až do jmenování vlády nové. V pravomoci 

prezidenta je také jmenování soudc  Ústavního soudu, jeho p edsed  a místop edsedy, 

prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního ú adu, leny Bankovní rady eské 

národní banky. Prezidenta republiky m že promíjet a snižovat tresty uložené soudem, rušit

zahájení trestního ízení, a zapo até trestní ízení zastavit a následn  zahladit odsouzení. 

Právem Prezidenta je podepisování zákon  a také má právo vrátit k dalšímu projednání p ijatý 

zákon do Parlamentu, výjimkou je zákon ústavní.  

Pravomoci prezidenta republiky uvedené v lánku 63 vyžadují ke své platnosti 

kontrasignaci pov eného lena vlády. Mezi kontrasignované pravomoci prezidenta se adí 

zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikace smluv mezinárodního charakteru12. 

Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil. Pravomocí prezidenta je rovn ž 

p ijímat, pov ovat a také odvolávat vedoucí zastupitelských misí. Prezident vyhlašuje volby 

do Poslanecké sn movny a Senátu, jmenuje a povyšuje generály a jmenuje soudce. Pokud 

prezident nezmocní k výkonu funkce jiný orgán, pak m že sám prop j ovat a ud lovat státní 

vyznamenání. Prezident má právo ud lovat amnestie, (Ústava eské republiky, online).

2.3.9  Stíhání prezidenta 

Prezidenta republiky po dobu výkonu ú adu nelze trestn  stíhat ani jej zadržet 

pro správní delikt anebo jiný p estupek. Poslanecká sn movna musí dát senátu souhlas 

pro podání Ústavní žaloby na prezidenta republiky k Ústavnímu soudu. Prezident m že 

být stíhán pro velezradu nebo pro závažné porušení Ústavy i ústavního po ádku. 

Za velezradu je považováno takové chování prezidenta, které p ímo sm uje proti suverenit

a celistvosti republiky anebo proti demokratickému ádu republiky. Ústavní soud 

smí na základ  ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že stávající prezident republiky 

p ichází o prezidentský ú ad a zp sobilost jej znovu nabýt.  Pro p ijetí návrhu ústavní žaloby 

Senátem je pot eba souhlasu t íp tinové v tšiny dostavených senátor . Aby byl p ijat návrh 

na podání ústavní žaloby v poslanecké sn movn , je pot eba souhlasu t íp tinové v tšiny 

všech poslanc . Pokud Poslanecká sn movna nedá souhlas s ústavní žalobou do t í m síc

ode dne, kdy se na ni Senát obrátil, považuje se souhlas za neud lený, viz Ústava eské 

republiky, (Ústavní zákon, jímž se zavádí p ímá volba prezidenta, online).

12 Sjednávání mezinárodních smluv m že být p eneseno na vládu nebo se souhlasem vlády na jednotlivé leny 
vlády. 
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2. 4  Shrnutí 

Rozdílnosti v ústavách pramení zejména z politického p esv d ení, na základ  p evládajících 

politických idejí dané doby.  Postavení prezidenta prošlo velkou adou zm n a oproti Ústav

z roku 1920 už není pouhým reprezentantem státu, ale jeho pravomoci byly zna n  posíleny.  

  Pravomoci zakotvené v ústav  z roku 1920 jsou v podstat  totožné s t mi, které 

má prezident dnes. Kompetence prezidenta se p íliš nem nily ani v ústav  z roku 1948, 

ale zásadní zlom nastal v letech 1960 a 1968, kdy došlo k zna nému úbytku pravomocí hlavy 

státu, prezident byl spíše jen formální postavou, hlavní moc m l v rukou tajemník. Navrácení 

pravomocí prezidentovi, i když v neúplném rozsahu, došlo na základ  ústavy z roku 1993.  

 První náznaky pokusu o p ímou volbu prezidenta jsou už z roku 1989, ale jednalo 

se spíše o pouhou politickou spekulaci. P ímá volba byla navržena leny komunistické strany, 

jelikož by v p ímých volbách zvít zil spíše dob e známý kandidát z komunistické strany, 

než n kdo, kdo se v politice nepohyboval. Po dlouhých letech dohadování o podob

voleb se nakonec poda ilo v eské republice prosadit p ímou volbu. Prezidentovi, který 

je volen v p ímých volbách, bude posíleno jeho postavení. Jelikož prezidenta volí sami 

ob ané, je si jist jší ve své funkci a jeho mandát je zna n  posílen. P ímá volba prezidenta 

je zavedena zejména proto, aby se samotní ob ané vyjád ili k tomu, koho cht jí jako hlavu 

svého státu. P ímá volba prezidenta nabízí také prostor, pro vyjád ení ob an , voli

na politickou situaci v zemi.  
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3  VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

K porovnání zajišt ní a procesu voleb prezidenta republiky byly vybrány tyto státy: Francie, 

Polsko a Slovensko. Hlavními d vody výb ru vyjmenovaných stát  je p ímá volba 

prezidenta, unitární stát, lenství v EU a v p ípad  Polska a Slovenska se jedná 

o regionální blízkost a politický vývoj. Mezi vybranými státy jsou reprezentanti 

poloprezidentského režimu (Francie) a parlamentního režimu (Slovenská republika, 

a po jistých modifikacích se mezi tyto státy adí i Polská republika).  

Francouzská republika se rozkládá p edevším na území západní Evropy, ale ásti 

Francouzské republiky se nachází i v Indickém oceánu, Karibiku, Severní a Jižní Americe 

a Oceánii. Francie je lenem NATO, CE, OBSE a v EU je od roku 1952, jako jeden 

ze zakládajících len . Francie je také lenem OECD, Sv tové obchodní organizace, 

G8 a Rady bezpe nosti OSN. Francouzská republika vstoupila do eurozóny 1. ledna 1999. 

Polská republika se nachází ve st ední Evrop , do EU p istoupila 1. kv tna 2004, také 

je lenem NATO, OECD, CEFTA, OBSE, CE, OSN, Sv tové obchodní organizace 

a Visegrádské skupiny. Slovenská republika je stát st ední Evropy a sousedí s Polskem, 

eskou republikou, Ukrajinou, Ma arskem a Rakouskem. Slovenská republika p istoupila 

do EU rovn ž 1. kv tna 2004 a 1. ledna 2009 zavedla spole nou m nu EURO. Slovensko 

je také lenem NATO, OECD, CEFTA, OBSE, CE, OSN, Sv tové obchodní organizace 

a Visegrádské skupiny.  

3.1  Francouzská republika 

Francie pat í mezi státy s tzv. poloprezidentským systémem. Tento systém je novátorský, 

a to v tom smyslu, že se snaží skloubit vztah k Velké revoluci z roku 1789, který Francouze 

po dv  staletí rozd loval, a francouzských d jin. Vývoj systému ve Francii je nep etržité 

hledání a vytvá ení sou asné podoby této instituce. I v dnešní dob  je velmi obtížné 

rozhodnout, zda lze Francouzskou republiku s jejím systémem za adit mezi univerzální 

p íklad, nebo je op t jedine ným exemplá em, (Dvo áková a kol, 2008).  

 V poloprezidentském režimu je prezident volen v p ímých všeobecných volbách 

a jeho osoba je nejvýznamn jší postavou struktury moci. Prezident plní funkci hlavy státu 

a šéfa výkonné moci, o exekutivu se d lí s premiérem a vládou. Prezident zpravidla p ebírá 

významn jší ústavní pravomoci premiéra. Premiér stojí v ele vlády, která je odpov dná 
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parlamentu13. Premiér, za kterým stojí politická v tšina, je v lepší pozici oproti prezidentovi, 

který pochází z jiné politické strany. Prezidentova strana je oslabena, a z toho d vodu 

je prezident nucen ustoupit od n kterých politických ambicí a jeho postavení je odsunuto 

na mén  d ležitou úrove . Nastalá situace se nazývá kohabitace, tzv. specifikem 

poloprezidentského režimu jsou vztahy mezi exekutivou a zákonodárnou mocí. Premiér 

a minist i jsou jmenování prezidentem, avšak politickou zodpov dnost v i parlamentu nese 

vláda jako celek, (Cabada, Kubát a kol., 2007). 

 Francouzská republika je unikátní zemí, již od osvícenského v ku se zde za ala 

formovat idea univerzálního rozumu, na kterou navazovala Deklarace práv lov ka 

a ob ana z roku 1789. Následovala Ústava z roku 1791, avšak ta byla po sesazení krále 

v roce 1792 a následném vyhlášení republiky v zá í téhož roku nepoužitelná. Pravomoci krále 

p ešly na prozatímní výkonný výbor. Ve Francii se plánovala rozsáhlá reforma a za ala 

se tvo it nová Ústava, která po úpravách vstoupila v platnost v roce 1795 jako Ústava III. 

Zvrat nastal 9. listopadu 1799 nastolením konzulátu Napoleonem, který je jmenován 

konzulem na dobu deseti let. Napoleon, který m l v podru í celý politický systém, upevnil 

principy referenda. Po porážce Napoleona Ludvíkem XVIII. byla vyhlášena ústavní Charta, 

která se kloní k modelu s anglickými institucemi, s rozsáhlými privilegii pro krále. Jakmile 

se k moci dostal bratr Ludvíka XVIII., prob hla revoluce a Ludvík Karel X. padl. K moci 

se dostal Ludvík Filip Orleánský, p ísahal na Chartu, ale necht l Anglii napodobovat 

v p enechání vlády ministr m, cht l vládnout sám, což se mu také povedlo. Mandát ministr

byl estný a neplacený, proto ve Francii za ala bujet korupce, toho využila parlamentní 

opozice a spole n  s lidem cht li reformu, nepokoje p erostly v konec monarchie a v únoru 

1848 byla vyhlášena Druhá republika. Hlavním principem reformy z roku 1848 bylo zavedení 

všeobecného volebního práva a poslaneckého platu14.  

 Napoleon Ludvík Bonaparte jako prezident druhé republiky navázal na stejné 

konstitu ní principy jako jeho p edek a obnovil ve Francii císa ství. Císa ský režim založil 

na všeobecném volebním právu a suverenit  všeho lidu, avšak jeho fungování ukon ila válka 

s Pruskem. Po konci císa ského režimu Napoleona Ludvíka Bonaparte následuje Pa ížská 

komuna, a poté je budována III. republika. III. republika v sob  nese pokus o návrat 

k parlamentarismu, je vypracovávána Ústavy III. republiky. Ústava III. republiky 

je kompromisem mezi p ívrženci republiky a monarchie, hlavními principy jsou silná vláda 

13Vláda m že fungovat jen se souhlasem parlamentní v tšiny.  
14 Tímto aktem p edb hla Francouzská republika ostatní zem  nejmén  o 50 let. 
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a druhá parlamentní komora15. Zmatené politické d ní, kdy parlament bránil vlád  vládnout 

a sám vládnout nedokázal, vedlo k nastolení režimu Vichy16. Režim Vichy se vyzna uje 

spoluprací maršála Pétaina s nacistickou T etí íší. Soub žn  v období spolupráce 

s nacistickým N meckem vládl v Londýn  Francouzský výbor národního osvobození a jeho 

p edsedou byl Charles de Gaulle. IV. republika je datována od osvobození Francie v roce 

1944, kdy de Gaulle p ijal úlohu šéfa prozatímní vlády. První v cí, kterou de Gaulle ve svém 

ú adu ud lal, bylo vyhlášení referenda o návratu k Ústav  III. republiky nebo vypracování 

nové ústavy17. V prvním referendu o p ijetí ústavy došlo k jejímu odmítnutí ze strany voli , 

ale v druhém referendu už byla p epracovaná ústava schválena. B hem období IV. republiky 

se vyst ídalo 22 vlád, trnáct vlád odstoupilo, aniž by podle ústavy muselo a to z d vodu, 

že vláda spojovala svou existenci s návrhem zákona. Pokud nebyl zákon p ijat, vláda 

demonstrativn  odstoupila. Sou asná Francouzská republika je považována 

za V. republiku. V ústav  V. republiky prob hla ada zm n, které zna n  posílily výkonnou 

moc. Exekutiva byla posílena na úkor legislativní a soudní moci a je vykonávána prezidentem 

republiky a vládou, (Dvo áková a kol., 2008). 

3.1.1  Prezident Francouzské republiky   

Prezident Francouzské republiky je volen na základ ústavy ze dne 4. íjna 1958 a to podle 

hlavy II. lánk  5-19, poslední zm na ústavy prob hla 22. února 1996. V lánku 

p t je stanoveno, že prezident musí respektovat ústavu. Prezident zajistí odpovídající 

dodržování ústavy zabezpe ením fungování ve ejných orgán  a kontinuity státu. Prezident 

je garantem národní nezávislosti, územní integrity a také dbá na dodržování smluv.  

V šestém lánku ústavy se píše, že prezident je volen na p t let na principu p ímého, 

rovného a všeobecného volebního práva. Prezident m že být do svého ú adu zvolen nejvýše 

na dv  po sob  jdoucí funk ní období, (Ústava Francouzské republiky, online). Než nastala 

zm na ústavy v roce 2000, byl prezident volen na sedm let. D vodem zm ny délky mandátu 

bylo úsilí vyhnout se kohabitaci, jelikož délka funk ního období prezidenta se shodoval 

s délkou poslanecké funkce, (Perottino, 2005). 

 Pro legitimní kandidaturu uchaze e o místo prezidenta je nutné získat podporu 

nejmén  500 osob z politické sféry p inejmenším z t iceti department . Z jednoho 

departmentu nesmí být více než deset procent p íznivc . Volební kampa  kandidát

15 Zvláštností Ústavy III. republiky je, že její provedení nikomu nevyhovovalo, avšak byla nejtrvalejší ústavou.   
16 Režim Vichy je ozna ení užívané pro Francouzské republiky v období 2. sv tové války.
17 96,4 % voli  si p álo vypracování nové ústavy. 
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má vyhrazený as, a to patnáct dn  dvakrát po sob . V této dob  má každý kandidát nárok 

na dv  hodiny vysílacího asu v televizi a taktéž v rádiu. Financování volební kampan

se na základ  zkušeností ukázalo jako problém a proto muselo být n kolikrát upravováno, 

poslední úprava je z roku 1995. V sou asné dob  musí mít kandidát na prezidenta zaveden 

volební ú et již dvanáct m síc  p ed volbami a pravidla nakládání s volebním ú tem jsou 

složitá. Na dodržování pravidel volební kampan  a rovnosti všech kandidát  dohlíží národní 

komise, (Perottino, 2005). 

3.1.2  Volba prezidenta Francouzské republiky 

Sedmý lánek ústavy charakterizuje volbu prezidenta. Prezident je zvolen, pokud 

je pro n j odevzdána nadpolovi ní v tšina hlas . Pokud žádný kandidát nezíská nadpolovi ní 

v tšinu v první volb , je nutné do 14 dní uskute nit druhou volbu. Do druhého kola mohou 

postoupit pouze dva kandidáti. Pokud odstoupí n který kandidát, nastupuje za n j další 

kandidát s nejvyšším po tem dosažených hlas . Volba nového prezidenta se koná minimáln

dvacet a maximáln  t icet p t dní p ed uplynutím volebního období stávajícího prezidenta. 

Hlasování o volb  prezidenta je vyhlášeno vládou. Jestliže prezident není chopen výkonu 

funkce, nebo není jeho místo obsazeno, p echázejí n které jeho povinnosti na p edsedu 

Senátu, pokud ani p edseda Senátu není schopen výkonu t chto funkcí, p echázejí na vládu. 

V tomto p ípad  se nová volba prezidenta koná mén  než dvacet dní ale ne více než t icet 

p t dní, od té doby, co je prezident prohlášen za neschopného výkonu své funkce.  

Jestliže osoba, která ve ejn  oznámila kandidaturu do ú adu prezidenta, zem e nebo 

je v pracovní neschopnosti ve lh t  kratší než sedm dn  p ed registrací kandidatury, m že 

Ústavní rada odložit volby. Ústavní rada odloží volby také v situaci, kdy p ed prvním kolem 

hlasování zem e kandidát nebo se dostane do stavu pracovní neschopnosti. Opakování 

procesu volby musí Ústavní rada vyhlásit, pokud zem e nebo se stane pracovn  neschopným 

jeden z vedoucích kandidát  po prvním kole volby, totéž platí u druhého kola. Všechny 

p ípady musí Ústavní rada posoudit podle lánku 61, nebo podle lánku šest ústavního 

zákona, který stanovuje podmínky pro registraci kandidát . Ústavní rada m že prodloužit 

lh ty dané v odstavci t i, p t a vyšší, pouze za p edpokladu, že hlasování neprob hne pozd ji 

než 35 dní po dni rozhodnutí Ústavní rady. Jestliže by odložení voleb m lo za následek 

konání volby až po ukon ení funk ního období stávajícího prezidenta, z stane tento prezident 

ve svém ú ad , až do té body, než bude zvolen jeho nástupce.  
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3.1.3  Pravomoci prezidenta  

Pravomoci prezidenta lze roz lenit na pravomoci vlastní, u nich není pot eba kontrasignace 

a pravomoci rozd lené, to jsou pravomoci s nutnou kontrasignací. Pravomoci 

bez kontrasignace jsou uvedeny v láncích 8 ( ást jedna), 11, 12, 16, 18, 54, 56 a 61 a pat í 

mezi n : jmenování p edsedy vlády dekretem a jeho odvolání (pokud podal demisi), 

rozpušt ní Národního shromážd ní po projednání s premiérem a p edsedou obou komor 

Parlamentu, jmenování t í len  Ústavní rady a jejího p edsedy. Pokud nastane stav 

bezprost ední ohrožení národní nezávislosti, území, institucí nebo bezpe nosti p ijme 

prezident odpovídající opat ení pro odstran ní t chto okolností. Prezident komunikuje 

s Parlamentem prost ednictvím tených zpráv, po kterých ovšem nenásleduje diskuse. Další 

pravomocí hlavy státu je svolávání Ústavní rady, aby prov ila zákon p ed vyhlášením 

v p ípad , že má pocit, že n který z nov  schválených zákon  m že porušovat ústavnost. 

Prezident má také pravomoc vyhlašovat referenda, jako pravomoc v i lidu.  

U lánk  8 ( ást dva), 9, 10, 13, 14, 15 a 17 je nutné získat kontrasignaci premiéra

nebo pov ených ministr .  Prezident p edsedá Rad  ministr  a na doporu ení p edsedy 

vlády jmenuje a odvolává leny vlády, osoby do civilních i vojenských institucí, generály, 

velvyslance, rektory akademií, leny rady Ú etního dvora, Vysoké kanclé e estné legie, 

editele úst edních ú ad  a leny Státní rady. V roce 1993 ztratil prezident pravomoc 

jmenovat leny Vyšší rady soudc . Podle lánku deset prezident republiky vyhlašuje zákony 

do 15 dn  od jejich schválení vládou, prezident má také pravomoc požádat o nové projednání 

zákona. Prezident republiky smí p ijímat akreditace velvyslanc  a vysílat je do zahrani í. 

Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, a také má v kompetenci ud lování 

individuálních milostí, (Perottino, 2005; Ústava Francouzské republiky, online). Prezidentovy 

pravomoci jsou obsáhlé a dané ústavou, avšak prezident Francouzské republiky jich využívá 

jen z ídka a své pravomoci využívá p im en , (Perottino, 2005). 

3.1.4  Stíhání prezidenta 

Podle lánku 68 ústavy, nesmí být prezident stíhán po dobu výkonu funkce z jiných d vod

než závažného porušení povinností. Konkrétn jší specifikace závažného porušení povinností 

v Ústav  Francouzské republiky nenajdeme. S nejv tší pravd podobností se jedná 

o neslu itelnost s d stojností funkce. Prezidenta m že soudit pouze Vrchní dv r18

na základ  návrhu parlamentu na jeho obvin ní. Návrh na stíhání prezidenta Francouzské 

18 Do asné slou ení obou komor parlamentu.  
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republiky má právo podat jedna nebo druhá komora Parlamentu, ale jeho stíhání musí schválit 

ob  komory Parlamentu. V p ípad , že je návrh schválen jen jednou komorou, je zastaven, 

pokud je ale návrh schválen ob ma komorami, vyjad uje se k n mu Vrchní dv r. Jestliže 

Vrchní dv r uzná prezidenta vinným, vydá rozhodnutí a na jeho základ  je prezident okamžit

odvolán z funkce a nahrazen p edsedou Senátu, (Perottino, 2005; Ústava Francouzské

republiky, online). 

3.2  Polská republika 

Sou asný režim Polské republiky je parlamentní, stejn  jako eská republika a Slovenská 

republika. Za azení Polské republiky mezi zem  s parlamentním režimem je pon kud obtížné, 

jelikož režim Polska nejde 100 % identifikovat. S jistotou lze íci, že Polský režim nikdy 

nebyl prezidentský. Od roku 1989 do roku 1990 byl smíšený systém parlamentního 

a poloprezidentského. V praxi se systém projevoval jako parlamentní, prezident mohl 

uplat ovat svou výkonnou moc a m l rozsáhlé pravomoci, avšak prezident byl volen nep ímo. 

V roce 1990 se uzákonila p ímá volba prezidenta a politický režim se stal tak ka 

poloprezidentský jak v praxi, tak i po formální stránce. Zm na nastala v roce 1995, 

kdy byl prezidentem zvolen A. Kwasniewski. Kwasniewski jako prezident p estal zasahovat 

do záležitostí vlády a p estal konsekventn  uplat ovat svou výkonnou moc, tím skon ila 

kohabitace a politické rozpory. V roce 1997 byla p ijata ústava,ve které je z ejmý odklon 

od poloprezidentskému režimu k režimu parlamentnímu, i když s jistou modifikací. Prezident 

je v novém režimu volen p ímou volbou, nicmén  mu byly odejmuty výkonné kompetence. 

Prezident je p edevším hlavou, která nemá reálné výkonné pravomoci a je závislá na vlád

s premiérem. Exekutiva je v Polsku vykonávána prezidentem Polské republiky a Radou 

ministr , (Kubát, 2005). 

 Polský politický systém prochází od roku 1989 neustálými zm nami, které doposud 

neskon ily. Po roce 1989 za ala Polská republika budovat demokracii. Polsko nikdy nebylo 

dlouho totalitním státem, ale státem autoritativním s vysokou rychlostí zm ny autority. 

V zemi se st ídala období liberalizace a utužování režimu. Rychlé st ídání zm n m lo 

za následek vznik r zných opozi ních skupin, st žejní roli také ztvár ovala katolická církev. 

Na konci 80. let, pod tíhou špatné ekonomické situace, byla vláda nucena jednat s opozi ními 

skupinami, což vedlo k podepsání dokumentu, který m l vytvo it p echodovou fázi mezi 

dosavadním systémem a demokratickým systémem a také nastín ní p edpoklad  tržního 

hospodá ství.   
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Ústava p ed rokem 1989 se p íliš nelišila od ústav východního bloku, Ústava Polské 

republiky z roku 1952 se neustále novelizovala, ale žádná nová ústava se neschvalovala. 

Na za átku 80. let za alo Polsko zavád t demokratické prvky a v roce 1987 prob hlo první 

referendum. Zlom nastal po schválení dubnové novelizace ústavy, která p inesla nové 

uspo ádání nejvyšších státních orgán  a odstran ní kolektivního orgánu. Byl zaveden Senát, 

Národní shromážd ní, byla odstran na kolektivní hlava státu a nahrazena institutem 

prezidenta republiky. Dne 29. prosince 1989 byla schválena mnohem rozsáhlejší novelizace 

ústavy. Hlavní zm nou bylo zavedení principu právního státu, politického pluralismu, 

svobody ekonomických inností a rovnoprávnosti všech forem vlastnictví. Legitimní Ústava 

byla schválena 2. dubna 1997 a téhož dne vyhlásil prezident Polské republiky referendum 

o jejím schválení. Lidové hlasování se zú astnilo 42,86 % ob an  s aktivním volebním 

právem, pro p ijetí nové ústavy hlasovalo 52,71 %. Schválená Ústava vstoupila v platnost 

17. íjna 1997, (Kubát, 2005). 

3.2.1  Prezident Polské republiky 

První prezidentské volby po pádu komunismu se konaly v roce 1989. V této dob  byl ješt

prezident volen nep ímo Národním shromážd ním. Zm nu p inesl rok 1990, od kterého 

je prezident volen v p ímých volbách, (Kubát, 2005). 

  Volba prezidenta Polské republiky je upravena Ústavou Polské republiky 

z 2. dubna 1997, a to konkrétn  v láncích 126 - 145. Prezident republiky Polsko je volen 

na základ  p ímého, rovného, tajného a všeobecného hlasovacího práva. V lánku 

126 Ústavy je uvedeno, že prezident je nejvyšším p edstavitelem Polské republiky, garantem 

kontinuity státní moci, má za úkol zajišt ní dodržování ústavnosti a také má zajistit 

bezpe nost státu a suverenitu státního území.  

Prezident je volen na p t let a op tovn  m že být zvolen pouze jednou, funk ní období 

prezidenta za íná dnem p evzetím prezidentského ú adu. Prezidentem se m že stát kterýkoli 

státní ob an Polska, který dosáhl nejpozd ji v den volby t iceti p ti let a je volitelný 

do Sejmu19. Volbu prezidenta Polské republiky vyhlašuje maršálek Sejmu a koná 

se v rozmezí 75 až 100 dn  zbývajících do vypršení funk ního období stávajícího prezidenta. 

Kandidát na prezidenta se musí zaregistrovat u úst ední volební komise a doložit nejmén

100 000 platných podpis  od ob an , kte í mají právo volit do Sejmu.  

19 Sejm je název pro dolní komoru polského Národního shromážd ní. V Sejmu zasedá 460 poslanc , p edseda 
je nazýván maršálek, volební období je ty leté.
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3.2.2  Volba prezidenta Polské republiky 

Prezidentem Polské republiky se stává kandidát, který dostal více než polovinu platných 

hlas , pokud nadpolovi ní v tšiny nedosáhl žádný kandidát, bude se opakovat hlasování 

za 14 dní ode dne prvního hlasování. Do druhého kola hlasování postupují kandidáti 

s nejvyšším po tem dosažených hlas . Ve druhém kole sta í pro zvolení prezidenta pouze 

prostá v tšina platných odevzdaných hlas . Jestliže by jeden z kandidát  zem el, nebo 

odstoupil z kandidatury, bude v druhém kole volby nahrazen kandidátem s dalším nejvyšším 

po tem dosažených hlas . V tomto p ípad , by se volba prezidenta prodloužila o dalších 

14 dn . Prezident Polské republiky se ujímá ú adu stejn  jako prezident eské republiky 

složením slibu.  

 V p ípad  pochybností o správnosti nebo pr b hu volby má voli  právo podat stížnost 

k Nejvyššímu soudu, který rozhodne o platnosti volby. Není-li prezident schopen výkonu 

své funkce20, musí tuto skute nost sd lit a maršálek Sejmu do asn  p evezme povinnosti 

prezidenta. Prezident je povinen plnit ádn  svou funkci a nebýt inný v žádném jiném ú adu, 

krom  toho, který je propojen s výkonem mandátu. 

3.2.3  Pravomoci prezidenta  

Pravomoci prezidenta Polské republiky upravuje ústava, a to konkrétn lánky 132 – 144. 

Prezident republiky jako ústavní a statutární orgán uplat uje své pravomoci, pro oficiální 

úkony je vyžadován spolupodpis premiéra republiky, který kontrasignací p enáší 

odpov dnost na Sejm. Mezi pravomoci polského prezidenta pat í zastupování státu 

ve v cech z oblasti zahrani í, jako je ratifikace mezinárodních smluv, jmenování a odvolávání 

zástupc  Polské republiky do mezinárodních organizací a cizích stát , pov uje a odvolává 

diplomaty cizích stát  a mezinárodních organizací. Prezident Polské republiky je vrchním 

velitelem ozbrojených sil, v dob  míru vykonává velení ozbrojeným silám ministr národní 

obrany. Prezident také smí jmenovat na dobu ur itou ná elníka generálního štábu a velitele 

pobo ek ozbrojených sil. V dob  války jmenuje prezident republiky na návrh premiéra 

velitele ozbrojených sil, prezident m že velitele v souladu se zákonem odvolat. Nastane-li 

bezprost ední vn jšího ohrožení sátu, na ídí prezident na základ  žádosti p edsedy vlády 

áste nou nebo úplnou mobilizaci ozbrojených sil. Vále ný stav je vyhlašován Sejmem, 

pokud nastane situace, že se Sejm nem že sejít, m že vyhlásit vále ný stav sám prezident. 

20Z odstoupení z funkce, soudnímu prohlášení neplatnosti voleb, prohlášením Národního shromážd ní 
o nezp sobilosti výkonu funkce z d vodu nemoci, odvolání prezidenta rozsudkem soudu, smrtí.  
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Hlava státu ud luje na žádost ministra národní obrany vojenské hodnosti. Poradním orgánem 

prezidenta ve v cech vnit ní a vn jší bezpe nosti státu je Rada pro národní bezpe nost.  

 Mezi prezidentovy pravomoci bez kontrasignace pat í podle lánku 144 vyhlašování 

voleb do Sejmu a Senátu, svolávání prvního zasedání nov  zvoleného Sejmu a Senátu, 

zkracování jejich funk ního období v p ípadech stanovených ústavou. Prezident má právo 

navrhnout a podepsat nebo odmítnout podepsat zákony, vyhlásit celonárodní referendum, 

na ídit vyhlášení zákona nebo mezinárodní smlouvy ve Sbírce zákon  Polské republiky, 

požadovat provedení auditu po Nejvyšší kontrolní komo e. Dává podn t ke svolání Ústavního 

soudu. Prezident je také oprávn n p ijmout demisi Rady ministr  a do asn  ji pov it 

pokra ováním výkonu svých povinností. Hlava státu podává zprávy Sejmu, Senátu 

a Národnímu shromážd ní. V povinnostech vztahujících se k Sejmu, je prezident oprávn n 

elit odpov dnosti p ed státním soudem leny Rady ministr . Odvolává ministry, kterým byla 

Sejmem vyslovena ned v ra, navrhuje a jmenuje premiéra, svolává radu kabinetu21. Prezident 

jmenuje soudce, prvního p edsedu, p edsedy a místop edsedu Nejvyššího soudu, p edsedu 

a místop edsedu Ústavního soudu, p edsedu Nejvyššího správního soudu, leny Rady 

pro m novou politiku, leny Národní rady rozhlasového a televizního vysílání, jmenuje a také 

odvolává leny Rady národní bezpe nosti a má právo požádat Sejm o jmenování p edsedy 

Národní banky Polska. Prezident má právo ud lit milost, prop j ovat ády a vyznamenání, 

ud lit Polské státní ob anství a taktéž m že dát souhlas s jeho odebráním. Prezident republiky 

také stanoví statut prezidentského kanclé e a jmenuje nebo odmítá jmenovat vedoucího 

prezidentské kancelá e. Prezidentská kancelá  musí být nápomocným orgánem p i výkonu 

funkce prezidenta republiky. Hlava státu je oprávn na vydávat p íkazy v souladu se zásadami 

uvedenými v lánku 93. Právem prezidenta je také kdykoli odstoupit z funkce, (Ústava Polské 

republiky, online). 

3.2.4  Stíhání prezidenta 

Prezidenta Polské republiky je možné stíhat pouze za porušení ústavy Polské republiky, 

zákon  nebo spáchání trestného inu, za jiných okolností není trestn  odpov dný. K podání 

obžaloby na prezidenta Polské republiky musí vznést nejmén 140 len  Národního 

shromážd ní návrh na obžalobu. Návrh na obžalobu musí být schválen nejmén  dv ma 

t etinami Národního shromážd ní22. O vin  a zbavení prezidentského ú adu rozhoduje Státní 

21 Kabinetní Rada je složena z Rady ministr , jejichž debatám p edsedá prezident Polské republiky. 
22 Z celkového po tu 560 len  musí pro návrh hlasovat 374 poslanc  a senátor .  
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tribunál. V p ípad , že je prezident uznán vinným, je povinností p edsedy Sejmu vyhlásit 

do dvou týdn  nové volby. Volby se musí konat do 60 dn  od vyhlášení, (Kubát, 2005). 

3.3  Slovenská republika 

Slovenská republika je stejn  jako eská republika zemí s parlamentním režimem. 

Od po átku vzniku eskoslovenské republiky 28. íjna 1918 zde p evažoval model 

demokratické zem  s republikánským z ízením. P vodním Masarykovým zám rem bylo 

uplat ovat americký prezidentský model - pro stávající politiky nep ijatelný. ešením situace 

bylo p ijetí kompromisu v podob  parlamentní demokracie, (Vodi ka, Cabada, 2011). Funkce 

hlavy státu a šéfa vlády jsou od sebe odd leny. Prezident se nezú ast uje rozhodovacího 

procesu a jeho role spo ívá spíše v reprezentaci své zem .  

Ústava Slovenské republiky a prezidentské volby prošly stejným vývojem jako 

ústava a volby eské republiky. Pro oba státy byl st žejní Ústavní zákon z roku 1920, ze které 

dlouhou dobu vycházela volba prezidenta, jeho postavení a pravomoci a poté ze zákona 

o eskoslovenské federaci. 

Slovenská republika se vyhlásila za nezávislý stát 14. b ezna 1939. Slovenská vláda 

uzav ela s N meckem smlouvu o ochranném pom ru, ve které stálo, že N mecká íše p ebírá 

ochranu nad integritou státního teritoria a politickou svrchovaností. Na oplátku Slovenská 

republika umožnila vybudování n meckých vojenských objekt , organizování branné moci 

a uskute ování zahrani ní politiky pouze v souladu s tou n meckou. Dne 21. ervence 1939 

p ijalo Slovensko ústavní zákon . 185/1939 Sl. z. Ústava Slovenské republiky, tato ústava 

sice navazuje na ústavu z roku 1920, avšak je siln  ovlivn na ústavami fašistických stát . 

Slovensko se vedle N mecka ú astnilo v zá í 1939 útoku na Polsko a v ervnu 1941 

se p ipojilo k N mecku v útoku na Sov tský svaz. Lid nesouhlasil s pron meckou politikou 

Slovenské republiky a po odporu partyzánských jednotek se p ipravovalo celonárodní 

povstání. Dne 1. zá í 1944 prohlásila Slovenská národní rada vrcholný orgán slovenského 

odboje za jediný p íslušný subjekt pro zastupování Slovenského národa, zárove  p ebrala 

obranu Slovenska, exekutivu a legislativní moc. Slovenská národní rada se p iklonila 

k pokra ování eskoslovenského státu, nicmén  odmítla konstitu ní listinu z roku 1920. 

Tento nesoulad se poda ilo áste n  vy ešit dohodou mezi vládou a Slovenskou národní 

radou, ale až následující vývoj p inesl zm ny, (Pavlí ek a kol., 2011). 

Po roce 1945 se oba státy snažily o znovuobnovení p edvále ného uspo ádání 

eskoslovenska. Do února 1948 bylo využíváno ústavy z roku 1920, která byla dopln na 

a pozm n na dekrety prezidenta republiky, a ústavními zákony legislativních sbor , 
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ale i ustanoveními Slovenské národní rady, (Zimek, 1996). esko a Slovensko opustili v roce 

1948 cestu parlamentní demokracie, a až do p evratu v roce 1989 bylo pod diktaturou 

komunistické strany.  

  První prezidentské volby v samostatném Slovensku prob hly v roce 1993, 

kdy byl prezident ješt  zvolen nep ímo Národní radou. Funk ní období prezidenta skon ilo 

v roce 1998. Národní Rada volila nového prezidenta, avšak žádný kandidát nezískal pot ebný 

po et hlas  pro zvolení. Skute nost, že Národní Rada nebyla schopna zvolit prezidenta, m la 

za následek p ijetí nového systému volby prezidenta. Na Slovensku byl v ervenci roku 1998 

p ijat zákon m nící nep ímou volbu prezidenta na p ímou. Od roku 1999 je tedy prezident 

volen v p ímých volbách na základ  dvoukolového absolutního v tšinového systému, (Krej í, 

2006). 

3.3.1  Prezident Slovenské republiky 

Podle ústavy Slovenské republiky, lánku 101, stojí v ele státu Slovenské republiky 

prezident. Úkolem prezidenta je reprezentovat Slovenskou republiku p ed ostatními státy 

a zabezpe it ádný chod ústavních orgán .  Prezident je také povinen vykonávat funkci 

dle svého sv domí a p esv d ení a není vázaný žádnými p íkazy.  

Prezident je voleny ob any slovenské republiky v p ímých volbách, tajným 

hlasováním. Volební období je p tileté. Hlavu státu mohou volit ob ané mající právo volit 

do Národní rady Slovenské republiky23.  

Kandidáta na prezidenta m že navrhnout nejmén  15 poslanc  Národní rady 

Slovenské republiky, anebo ob ané mající právo volit do Národní rady Slovenské republiky. 

Návrh m že být také podán na základ  petice, která obsahuje nejmén  15 000 podpis  ob an

Slovenské republiky. Návrhy na volbu jsou p edány p edsedovi Národní rady Slovenské 

republiky nejpozd ji do 21 dní od vyhlášení voleb.  

Podle lánku 103 m že být za prezidenta zvolen ob an Slovenské republiky, který 

je volitelný za poslance Národní rady Slovenské republiky a dovršil nejpozd ji v den voleb 

40 let. Za prezidenta m že být zvolena jedna osoba nejvýše dv  po sob  jdoucí období.  

Volba prezidenta je vyhlášena p edsedou Národní rady SR nejpozd ji 60 dní p ed 

koncem funk ního období ú adujícího prezidenta. Pokud ú adující prezident ukon í 

své funk ní období p ed asn  je p edseda Národní rady SR povinen vyhlásit volbu prezidenta 

23 Podle Zákona . 333/2004 z.z. o vo bách do Národnej rady Slovenskej republiky z 13. kv tna 2004 má právo 
volit do Národní rady Slovenské republiky každá ob an Slovenské republiky, který dovršil nejpozd ji v den 
voleb 18 let.  
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nejpozd ji do sedmi dní. První kolo voleb je nutno uskute nit do 60 dní od vyhlášení volby 

prezidenta. Jestliže je prezidentem zvolen len Národní rady SR, len vlády SR, soudce, 

prokurátor, p íslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, p edseda nebo místop edseda 

NKÚ Slovenské republiky, ode dne svého zvolení p estává tuto funkci vykonávat. Hlava státu 

také nesmí vykonávat jiné placené funkce, podnikatelskou innost, povolání a nesmí 

být lenem orgán  právnické osoby vykonávající podnikatelskou innost.  

Prezident se m že své funkce kdykoli vzdát, v tomto p ípad  kon í funk ní období 

dnem doru ení písemného oznámení o vzdání funkce p edsedovi Ústavního soudu SR. Poté 

p edseda Ústavního soudu SR písemn  oznámí p edsedovi Národní rady SR prezidentovo 

vzdání funkce.  

3.3.2  Volba prezidenta Slovenské republiky 

Prezidentem se stane kandidát, který získá nadpolovi ní v tšinu platných hlas  oprávn ných 

voli . Pokud ovšem ani jeden z kandidát  neobdrží pot ebný po et hlas , je nutné do trnácti 

dn  vyhlásit druhé kolo voleb. Ve druhém kole voleb se utkají dva kandidáti, kte í dosáhli 

nejvyššího po tu platných hlas . Pokud ve druhém kole voleb jeden z kandidát  p estane 

být volitelným za prezidenta, anebo se vzdá kandidatury, postupuje do druhého kola kandidát, 

který jako t etí získal nejvyšší po et platných hlas . Pokud by nastala situace, kdy nejsou 

dva kandidáti pro druhé kolo voleb, je p edseda Národní rady Slovenské republiky nucen 

do sedmi dní deklarovat nové volby. Nové volby je nutno uskute nit do šedesáti dní od jejich 

vyhlášení.  

V p ípad , že se o funkci hlavy státu uchází pouze jeden kandidát, je o n m hlasováno. 

Prezidentem je zvolen, za podmínky že získá nadpolovi ní v tšinu platných odevzdaných 

hlas . Kandidát, který je zvolen do funkce prezidenta Slovenské republiky se ujímá funkce 

složením slibu do rukou p edsedy Ústavního soudu Slovenské republiky p ed Národní radou 

Slovenské republiky. Slib musí být složen v poledne, v den, kdy kon í volební období 

p edcházejícího prezidenta. Jestliže volební období p edcházejícího prezidenta skon ilo 

p ed asn , skládá zvolený kandidát sv j slib v poledne, následující po dni, ve kterém byly 

vyhlášeny výsledky voleb. Odmítnutí složení slibu anebo složení slibu s výhradou 

má za následek zneplatn ní volby prezidenta. Ústavnost voleb prezidenta i jejich zákonnosti 

posuzuje Ústavní soud Slovenské republiky.  

V p ípad  nezvolení prezidenta, nebo uvoln ní funkce ješt  p ed zvolením nového 

prezidenta, nebo v p ípad  že byl prezident zvolen, ale ješt  nesložil slib, nebo 

za situace, kdy prezident nem že sv j ú ad vykonávat pro závažné d vody, p ebírá 
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dle l. 102 ods. 1 písm. a), b), c), n) a o) prezidentova oprávn ní vláda SR. Vláda pov í 

svého p edsedu vykonáváním n kterých pravomocí. Konkrétn  se jedná o pravomoc hlavního 

velení ozbrojených sil. Ostatní pravomoci dle l. 102 ods. 1 písm. d), g), h), l), m), s) a t) 

p echázejí na p edsedu Národní rady Slovenské republiky. Za situace, kdy prezident není 

schopen vykonávat sv j ú ad po dobu více než šesti m síc , Ústavní soud SR prohlásí jeho 

funkci za uvoln nou. V den vyhlášení uvoln ní funkce prezidenta kon í funk ní období 

sou asného prezidenta.  

3.3.3  Pravomoci prezidenta SR 

Bližší podrobnosti o prezidentovi Slovenské republiky jsou uvedeny v l. 102. V tomto 

lánku jsou definovány pravomoci, povinnosti a rozhodnutí prezidenta SR. Pravomoci 

prezidenta jsou zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikace smluv mezinárodní 

povahy24. Základními pravomocemi prezidenta je podpisování zákon , vracení zákon

s p ipomínkami Národní rad  Slovenské republiky do 15 dn  od doru ení schváleného 

zákona, vyhlašování referenda, ud lování vyznamenání, svolávání ustanovující sch ze 

Národní rady Slovenské republiky a její rozpoušt ní25, prezident má právo rozpustit Národní 

radu Slovenské republiky v p ípad , že se v lidovém hlasování neúsp šn  pokusila o jeho 

odvolání. Prezident dále jmenuje a odvolává soudce a soudce Ústavního soudu, p edsedu 

a místop edsedu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu Slovenské republiky, vedoucí 

úst edních orgán , vyšší státní ú edníky a ostatní ú edníky, rektory vysokých škol, 

vysokoškolské profesory, generály, generálního prokurátora a t i leny Soudní rady 

SR, p ijímá slib soudc , soudc  Ústavního soudu a generálního prokurátora. Prezident m že 

podat návrh na Ústavní soud Slovenské republiky o rozhodnutí, zda je dojednaná mezinárodní 

smlouva, schválená Národní radou Slovenské republiky v souladu s ústavou anebo ústavními 

zákony Slovenské republiky. M že rozpustit Národní radu Slovenské republiky, jmenovat 

a odvolat p edsedu a ostatní leny vlády SR, prov it ízení ministerstev, p ijímat demise 

len  vlády a jejího p edsedy, ostatní leny vlády odvolává v p ípadech uvedených v láncích 

115 a 116. Pravomocí hlavy státu je vyhlásit válku na základ  rozhodnutí Národní rady 

Slovenské republiky a to v p ípad  napadení Slovenska, nebo pokud to vyplývá ze závazk

24 Tuto pravomoc m že prezident p evést na vládu Slovenské republiky, nebo nejednotlivé leny vlády.  
25Prezident m že Národní radu rozpustit v p ípad , že do šesti m síc  od jmenování Slovenské vlády neschválila 
její programové vyhlášení, nebo se neusnesla do t í m síc  o vládním návrhu zákona, kterým vláda SR vyslovila
ned v ru, v p ípad , že rada SR nebyla usnášeníschopná déle jako t i m síce a její zasedání nebylo p erušení i 
p esto, že bylo opakovan  svoláno, nebo bylo zasedání p erušeno na delší dobu, než je povoleno ústavou. Toto 
právo nelze uplatnit v posledních šesti m sících funk ního období, nebo ve stavu vále ného i výjime ného 
stavu.   
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mezinárodních smluv a spole né obran  proti napadení, prezident také sjednává mír. Na návrh 

Slovenské rady m že prezident na ídit nebo ukon it mobilizaci ozbrojených sil, vyhlásit 

vojenský nebo výjime ný stav. Právem prezidenta je vyžadovat od vlády Slovenské republiky 

a jejích len  informace nezbytné pro pln ní svých úkol , ale také musí podávat Národní rad

Slovenské republiky zprávy o aktuálním stavu Slovenské republiky a závažných politických 

záležitostech.  

Prezident pot ebuje spolupodpis p edsedy vlády nebo pov eného ministra v t chto 

p ípadech: p ijímání, pov ování a odvolávání vedoucích pracovník  diplomatických misí, 

odpoušt ní a zmír ování trest  uložených soudy v trestním ízení, ud lování individuálních 

milostí nebo amnestie, hlavní velení ozbrojeným silám. V p ípadech spolupodpisu 

je za rozhodnutí odpov dná vláda Slovenské republiky. Podmínky pro vypov zení vále ného 

vztahu, vyhlášení války, vále ného stavu, výjime ného stavu, nouzového stavu a výkon 

ve ejné správy po as t chto stav  p ibližuje ústavní zákon.  

3.3.4  Stíhání prezidenta 

Prezidenta je možno odvolat ješt  p ed skon ením funk ního období lidovým hlasováním. 

Lidové hlasování o odvolání prezidenta je vyhlášeno p edsedou Národní rady SR po usnesení 

Národní rady SR. Lidové hlasování o odvolání prezidenta je vyhlášeno p edsedou Národní 

rady Slovenské republiky na základ  usnesení Národní rady Slovenské republiky, které 

je p ijato minimáln  t íp tinovou v tšinou všech poslanc  Národní rady SR. Lidové hlasování 

se musí uskute nit do t iceti dní od p ijetí usnesení a nejpozd ji do 60 dní od jeho vyhlášení. 

Prezident je odvolán poté, co se pro jeho odvolání vysloví nadpolovi ní v tšina všech 

oprávn ných voli . Jestliže prezident lidovým hlasováním nebyl odvolán, ukon í funkci 

Národní rady Slovenské republiky do t iceti dní od vyhlášení výsledk  lidového hlasování. 

Za této situace za íná prezidentovi plynout nové volební období. P edseda Národní rady 

Slovenské republiky vyhlásí nové volby do Národní rady SR do sedmi dní od jejího 

rozpušt ní.  

Prezident m že být stíhán pouze za vlastizradu nebo úmyslné porušení ústavy. 

O obvin ní prezidenta z výše uvedených zlo in  rozhoduje Národní rada SR t íp tinovou 

v tšinou hlas  všech poslanc . Žalobu podává Národní rada Slovenské republiky na Ústavní 

soud Slovenské republiky. Ústavní soud SR rozhodn  v plénu a vydá rozhodnutí. Pokud 

je vydáno odsuzující rozhodnutí p ichází prezident o svou funkci i o možnost ji n kdy op t 

získat, (Ústava Slovenské republiky, online). 
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Tab. 3.1 Systém volby prezidenta republiky ve vybraných zemích a R 

Zem Kdy koná volba 

prezidenta

Po et kol 

volby

Kdo postupuje do 

druhého kola

asový odstup 

mezi 1. a 2. 

kolem volby

eská 

republika

60 až 30 dn

p ed koncem funk ního 

období stávajícího 

prezidenta 

2 
2 kandidáti 

s nejvyšším, po tem 

hlas

14 dní 

Francouzská 

republika

35 až 20 dn  p ed 

koncem volebního 

období stávajícího 

prezidenta 

2 
2 kandidáti 

s nejvyšším, po tem 

hlas

14 dní 

Polská 

republika

110 až 75 dn

p ed koncem funk ního 

období stávajícího 

prezidenta 

2 
2 kandidáti 

s nejvyšším, po tem 

hlas

14 dní 

Slovenská 

republika

60 dn  p ed  koncem 

funk ního období 

prezidenta 

2 

2 kandidáti 

s nejvyšším, po tem 

hlas

14 dní 

Pramen: Vlastní zpracování 

Celkový po et voli  zapsaných v seznamech voli , p i p ímé volb  prezidenta Slovenské 

republiky v roce 2009 byl 4 272 517. Aktivn  se volebního hlasování zú astnilo 2 335 917 

voli . Slovenská republika tvo í jako celek jeden volební obvod, ve kterém je celkem 5 919 

okrsk , (Statistický ú ad Slovenské republiky, online). Ve Francii se volební obvody shodují 

s územími jednotlivých kanton , to znamená, že se velikost volebního obvodu pohybuje 

kolem 100 000 obyvatel. V sou asné dob  se ve Francii nachází 4 032 kanton , 

(Francouzský Národní institut pro statistiku a ekonomická studia, online). V Polské republice 

je stejn  jako na Slovensku celý stát jeden volební obvod.  
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Tab. 3.2 Porovnání vybraných kritérii volby prezidenta mezi vybranými zem mi a R 

Zem
Zp sob 
volby

Délka 
volebního 

období

Kdo m že navrhnout 
kandidáta 

na prezidenta

V k pro 
zvolení

Po et 
znovuzvolení

eská 
republika

P ímá 
volba 

5 let 
10 senátor , 20 

poslanc , nebo 50 000 
ob an

40 let 1 

Francouzská 
republika

P ímá 
volba 

5 let 

500 osob z politické 
sféry (starost ) 

nejmén
z 30 department

23 let 1 

Polská 
republika

P ímá 
volba 

5 let 100 000 ob an 35 let 1 

Slovenská 
republika

P ímá 
volba 

5 let 
15 poslanc  Národní 
rady SR, nebo 15 000 

ob an
40 let 1 

Pramen: Vlastní zpracování 

Volba prezidenta SR má mnoho shodných rys  s p ímou volbou prezidenta v R. 

Z Tab. 3.2 je patrné, že krom  návrhu kandidáta na prezidenta jsou všechna posuzovaná 

kritéria stejná. Pokud srovnáme kompetence prezident  obou republik, tak i ty jsou si velmi 

podobné. 

Z porovnání vybraných parametr  je z ejmé, že zp sob volby, délka volebního období 

a po et možných znovuzvolení jsou totožné. Rozdíly mezi republikami jsou patrné zejména 

ve v ku, kterého musí dosáhnout kandidát na prezidenta, aby byl zvolen. Podmínky 

pro navrhování kandidáta jsou také u každé zem  jiné.  

Postavení prezidenta Polské republiky je oproti porovnávaným, stát m o poznání siln jší. 

Pravomoci prezidenta Polské republiky jsou rozsáhlé, ale nejv tších pravomocí je dop áno 

prezidentovi Francouzské republiky. Tento fakt se týká porovnávaných zemí a také eské 

republiky. Polská a francouzská republika mají dlouho tradici v po ádání referend. Oproti 

francouzské ve ejnosti se polské obyvatelstvo se vyzna uje apatií v i všelidovému hlasování 

a volbám v bec. Nejvyšší ú asti se v Polsku t ší prezidentské volby. 
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4  ZHODNOCENÍ PROCESNÍCH A EKONOMICKÝCH NÁROK

NA VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY

V roce 2013 prob hla první p ímá volba prezidenta eské republiky. Otázka p ímé volby byla 

diskutována již na konci druhého volebního období Václava Havla, ale byla to až volba 

prezidenta Václava Klause, kdy se poda ilo zvolit prezidenta až ve t etím kole volby, která 

podnítili podávání návrh  na nový systém volby prezidenta. Cesta k p ímé volb  prezidenta 

byla dlouhá, ale nakonec byla v podob  ústavního zákona o zavedení p ímé volby prezidenta, 

schválena.   

V této kapitole budou hodnoceny celkové náklady vynaložené na volbu prezidenta 

republiky v roce 2013, taktéž zde budou porovnány výdaje na jednoho voli e a jeden 

hlasovací lístek. Náklady jsou sledovány již za rok 2012, kdy za alo probíhat organiza ní 

zajišt ní v podob  ov ování podpis  na peti ních arších. V záv ru kapitoly bude provedeno 

zhodnocení v podob  SWOT analýzy.  

4.1  Organiza ní zajišt ní voleb prezidenta R 

První kolo p ímé volby prezidenta prob hlo v eské republice 11. a 12. ledna 2013. Volební 

místnosti se otev ely v pátek 11. ledna ve 14 hodin a uzav ely se ve 22 hodin. V sobotu 

12. ledna se volební místnosti otev ely v 8 hodin, ukon ení hlasování v prvním kole volby 

prezidenta bylo ve 14 hodin. Druhé kolo volby následovalo za trnáct dní. 

P ed volbami bylo nutné provést mnoho úkol . Nejd ležit jší bylo, vyhlásil volbu 

prezidenta. P edseda Senátu parlamentu R vyhlásil volbu prezidenta 1. íjna 2012, toto 

rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce zákon . 322/2012 Sb. a ú innost nabylo dnem 

3. íjna 2012. Podání kandidátních listin jednotlivých kandidát  bylo umožn no 

až do 6. listopadu 2012 na Ministerstvo vnitra. Kandidátní listiny p ezkoumávalo 

MV od 6. listopadu do 12. listopadu 2012, dne 14. listopadu vyzvalo MV kandidáty 

k odstran ní p ípadných nedostatk , na to m li as až do 22. listopadu. Dne 23. listopadu 

2012 vydalo MV rozhodnutí o registraci kandidátní listiny anebo jejím odmítnutí. P edvolební 

kampa  za ala pro kandidáty 26. prosince 2012 v eském rozhlase a eské televizi. Volební 

kampa  uchaze  o funkci prezidenta republiky trvala až do 14 hodiny dne 9. ledna 2013. 

Dne 8. ledna 2013 byly voli m doru eny volební lístky pro první kolo volby a za al platit 

zákaz zve ej ování p edvolebních pr zkum . Do 10. ledna 2013 se mohl uchaze  o ú ad 
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prezidenta vzdát své kandidatury, (Harmonogram úkol  a lh t pro volbu prezidenta eské 

republiky, online). 

Kandidátní listiny odevzdalo k 6. listopadu 2012 do 16 hodin celkem 20 osob, 

z toho byli navrženi ob anem: Ing. Jana Bobošíková, Petr Cibulka, Ing. Vladimír Dlouhý, 

Ing. Jan Fischer, CSc., Ta ana Fischerová, Prof. JUDr. Vladimír Franz, Iveta Heimová, 

Roman Hladík, Ing. Ji í Kesner, Mgr. Jind iška Nazarská, Tomio Okamura, MUDr. Zuzana 

Roithová, JUDr. Klára Alžb ta Samková, Mgr. et Bc. Karel Sv tni ka, Mgr. et Mgr. Jan 

Toman a Ing. Miloš Zeman, CSc.  

Skupinou Poslanc  nebo Senátor  byli navrženi: Mgr. Ji í Dienstbier, Karel 

Schwarzenberg, MUDr. P emysl Sobotka a Anna Kašná.  

Tab. 4.1 Kandidáti - po ty odevzdaných popis  a zapo tené hlasy 

Kandidát Celkový 
po et 

podpis  na 
peti ním 

archu 

Po et 
ode tených 
podpis 26

Celková 
po et 

podepsanýc
h ob an

Chybovost 
kontrolníh
o vzorku . 

1 (v %) 

Chybovost 
kontrolníh
o vzorku . 

2 (v %) 

Po et 
zapo tených 

hlas 27

Bobošíková 
Jana  56 725 534 56 191 7,659 11,494 45 429 

Fischer Jan 105 481 4 220 101 261 11,035 12,451 77 387 

Fischerová 
Ta ana 74 805 2 371 72 434 4,882 5,435 64 961 

Franz 
Vladimír  89 834 2 052 87 782 7,024 6,729 75 709 

Roithová 
Zuzana  82 933 1 734 81 199 4,224 3,329 75 066 

Tomio 
Okamura 

63 530 1 564 61 966 19,353 22,953 35 751 

Vladimír 
Dlouhý  

60 035 870 59 165 16,247 18,365 38 687 

Zeman 
Miloš 108 085 2 067 106 018 10,624 11,224 82 856 

Pramen: Ministerstvo vnitra R, vlastní zpracování. 

26 D vody pro od ítání hlas  byly chyb jící jméno nebo p íjmení, datum narození, nevypln ná adresa, anebo 
signatá e sám navrhovatel vyškrtnul. Nejmén  neplatných hlas  bylo p i udávání jména a p íjmení, nejvíce 
neplatných hlas  bylo škrtnuto samotným navrhovatelem. Podpisy se ode ítaly ješt  p ed za átkem zjiš ování 
chybovosti MV R.
27 Ur en podle vzorce: Vp = Cp – Cp.(C1 + C2) / 100 
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Ministerstvo vnitra kontrolovalo správnost údaj  na peticích podle zákona 

. 275/2012 Sb., o volb  prezidenta republiky a o zm n  n kterých zákon  (zákon o volb

prezidenta republiky). Metodika ministerstva vnitra spo ívala v namátkovém výb ru 

8 500 podpis  ob an  z kandidátova peti ního archu. Kandidáti, u kterých byla zjišt na 

chybovost vyšší než 3 %, byla provedena i druhá namátková kontrola, a pokud i u ní byla 

chybovost vyšší než 3 %, musela být tato odchylka ode tena od celkového po tu 

hlas . Ministerstvo vnitra postupovalo p i od ítání hlas  podle vzorce:                         

Vp = Cp – Cp.(C1 + C2) / 10028. Když Ministerstvo vnitra za alo ode ítat hlasy, podle 

výše uvedeného vzorce, nastala situace, kdy je možné postupovat i podle jiného výkladu 

zákona. MV se etlo procentní chybovost z obou kontrolovaných vzork , t ebaže ji podle 

odborník  m lo zpr m rovat. 

Registraci kandidáta Petra Cibulky odmítlo Ministerstvo vnitra z d vodu, že nesplnil 

minimální po et podpis , stejn  jako Ing. Ji ího Kesnera, JUDr. Kláru Alžb tu 

Samkovou, Mgr. Jind išku Nazarskou, která nesplnila minimální po et nutných podpis

a navíc nedoložila údaje o finan ních prost edcích vedených na volebním ú tu. Kandidát 

Mgr. et Mgr. Jan Toman svou kandidaturu stáhl. 

Kandidátní listina Ivety Heimové nesplnila náležitost nutné podle ustanovení 

§ 25 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3. Ivet  Heimové chyb ly informace 

o obci, ve které je p ihlášena k trvalému pobytu, adresa místa trvalého bydlišt  navrhujícího 

ob ana, podpis lena volebního výboru. Ke kandidátní listin  nebyly doloženy údaje o z ízení 

finan ního ú tu ani údaje o finan ních prost edcích vedených na volebním ú tu a kandidátka 

neodevzdala petice.  

Roman Hladík nesplnil požadované náležitosti kandidátní listiny, podle ustanovení 

§ 21 a § 25 odst. 1 a 2 zákona o volb  prezidenta republiky – nesplnil podmínku minimálního 

po tu podpis , doložil pouze 18 podpis  ob an . Na kandidátní listin  nebylo uvedeno, jméno 

podávající osoby, údaj o politické p íslušnosti jméno ani p íjmení, datum narození len

volebního výboru ani adresy jejich místa trvalého bydlišt , nebyla uvedena ani adresa 

pro doru ování pošty a elektronické pošty. Ke kandidátní listin  nebyly doloženy údaje 

o finan ních prost edcích vedených na volebním ú tu.  

Anna Kašná m la na kandidátní listin  napsáno, že je navržena skupinou 20 poslanc

a senátor , ale ke kandidátní listn  nebyl p iložen jejich návrh, jména, podpisy ani ostatní 

28 Kde:  Vp je výsledný po et zapo tených ob an  podepsaných na petici 
Cp je celkový po et ob an  podepsaných na petici  
C1 je relativní chybovost kontrolního vzorku . 1 v %  
C2 je relativní chybovost kontrolního vzorku . 2 v %
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náležitosti. Na kandidátní listin  paní Kašné také chyb ly údaje o v ku, pohlaví, zam stnání, 

p íslušnosti k politické stran . Kandidátní listina neobsahovala jméno, p íjmení ani datum 

narození zmocn nce navrhujících poslanc  nebo navrhujících senátor  s uvedením adresy 

místa jeho trvalého pobytu. Na kandidátní listin  také nebylo uvedeno jméno, p íjmení 

a datum narození len  volebního výboru ani jejich adresa trvalého pobytu. Kandidátka 

nep iložila ke kandidátní listin  výpis z ú tu o finan ních prost edcích. Paní Kašná byla 

o všech nedostatcích informována, opravila sice n které nedostatky, ale ne všechny a proto 

Ministerstvo vnitra odmítlo kandidátku registrovat.  

Mgr. et Bc. Karel Sv tni ka byl MV R upozorn n, že nemá na kandidátní listin

uvedeno, kdo ji podává a není p iložena petice s podpisy. Dále kandidátní listina 

neobsahovala jméno, p íjmení, datum narození ani adresa trvalého pobytu len  volebního 

výboru. Ke kandidátní listin  nebylo doloženo potvrzení o z ízení volebního ú tu, bankovní 

spojení ani údaje o finan ních prost edcích. Pan Sv tni ka nedoru il vlastnoru n  podepsané 

prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že neexistuje p ekážka jeho 

volitelnosti. Kandidát na post prezidenta republiky nesmí být podle § 22 odst. 1 zákona 

o volb  prezidenta republiky zmocn ncem skupiny poslanc  nebo senátor , kte í p edložili 

kandidátní listinu, nebo zmocn ncem navrhujícího ob ana. Mgr. et Bc. Karel Sv tni ka, 

ale svým zmocn ncem ustanovil Mgr. et Mgr. Jana Tomana, který sám p edložil 

dne 6. listopadu 2012 kandidátní listinu pro volbu prezidenta republiky konanou v roce 2013 

a sou asn  Mgr. et Mgr. Jan Toman ur il svým zmocn ncem Mgr. et Bc. Karla Sv tni ku. 

Kandidát byl se všemi skute nostmi obeznámen, n které nedostatky odstranil, z ídil 

se volební ú et, jeho zmocn nec, Mgr. et Mgr. Jan Toman odstoupil z kandidatury na funkci 

prezidenta, avšak nesplnil zákonnou podmínku minimální výše podpis , odevzdal pouze 

26 podpis  a byl MV R odmítnut.   

Ministerstvo vnitra eské republiky dne 23. listopadu odmítlo registra ní listiny Jany 

Bobošíkové, Tomio Okamury a Vladimíra Dlouhého pro nespln ní minimálního po tu 

50 000 podpis . Všichni t i kandidáti se odvolali podle § 65 zákona . 275/2012 o volb

prezidenta republiky a ustanovení § 65 zákona . 150/2002 Sb. soudní ád správní ve zn ní 

pozd jších p edpis  k Nejvyššímu správnímu soudu. Soudci Nejvyššího správního soudu, 

p ezkoumali rozhodnutí MV R a souhlasili se stanoviskem odborník , že Ministerstvo vnitra 

R m lo procentní chybovost zpr m rovat a nikoli se íst. Na základ  této skute nosti bylo 

nutné hlasy odvolaných kandidát  p epo ítat. Jana Bobošíková po zpr m rování chybovosti 

dosáhla 50 810 podpis , Tomio Okamura 48 859 podpis  a Vladimír Dlouhý 48 926 podpis . 

Nejvyšší správní soud uložil Ministerstvu vnitra povinnost zaregistrovat Ing. Janu 



Bobošíkovou jako kandidáta 

online). 

Tomio Okamura se od

Nejvyššího správního soudu 

Okamury  na rozhodnutí o po

protiústavní odmítl a stejn  t

(Ústavní soud R, online).  

Poté, co Ústavní soud

Ministerstvem vnitra R cel

Ta ana Fischerová, Vladimír

Sobotka a Miloš Zeman.  

Obr. 4.1 Po ty hlas  jednotlivých

Pramen: Vlastní zpracování 
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ta na post prezidenta eské republiky, (Volb
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a o zm n  n kterých zákon  (zákon o volb  prezidenta republiky), vydává Sm rnici    

.j. MF – 78 977/2012/12 – 124, o postupu obcí a kraj  p i financování volby prezidenta 

republiky, k zabezpe ení ú elného a hospodárného vynakládání prost edk  státního rozpo tu 

eské republiky p i financování výdaj  spojených s volbou prezidenta republiky.“ 

Ministerstvo financí R poskytne obcím a kraj m dotaci na uznatelné náklady spojené 

s volbou prezidenta. Financování samotné volební kampan  už je v cí jednotlivých 

kandidát , ti musejí mít podle § 24 zákona . 275/2012 Sb., o volb  prezidenta republiky 

a o zm n  n kterých zákon , pro tento ú el z ízen vlastní volební ú et, (Sm rnice MF, 

online). 

4.2.1  Prost edky ze státního rozpo tu 

Ze státního rozpo tu R jsou hrazeny jen nutné výdaje související s volbou prezidenta. 

Ze státního rozpo tu je možné financovat pouze organiza n -technické zabezpe ení volby 

prezidenta republiky. Pod organiza n  technickým zajišt ním si lze p edstavit výdaje 

na kancelá ské pot eby, poštovní výdaje a poplatky, výdaje na instalaci a provoz výpo etní 

techniky a její instalaci, dopravu vlastními vozidly nutnou k p íprav  a výkonu voleb, 

cestovní náhrady len  okrskových volebních komisí, pronájem prostor, a s ním spojený 

úklid, vytáp ní a zajišt ní vody, ur ených pro innost okrskových volebních komisí.  

Stát hradí náklady na zdravotní a sociální pojišt ní, a na platy zam stnanc

zam stnaných na dobu ur itou, a odm ny vyplácené dle dohod o provedení práce, související 

s p ípravou a realizací volby prezidenta.  

Hlasovací lístky jsou distribuovány na náklady státního rozpo tu v ástce             

3,50,- K  na jednoho voli e. MV hradí ástku spojenou s distribucí hlasovacích lístk eské 

pošt  nebo držiteli poštovní koncese.  

Ob erstvení, vyjma alkoholických nápoj , je hrazeno taktéž z prost edk  státního 

rozpo tu. Ob erstvení poskytuje p íslušný obecní ú ad len m okrskových volebních komisí, 

ve form  nepen žitého pln ní v t ch p ípadech, kdy je nutná neustálá p ítomnost len

okrskové volební komise a osob podílejících se na zabezpe ení úkol  obcí a kraj  spojených 

s volbami. Výdaje na ob erstvení jsou stanoveny na dolní hranici vymezené sazby stravného 

podle p edpis  o cestovních náhradách29. Ob erstvení v základní ástce je poskytnuto 

nejd íve po 4 hodinách neustálé p ítomnosti ve volební komisi. Na stejném principu 

je poskytováno ob erstvení pozorovatel m mezinárodních institucí, kte í sledují pr b h 

Na poskytnutí ob erstvení není právní nárok.
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a konání volby prezidenta eské republiky. Výdaje na ob erstvení se zapisují podle platné 

rozpo tové skladby do položky 5175 – Pohošt ní,

Ze státního rozpo tu jsou také prost edky na úhradu zvláštních odm n za dobu 

výkonu funkce lena okrskové volební komise30, náhrady mezd a plat , služebního p íjmu 

nebo honorá e ve výši pr m rné mzdy nebo platu od uvol ujícího zam stnavatele a celkové 

náhrady ušlého mzdy nebo platu za dobu výkonu funkce lena okrskové volební komise.   

Ze státního rozpo tu je hrazeno taktéž zajišt ní telefonického spojení do každé volební 

místnosti v územním obvodu obce. Telefonní spojení je zajišt no externím dodavatele nebo 

vlastními prost edky obce. SR také hradí hovorné na telefonní ísla vymezená obcí v etn

výdaj  na výpis realizovaných hovor  p íslušného operátora31.  

Ú elová dotace na výdaje kraj  a obcí spojené s volbou prezidenta republiky se hradí 

z Kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpo tu. Ú elová dotace je ud lována kraj m 

a obcím. Obcím je poskytnuta p es zprost edkovatele, kterým je kraj, v jehož správním 

obvodu se p íslušná obec nachází. P ijatá ú elová dotace ze SR se podle rozpo tové skladby 

adí do Neinvesti ních p ijatých transfer , položka 411, z Všeobecné pokladní správy státního

rozpo tu R, jejíž ú elový znak je 98 008. Výlohy na p ípravu a realizaci voleb prezidenta 

republiky za rok 2012 spadají pod § 6115 - Volby do územních zastupitelských sbor  a jejich 

ú elový znak je 98 008. Výlohy na volbu prezidenta v dalších letech se adí 

pod § 6118  Volba prezidenta republiky, jehož ú elový znak je také 98 008. Ú elový znak 

umož uje obcím a kraj m sledovat, jak byla ú elová dotace ze státního rozpo tu na volbu 

prezidenta republiky erpána. Ú elový znak tak pomáhá odd lit vyú tování reálných výdaj

spojených s volbou prezidenta republiky od ostatních obvyklých výdaj 32. 

Tab. 4.2 Odm ny len m okrskové volební komise 

1. kolo volby prezidenta 2. kolo volby prezidenta 

P edseda 1 600,- K 1 800,- K

Zapisovatel 1 500,- K 1 700,- K

len komise 1 300,- K 1 500,- K

Pramen: Vyhláška . 294/2012 Sb., o provedení n kterých ustanovení zákona o volb  prezidenta republiky, 

vlastní zpracování. 

Podle § 60 zákona . 275/2012 Sb.
31 Ze státního rozpo tu nelze hradit náklady na zakoupení SIM karet a mobilních telefon .  
32 SM RNICE MINISTERSTVA FINANCÍ . j. MF-78 977/2012/12 - 124 ze dne 3. prosince 2012, o postupu 
obcí a kraj  p i financování volby prezidenta



~ 47 ~ 

Pokud volba prezidenta p inese výsledek již v prvním kole, obdrží len komise 1300,- K , 

zapisovatel 1 500,- K  a p edseda komise 1600,- K . Pokud je pot eba 2. kolo volby, zvyšuje 

se odm na o 200,- K , len komise obdrží za ob  kola 1 500,- korun, totéž platí pro p edsedu 

a zapisovatele. Stejnou ástku jako v 1. kole volby prezidenta obdrží lenové volební komise 

p i volbách od zastupitelstva obce anebo do Poslanecké sn movny Parlamentu R. V p ípad

voleb do 1/3 Senátu je výše odm ny pro p edsedu 2000,- K , pro zapisovatele 1900,- 

K  a pro ostatní leny komise 1700,-K . P i druhém kole volby do Senátu se výše odm ny 

všem len m navyšuje v i prvnímu kolu o 200,- K .  

4.2.2.  Odhad vynaložených prost edk  ze státního rozpo tu  

Ministerstvo vnitra odhadlo náklady na zabezpe ení voleb ve výši cca p esahující 

 600 mil. K . Odhadovaná ástka se odvíjí od ástky vynaložené na volby do celostátního 

referenda o p istoupení R k Evropské unii v roce 2003 anebo z voleb do Poslanecké 

sn movny Parlamentu eské republiky v roce 2010. V roce 2010 bylo na volby 

do Poslanecké sn movny Parlamentu R p evedeno do jednotlivých kapitol 435 713 tis. K . 

Do kapitoly Ministerstvo vnitra byla p evedena ástka 94 052 tis. K , do kapitoly SÚ 96 661 

tis. K , kapitola Ministerstvo zahrani ních v cí 9 500 tis. K , kapitola Ministerstvo obrany 

134 tis. K  a kapitola ÚSC 305 072 tis. K . Kone ná ástka vydaná na volby 

do PS P R po finan ním vypo ádání územních samosprávných celk inila 463 013 tis. K , 

(Záv re ný ú et za rok 2010, online). 

N která rozpo tová opat ení týkající se volby prezidenta za ala probíhat už v roce 

2012. Jednalo se o: „RO . 55 MF-53 613/2012/19-191 ze dne 27. ervna 2012 z kapitoly 

VPS, položky Výdaje na volby celkem - na úhradu výdaj  souvisejících s volbou prezidenta 

v roce 2013 vzniklé se zajišt ním p ípravných prací v roce 2012 na platy zam stnanc

a ostatní platby provedenou práci se zvyšují o 15 mil. K . RO . 72 MF-85958/2012/19-191 

ze dne 12. zá í 2012 z kapitoly VPS, položky Výdaje na volby celkem - na volby prezidenta 

2013 povinné pojistné placené zam stnavatele se zvyšuje o 1,102 mil. a platy zam stnanc

a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 3,24 milion “, (P ehled rozpo tových 

opat ení schválených MF, online).

Kone né vyú tování dotace na volbu prezidenta eské republiky bude provedeno 

na po átku roku 2014, a to v souladu s p edpisem . 52/2008 Sb., vyhláška, kterou se stanoví 

zásady a termíny finan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními finan ními 
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aktivy nebo Národním fondem33. Z toho d vodu je možné pouze odhadnout celkové náklady 

na volbu. Podle Ministerstva vnitra nejv tší ástí náklad  na volbu prezidenta p edstavují 

osobní výdaje, p es asy, mzdy a odm ny – asi 417 milion  korun. Druhou nejvyšší ástkou 

bude zajišt ní s ítání hlas  a jejich odeslání – 98 mil. korun. Další položkou jsou pronájmy 

hlasovacích prostor, kterých je pronajímáno n co kolem patnácti set – 43 milion . Náklady 

na telefonní hovory a náklady na zabezpe ení po ádku a klidného pr b hu voleb vyjdou 

po 30 milionech korun.  

Co je možné ur it už nyní je cena za tisk volebních lístk , který zajiš ovala firma 

Moraviapress a.s. Firma Moraviapress a.s. uzav ela s Ministerstvem vnitra smlouvu o dílo. 

Celkové náklady spojené s organiza ním zajišt ním tisku, kompletací a distribucí tiskovin 

byly celkem 37,9 mil. K . Firma Moraviapress a.s. vytiskla pro MV R 11 milion  volebních 

lístk  pro každého kandidáta a každé kolo volby, dále 10 milion  doru ovacích obálek 

a 20 milion  ú edních obálek, p elepy, informa ní letáky a jiné, bližší specifikace 

cen a tiskovin viz p íloha . 2 Cenová kalkulace na tiskopisy pro 1. a 2. kolo volby prezidenta 

(Smlouva o dílo, online).  

Hlasovací lístek podle cenové kalkulace stál 0,0686 K . Celkové náklady na tisk lístk

a organiza ního zajišt ní byly 37 882 164,- K , pokud tuto ástku vyd líme celkovým po tem 

zapsaných voli  8 426 653, zjistíme, že náklady na tisk lístk  a organiza ní zajišt ní byly 

4,50,- K  na jeden volební lístek.  

Graf 4.2 Odhadované náklady na volbu prezidenta (v mil. K ) 

Pramen: vlastní zpracování.  

33 P edpis . 52/2008 Sb. 
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Celkové odhadované náklady na p ímou volbu prezidenta jsou 655,9 mil K . Pokud tato 

ástka bude vyd lena po tem voli  (5 143 966 voli ), zjistíme, že náklady na jednoho 

voli e jsou 127,51 K .  

Náklady na p ímou volbu prezidenta jsou v porovnání s nep ímou volbou mnohem 

vyšší. Je to zp sobeno tím, že nep ímá volba probíhala na spole né sch zi obou komor 

Parlamentu a nebylo zapot ebí zajistit finan ní prost edky na volební komise, tisk lístk , 

pronájmy prostor a jiné. Volba prezidenta republiky v Parlamentu stála statisíce korun. Jedna 

dvoudenní prezidentská volba v roce 2008 vyšla p ibližn  na 200 tisíc korun, sobotní zasedání 

obou komor Parlamentu v den volby prezidenta stálo p ibližn  120 tisíc korun nad rámec 

b žných výdaj  obou komor parlamentu. Volba prezidenta se v roce 2008 opakovala dvakrát, 

(Parlamentní listy, online). 

Finan ní prost edky kandidát  na prezidenta eské republiky jsou blíže specifikovány 

v p íloze . 4 Prost edky kandidát .

4.3  Statistické údaje týkající se volby prezidenta R 

V eské republice je celkem 14 802 volebních okrsk  a 102 zvláštních volebních okrsk . 

Celkový po et oprávn ných voli  v prvním kole volby zapsaných ve stálých seznamech

a zvláštních seznamech je 8 426 653 voli i. Celkový po et kompetentních voli  vedených ve 

výpisech ze zvláštních seznam  spravovaných zastupitelskými ú ady je 8 869 voli , 

(Vyhlášení výsledk  1. kola volby prezidenta republiky, online). Celkový po et oprávn ných 

voli  ve druhém kole volby zapsaných ve stálých seznamech a zvláštních seznamech 

je 8 424 235 voli . Celkový po et kompetentních voli  zapsaných ve výpisech 

ze zvláštních seznam  spravovaný zastupitelskými ú ady je 10 706 voli 34. V prvním kole 

se hlasování zú astnilo 61,31 % voli , druhého kola volby se ú astnilo 59,11 % voli .  

Nejvyšší volební ú ast zaznamenala ty i kraje: kraj Pardubická, Královéhradecký, 

Vyso ina a Hlavní m sto Praha. Nejnižší volební ú ast byla v Karlovarském a Ústeckém 

kraji, více viz p íloha .3 Statistika volební ú asti v 1. a 2. kola volby prezidenta R v krajích 

a zahrani í.   

4.3.1  Výsledky kandidát  v 1. a 2. kole voleb prezidenta republiky 

V prvním kole volby prezidenta R bylo celkem dev t kandidát . Do druhého kola postoupili 

dva kandidáti s nejvyšším po tem platných odevzdaných hlas  a to Miloš Zeman a Karel 

34 Sd lení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 
11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
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4.4  SWOT analýza volby prezidenta eské republiky 

SWOT analýza je hodnocení silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb ur itého 

prost edí. SWOT analýza je v tomto p ípad  aplikována na p ímou volbu prezidenta v eské 

republice.  

Silné stránky p ímé volby prezidenta lze spat ovat ve zkušenostech s po ádáním 

voleb do Poslanecké sn movny a Senátu Parlamentu R a jiných voleb. Silnou stránkou 

je také technická vybavenost, p edevším fungující software a organiza ní zajišt ní.  

Naopak mezi slabé stránky p ímé volby prezidenta lze za adit nejasnost p i výkladu 

provád cího zákona. Problémem volby by mohl být také po et nutných podpis  pro registraci 

kandidáta. V R je 8 426 653 oprávn ných voli  a je pot ebných 50 000 podpis

pro registraci kandidáta do kampan  na funkci prezidenta. Slovenská republika 

má 4 272 51736 oprávn ných voli  a pro registraci kandidáta je nutných 15 000 podpis

od ob an . Slovensko má o polovinu mén  oprávn ných voli , ale sta í jen necelá t etina 

podpis  ob an  v porovnání s eskou republikou.   

P íležitostí jak zlepšovat volební systém je nap íklad možnost hlasovat 

prost ednictvím internetu. Objevily se i návrhy, aby se sb r podpis  pro jednotlivé kandidáty 

realizoval prost ednictvím Czech Point , kde by se okamžit  zkontrolovala správnost dat.  

Za hrozbu pro p ímou volbu prezidenta lze považovat nedostatek finan ních 

prost edk , a  už na stran  státu, nebo samotných kandidát  na funkci prezidenta. Hrozbou 

m že být také to, že se prezidentská volba za adí po bok voleb do Poslanecké sn movny, 

Senátu, voleb do zastupitelstev obcí, voleb do zastupitelstva kraj  a Evropského parlamentu. 

Voli i mohou být unaveni z neustálé volební kampan , což by mohlo vést k malé volební 

ú asti. Hrozbou prezidentské volby m že být také to, že nesplní o ekávání voli . 

36 Údaje z roku 2009 
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5 ZÁV R 

Diplomová práce se týká problematiky procesních a ekonomických otázek spojených 

s p ímou volbou prezidenta republiky. Prvním cílem diplomové práce bylo na základ

stanovených procesních ukazatel  zhodnotit zajišt ní p ímých voleb prezidenta eské 

republiky v porovnání se zajišt ním p ímých voleb prezidenta ve vybraných zemích. Druhým 

cílem diplomové práce bylo vyhodnocení procesních a ekonomických aspekt  spojených 

s p ímou volbou prezidenta eské republiky konanou v roce 2013. 

Na podporu dosažení druhého cíle byla stanovena hypotéza: „Výdaje na p ímou volbu 

prezidenta v roce 2013 vynaložené ze státního rozpo tu byly vyšší než výdaje vynaložené 

ze státního rozpo tu na volby do Poslanecké sn movny v roce 2010.“

V druhé kapitole jsem se zabývala postavení hlavy státu a jeho pravomocemi 

v jednotlivých etapách vývoje eského státu. Postavení hlavy státu se m nilo p edevším 

na základ  p evládajících politických idejí. Oproti p vodní Ústav  z roku 1920, 

kdy byl prezident pouhým reprezentantem státu, bylo jeho postavení státu zna n  posíleno. 

Pravomoci prezidenta se nijak zásadn  nem nily do roku 1948, kdy byla nastolena diktatura 

proletariátu. Podstatná zm na nastala až po roce 1960, kdy byly pravomoci prezidenta zna n

omezeny a prezidentovo postavení se stalo spíše formální. Pravomoci dnešního prezidenta 

se od Ústavy z roku 1920 p íliš neliší. Po roce 1989 došlo k áste nému navrácení pravomocí 

prezidenta republiky, t ebaže ne v úplném rozsahu. Druhá kapitola se také v nuje sou asnému 

systému volby, postavení prezidenta a také vymezení legislativy upravující p ímou volbu 

prezidenta. V kapitole je p iblíženo, kdo vyhlašuje p ímou volbu, kdy se musí volba 

prezidenta uskute nit, jaké jsou náležitosti volebního ú tu apod.   

 T etí kapitola obsahuje srovnání Francouzské republiky, Polské republiky 

a Slovenské republiky. Srovnání vybraných republik je provedeno v systému volby, 

pravomocích a možnostech stíhání prezidenta. Francouzská republika byla vybrána jako 

zástupce poloprezidentského režimu, Polská a Slovenská republika jako zástupci 

parlamentního režimu a velmi podobné spole né historii s eskou republikou. Vybrané státy 

mají unitární charakter, jsou leny EU a hlava státu je volena p ímou volbou. Systém volby 

prezidenta probíhá podobn  ve všech vybraných státech. Prezident je zpravidla volen 

ve dvoukolové volb , kdy do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším po tem 

hlas , odstup mezi prvním a druhým kolem volby je trnáct dn . Volba prezidenta se koná 

v r zných intervalech zbývajících do konce funk ního období stávajícího prezidenta. 
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Nejpozd ji mezi porovnávanými státy se konají volby ve Francii a to t icet p t až dvacet 

dn  p ed koncem funk ního období stávajících prezidenta, naopak nejd íve se konají volby 

v Polsku, 100 až 75 dn  p ed koncem funk ního období stávajícího prezidenta. Vybrané státy 

se také liší v tom, kdo m že navrhnout kandidáta na funkci prezidenta, ve Francii 

je to 500 starost  z t iceti department , v Polsku 100 000 ob an  a na Slovensku patnáct 

poslanc  Národní Rady SR nebo 15 000 ob an . Funk ní období prezidenta je u všech stát

stejné v p tileté délce, po et znovuzvolení prezidenta je také stejný, smí být zvolen nejvýše 

dvakrát po sob , kde se systém rozchází, je minimální v k nutný pro zvolení. Nejnižší v k, 

kterého musí kandidát dosáhnout, aby mohl být zvolen za prezidenta je ve Francii, 

francouzským prezidentem m že osoba, která dosáhla 23 let. Minimální v k pro zvolení 

prezidenta Polské republiky je stanoven na 35 let. Slovenským prezidentem m že být ob an, 

který dosáhl ty iceti let v ku. Pokud se na zjišt ní skute nosti podíváme z pohledu eské 

republiky, zjistíme, že prezident je volen stejn  jako ve všech srovnávaných státech p ímo, 

a to ve dvoukolové volb , kdy do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším 

dosaženým po tem hlas  a odstup mezi jednotlivými koly volby je trnáct dn . Interval 

konání volby je v rozmezí šedesáti až t iceti dn  p ed koncem funk ního období stávajícího 

prezidenta. Funk ního období prezidenta je jako u porovnávaných stát  p tileté s možností 

jednoho dalšího zvolení. Prezidentem eské republiky musí být ob an starší ty iceti 

let a m že ho navrhnout deset Senátor , dvacet poslanc  nebo 50 000 ob an . P i porovnání 

eské republiky a vybraných stát  zjistíme, že nejrozsáhlejší pravomoci jsou ud leny 

prezidentovi Francouzské republiky a nejsiln jší postavení náleží prezidentu Polské 

republiky. Po porovnání aspekt  volby prezidenta republiky ve vybraných státech s eskou 

republikou m žeme íci, že eskému systém volby prezidenta je nejbližší ten Slovenský.  

V poslední kapitole jsou vyhodnoceny organiza ní a ekonomické aspekty volby 

prezidenta v eské republice. Z organiza ního pohledu bylo nutné nejprve vyhlásit volbu 

prezidenta republiky, p ijmout a zkontrolovat peti ní archy kandidát  a vyzvat je k odstran ní 

chyb. Volební kampa  devíti kandidát , kte í splnili podmínky, za ala 26. prosince 2012 

a skon ila ve 14 hodin dne 9. ledna 2013. Prvního kola volby se zú astnilo celkem 5 171 666 

oprávn ných voli , p i emž správn  hlasovalo 5 143 966 voli . Volební ú ast tak dosáhla 

více než 61 %. Z prvního kola vzešli dva vít zové Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. 

Druhého kola volby se ú astnilo 4 986 040 oprávn ných voli , bylo správn  odevzdáno 

4 958 576 hlas . Ve druhém kole zvít zil Miloš Zeman, pro kterého hlasovalo více 

než 54 % voli . Jelikož dotace na nutné výdaje souvisejících s volbou prezidenta bude 
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vyú tována až k po átku roku 2014, vycházela jsem z odhad  Ministerstva vnitra 

R na náklady související s volbou prezidenta. Na volbu prezidenta je územním 

samosprávným celk m poskytována dotace od Ministerstva financí eské republiky. Finan ní 

prost edky jsou poskytovány na nutné náklady související s volbou prezidenta. Ministerstvo 

financí R hradí náklady na zdravotní a sociální pojišt ní zam stnanc  zam stnaných 

na dobu ur itou, a odm ny vyplácené dle dohod o provedení práce, související s p ípravou 

a realizací volby prezidenta, náklady na hlasovací lístky – jejich distribuci a ástku spojenou 

s distribucí, ob erstvení, úhradu zvláštních odm n za dobu výkonu funkce lena okrskové 

volební komise, náhrady mezd a plat , telefonické spojení do volebních místností. Ú elová 

dotace na výdaje kraj  a obcí spojené s volbou prezidenta republiky se hradí z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa státního rozpo tu. Odhadovaná výše náklad  na volbu prezidenta 

je odvozována celostátního referenda o p istoupení R k Evropské unii v roce 

2003 anebo od voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky v roce 2010, 

které po finan ním vypo ádání územních samosprávných celk inila 463,013 tis. K . Výše 

náklad  na p ímou volbu prezidenta je stanovena na 655,9 mil K , což potvrzuje stanovenou 

hypotézu, že „Výdaje na p ímou volbu prezidenta v roce 2013 vynaložené ze státního 

rozpo tu byly vyšší než výdaje vynaložené ze státního rozpo tu na volby do Poslanecké 

sn movny v roce 2010“. Pokud náklady na p ímou volbu prezidenta vyd líme po tem voli , 

zjistíme, že náklady státního rozpo tu na jednoho voli e jsou 127,51 K . Náklady 

jednotlivých kandidát  na volební kampa  byly celkem 124 535 000 K  a po vyd lení 

náklad  na volební kampa  po tem voli  jsou 24,25 K  na jednoho voli e.  

Podle mého mín ná by bylo možné snižovat náklady na s ítání hlas  prost ednictvím 

zavedení elektronické volby pro ob any v eské republice i v zahrani í, ímž by se snížily 

náklady ministerstvu zahrani í. Také by se mohly sbírat podpisy pro jednotlivé kandidáty 

prost ednictvím Czech Point , kde by se zárove  s podpisem zkontrolovala správnost 

dat. P i sbírání hlas  na Czech Pointech by odpadla ministerstvu vnitra povinnost p epo ítávat 

hlasy a p edešlo by se soudním jednáním o správnosti výkladu provád cího zákona. Nejvyšší 

ást výdaj  je vynaložena na financování innosti volebních komisí, tato položka by se dala 

snížit, pokud by ve volebních komisích byli pracovníci z ad ú adu a ú ast v komisi by m li, 

jako pln ní povinností, za kterou by jim náležela odm na. Tato odm na by ale byla nižší 

než odm ny, které jsou poskytovány nyní.  

Moje doporu ení pro eskou republiku je slou it volbu prezidenta s jinými volbami. 

Po slou ení voleb by se ušet ily finan ní prost edky spojené s náklady na volební komise, 
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roznos volebních lístk , pronájmy volebních místností. Skute nost, že by se konalo více voleb 

najednou, by mohla zvýšit volební ú ast.  

P ímá volba prezidenta v roce 2013 byla v historii eského státu první, a proto nelze 

vyvodit žádné zásadní výsledky, je nutné po kat na další volby prezidenta a až poté m žeme 

srovnávat r st nebo pokles náklad , ú ast voli  a také o ekávání toho, jaký je prezident, 

kterého jsme si sami zvolili. 
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P ílohy 

P íloha . 1: P ehled prezidentských voleb od roku 1920 do roku 2008 

Prezidentské volby 1920 

Prvním eskoslovenským prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Byl zvolen 

dne 14. listopadu 1918 Revolu ním národním shromážd ním, které bylo složeno jen z ech

a Slovák , zástupci menšin tvo ících 35 % obyvatelstva státu zde zastoupeny nebyly.

T. G. Masaryk byl v dob  volby v New Yorku a o svém zvolení za prvního eskoslovenského 

prezidenta se dozv d l o dva dny pozd ji. Slib složil po návratu z emigrace dne 21. prosince 

1918, (Hvíž ala, 2003).  

Prezidentské volby 1927 

V roce 1927 se volba prezidenta republiky konala 27. kv tna. Proti sob  se postavili T. G. 

Masaryk a Václav Šturc. T. G. Masarykovi byla ud lena výjimka, avšak i p es tuto skute nost 

nebylo jisté, bude-li zvolen. Masaryk proto vzkázal, že pokud v prvním kole nebude úsp šný, 

odstoupí. Zasedání obou komor parlamentu bylo p ítomno 286 poslanc  a 148 senátor . 

Celkem bylo odevzdáno 432 platných hlas , 104 obálky byly prázdné. Masaryk získal 

274 hlasy, jeho protikandidát 54. Masaryk byl tedy t íp tinovou v tšinou, nutnou pro zvolení 

za hlavu státu, zvolen. Proti op tovnému zvolení Masaryka byly n mecké menšiny, Národní 

demokraté a Hlinkovi u áci, (Gronský, 2005). 

Prezidentské volby 1934 

Volby prezidenta se v tomto období konaly 24. kv tna a prezidentem republiky se op t stal 

T. G. Masaryk, již po tvrté. T. G. M. se rozhodl kandidovat i p es sv j pokro ilý 

v k a navzdory prod lané mrtvici, v dob  volby mu bylo osmdesát ty i let. Samotná volba 

probíhala mezi dv ma kandidáty T. G. Masarykem a Klementem Gottwaldem. Masaryka 

podpo ilo 327 volitel , Klementa Gottwalda pouze 38 volitel , 53 hlasy byly neplatné. 

Pro Masaryka v této volb  hlasovali n me tí sociální demokraté a agrární k es ané, 

což p isp lo k jeho zvolení více než t íp tinovou v tšinou. 

Neustále se zhoršující zdravotní stav donutil nov  zvoleného prezidenta 

14. prosince 1935 abdikovat. Masaryk si p ál, aby se jeho nástupcem stal Edvard Beneš, 

(Gronský, 2005). 
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Prezidentské volby 1935 

Poté, co oznámil prezident Masaryk svou abdikaci, bylo nutné vyhlásit nové volby. 

Prezidentské volby v roce 1935 se konaly v napjaté mezinárodní atmosfé e. eskoslovenský 

stát byl oproti zbytku východní a st ední Evropy orientován demokraticky. Rozhodující úlohu 

m l v této orientaci Edvard Beneš, jelikož participoval na uzav ení francouzsko-sov tsko-

eskoslovenské dohody v kv tnu 1935. E. Beneš byl p esv d en, že tyto státy budou schopny 

zadržet n mecký vpád.  

Prezidentská volba byla negativn  ovlivn na rolí Henleinovy Sudeton mecké strany, 

ta navenek vyjad ovala loajalitu eskoslovenskému státu, avšak ve skute nosti byla tato strana 

propojena s n meckými nacisty. Henleinovo kontaktování eských a slovenských politik

velkou m rou p isp lo ke vzniku opozi ního bloku sdružujícího stranu Národního sjednocení, 

agrární stranu a eskoslovenskou obec fašistickou. Opozi ní blok se snažil o nastolení 

autoritativního režimu kolem eskoslovenské republiky. E. Beneš si byl nastalé situace pln

v dom, a proto jednal s p edstaviteli politických stran, pro získání co nejv tší podpory 

v prezidentských volbách. P ed volbami se opozi ní blok rozpadl. 

Proti E. Benešovi kandidoval univerzitní profesor Bohumil N mec, který byl navržen 

Opozi ním blokem, N mec ovšem svou kandidaturu den p ed volbou prezidenta odvolal. 

E. Beneš se tedy stal jediným kandidátem a byl zvolen 18. prosince zástupci všech politických 

stran, krom  Henleinovy strany, za eskoslovenského prezidenta. Beneš získal celkem 

340 platných hlas , (Gronský, 2005; Zimek, 1996). „Volby prezidenta se staly úsp chem 

demokracie eského státu a zabezpe ením systému pluralitní parlamentní demokracie“, 

(Zimek, 1996, s. 61). 

Prezidentské volby 1938   

Pod tlakem nastalých skute ností se Edvard Beneš rozhodl 5. íjna 1938 abdikovat, v jeho 

ú adu ho vyst ídal Emil Hácha, který se stal prezidentem 1. prosince 1938.  Prezident Hácha 

byl zvolen 30. listopadu 1938 na spole né sch zi obou komor. Celkem bylo odevzdáno 

312 platných hlas , z nichž JUDr. Emil Hácha získal 272 hlasy, (Zimek, 1996;  Pavlí ek 

a kol., 2011; Vodi ka, Cabada, 2007; Chytilek, 2009).  

Prezident Hácha byl volen již po zm nách provedených  novým ústavním zákonem, 

ve kterém byla vyhlášena autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi. Bylo nutné, 

aby nadpolovi ní v tšina len  obou komor obsahovala v tšinu len  Národního shromážd ní 

Slovenska, (Zimek, 1996). 
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Prezidentské volby 1946 

Navzdory skute nosti, že se prezident Beneš v roce 1938 vzdal svého ú adu, vykonával 

jej i po roce 1942. Po roce 1942 mu byl výkon funkce prodloužen na základ  usnesení vlády. 

ádn  zvolen do funkce byl Edvard Beneš 19. ervna 1946. E. Beneš byl jediným kandidátem 

a byl zvolen jednohlasn . Beneš byl zvolen 298 p ítomnými leny Ústavodárného národního 

shromážd ní z celkového po tu t í set.1

Prezidentské volby 1948 

Edvard Beneš se vzdal funkce prezidenta 7. ervna.  Volby prezidenta se konaly 14. ervna 

1948 a prezidentem byl zvolen Klement Gottwald. Gottwald byl zvolen ve ejn  a získal 296 

hlas , což znamená, že pro n j hlasovali všichni p ítomní volitelé, (Volba prezidenta 1948, 

online). Prezident Gottwald zastával funkci hlavy státu od 14. ervna 1948 až do své smrti 

dne 14. b ezna 1953.  

Prezidentské volby 1953 

Po smrti prezidenta Gottwalda bylo nutné najít urychlen  jeho nástupce.  Podle tehdejší 

struktury m l být za Gottwaldova nástupce zvolen P edseda vlády Antonín Zápotocký. 

V té dob , se ale objevil návrh n kterých p edstavitel  KS  na zrušení ú adu prezidenta 

a vytvo ení kolektivního orgánu. Avšak z stalo pouze u návrhu. Volba prezidenta se konal 

21. b ezna 1953, poslanci volili ve ejn  a to zvednutím ruky. Antonín Zápotocký byl jediným

kandidátem a hlasovalo pro n j všech 271 volitel.  Stejn  jako Prezident Gottwald, 

ani Antonín Zápotocký své funk ní období nedokon il a v listopadu 1957 zem el na následky 

infarktu, (Volba prezidenta 1953, online). 

Prezidentské volby 1957 

Prezidentské volby 1957 se konaly 29. listopady a byly naprostou formalitou. Podle dané 

komunistické struktury se m l stát rezidentem premiér Viliam Široký. Informaci o smrti 

A. Zápotockého se p edstavitelé komunistické strany dozv d li v Moskv  a šéf politbyra 

Nikita Chruš ov si pozval k sob  tyto p edstavitele a oznámil jim, že novým prezidentem 

bude  první tajemník ÚV KS Antonín Novotný, a nikoli Viliam Široký. P i volb  prezidenta 

se hlasovalo stejn  jako v p edchozích volbách a to ve ejn  zvednutím ruky. Antonín Novotný 

byl zvolen všemi p ítomnými 252 voliteli.  

Zákon . 197/1946 Sb., o ústavním výboru ÚNS
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Prezidentské volby 1964 

Za funk ního období prezidenta Novotného nebylo mnoho zm n, což p isp lo k jeho 

op tovnému zvolení. Volba prezidenta prob hla 12. listopadu 1964 na sch zi Národního 

shromážd ní eskoslovenské socialistické republiky. Z celkového po tu 300 len  bylo šest 

len  omluveno pro nemoc nebo z jiného d vodu, zbylých 294 len  zvolilo jednohlasn

zvednutím ruky Antonína Novotného op tovn  za prezidenta, (Volba prezidenta 1964, 

online). 

Prezidentské volby 1968 

Ani Antonínu Novotnému se nepoda ilo dokon it sv j mandát a ve druhém funk ním období 

skon il p ed asn . Novotný v b eznu 1968 po vnitrostranické revolt  na svou funkci 

prezidenta republiky abdikoval. Za novou hlavu státu byl zvolen hrdina 2. sv tové války 

Ludvík Svoboda. Národní shromážd ní se sešlo 30. b ezna ve Vladislavském sále Pražského 

hradu. Na sch zi bylo p ítomno 288 poslanc . Hlasování volitel  tentokrát probíhalo tajn . 

Z p ítomných 288 poslanc  se šest zdrželo a ostatních 282 poslanc  se vyslovilo pro zvolení 

jediného kandidáta Ludvíka Svobody.   

Prezidentské volby 1973 

Další volba prezidenta se konala 22. b ezna roku 1973. Za prezidenta byl op tovn  zvolen 

Ludvík Svoboda. Nov  se volba prezidenta po ádala na spole né sch zi Sn movny lidu 

a eské a slovenské Sn movny národ  a byla tajná. Jak již bývá zvykem, Ludvík Svoboda 

byl jediným kandidátem. Poslanci Sn movny lidu dostali 194 hlasovacích lístk  a odevzdali 

194 platných hlas , p i emž všechny byly pro navrženého kandidáta.  Sn movn  národ

poslanc m zvoleným v eské socialistické republice byla situace obdobná, ze 72 vydaných 

hlasovacích lístk  bylo odevzdáno 72 platných hlas .  Poslanci Sn movny národ  zvolenými 

ve Slovenské socialistické republice dostali 75 hlasovacích lístk  a odevzdali 75 platných 

hlas . Ludvík Svoboda tak op t získal mandát na základ  100% podpory, (Volba prezidenta 

1973, online). 

Prezidentské volby 1975 

Na základ  schváleného ústavního zákona . 50/1975 Sb., Ústavní zákon, kterým se dopl uje 

l. 64 ústavního zákona . 143/1968 Sb., o eskoslovenské federaci, bylo uplatn no právo 

volby nového prezidenta. Ludvík Svoboda nebyl déle než jeden rok schopen vykonávat funkci 

hlavy státu a odmítal abdikovat.  
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  Federální shromážd ní zvolilo za nového prezidenta Gustava Husáka. G. Husák 

byl zvolen do výkonu funkce 30. kv tna 1975. G. Husák byl jediným kandidátem a od obou

komor dostal sto procent platných hlas , (Kuklík a kol., 2011).  

Prezidentské volby 1980 

Stejn  jako v p edchozích volbách i ve volbách v roce 1980 byl jediným kandidátem 

na prezidenta G. Husák. Ten op t od obou komor FS dostal 100 % hlas .  

Prezidentské volby 1985 

Taktéž v roce 1985 se opakoval stejný scéná  jako u voleb p edešlých, jediným kandidátem 

na prezidenta byl Gustav Husák. G. Husák dostal znovu od obou komor FS 100 % hlas .  

Prezidentské volby 1989 

Po dlouhé dob , byla volba prezidenta v roce 1989 jiná než p edchozí. Události, které se staly 

na podzim, vyvolaly adu otázek o tom, kdo by m l být novým prezidentem. Spole nost 

odmítala znovuzvolení komunistického kandidáta. Hlavním kandidátem Ob anského fóra 

byl Václav Havel a za komunistickou stranu se m l stát kandidátem Alexandr Dub ek, to byla 

ovšem jen spekulace. Padl také návrh, aby se prezident volil p ímo, ovšem ze strachu, 

že by nebyl zvolen V. Havel, Ob anského fórum tuto variantu zamítlo a volilo se nep ímo. 

Volba prezidenta se uskute nila 29. prosince 1989 ve Vladislavském sále. Hlasování bylo 

ve ejné a hlasovala se zdvižením ruky. P ítomní poslanci Sn movny lidu a obou komor 

Sn movny národ  zvolili jednohlasn  Václava Havla prezidentem, (Volba prezidenta 1989,

online). 

Prezidentské volby 1990 

Prezidentská volba v roce 1990 prob hla 5. ervence, jak již bývá zvykem ve Vladislavském 

sále Pražského hradu. Jediným kandidátem na prezidenta byl Václav Havel, avšak v této 

volb  se nestalo to, co bylo obvyklé u voleb p edchozích a to, že by byl jediný kandidát volen 

sto procenty volitel . Protikandidátem V. Havla m l být Štefan Kvietika ze Slovenské 

národné strany, ale ten kandidaturu odmítl a vyjád il podporu Havlovi. Volba probíhala tajn . 

V. Havel získal ve Sn movn  lidu 114 hlas  z celkem odevzdaných 139 lístk . V eské ásti 

Sn movny národ  získal 63 hlas  ze 72 a ve slovenské ásti Sn movny národ  získal 41 hlas

z celkových 57 odevzdaných lístk , (Volba prezidenta 1990, online). 
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Prezidentské volby 1993 

Stup ující se odchýlení a nacionální pnutí a snaha o osamostatn ní se ze strany Slovenska 

znamenalo pro prezidenta Václava Havla odchod z ela státu. Václav Havel v d l, 

že je nemožné odvrátit rozpad eské a Slovenské Federativní Republiky a z toho d vodu

17. ervence roku 1992 abdikoval na funkci prezidenta. Zcela samoz ejmé bylo, že hlavním 

kandidátem na prvního eského prezidenta byl Václav Havel. Volba prezidenta prob hla 

již na druhé sch zi Poslanecké sn movny eské republiky. Václav Havel nebyl jediným 

kandidátem, jeho protikandidáti byli za kaustickou stranu Marie Stiborová a Miroslav Sládek 

navržený Sdružením pro republiku - Republikánská strana eskoslovenska.  

Volba se m la konat mezi ob ma komorami parlamentu2. Prezident byl volen pouze 

Poslaneckou sn movnou. Hlavu státu volilo 200 poslanc . P ed samotnou volbou prezidenta 

probíhala rozprava o kandidátech, ve které zazn la ada argument  pro jejich zvolení, ale také 

ada urážek. Rozprava o kandidátech trvala osm hodin a až poté bylo p istoupeno k tajné 

volb . Václav Havel byl zvolen už v prvním kole. Celkem bylo odevzdáno 194 platných hlas

a šest hlasovacích lístk  bylo neplatných. Václav Havel získal 109 hlas , Marie Stiborová 

49 a Miroslav Sládka 14. Václav Havel složil prezidentský slib 2. února roku 1993 

ve Vladislavském sále Pražského hradu na slavnostní sch zi Poslanecké sn movny, (Volba 

prezidenta 1993, online). 

Prezidentské volby 1998 

Volbu prezidenta v roce 1998 provázely otázky hospodá ské transformace a zp sobu vládnutí 

koali ních partner . Václav Havel zpochybnil hospodá skou transformaci a nelichotiv

se vyjád il o vládnutí koali ních partner , což áste n  vedlo k problém m s jeho znovu 

zvolením.  

Hlasování se poprvé ú astnily ob  komory parlamentu a poprvé v historii se stalo, 

že prezident nebyl zvolen hned v prvním kole. P ed samotným hlasováním probíhala 

rozprava, které se op t neobešla bez urážek. Tajné volby prezidenta se ve sn movn  ú astnilo 

91 poslanc  a 39 senátor . Stanislav Fischer dostal v Poslanecké sn movn  26 hlas

a v Senátu pouze p t. Miroslav Sládek získal v Poslanecké sn movn  22 hlas  a v Senátu 

jeden. 

 Druhé kolo se konalo 20. ledna 1998. Druhého kola byl ú asten pouze V. Havel jako 

kandidát s nejvyšším dosaženým po tem hlas  v prvním kole. Pro Havla hlasovalo celkem 

2 Senát za al vykonávat svou funkci až v roce 1996. 
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146 volitel , v Poslanecké sn movn  pro n j hlasovala 99 poslanc  a v Senátu 47 senátor , 

(Volba prezidenta 1998, online). 

Prezidentské volby 2003 

V roce 2003 se o post prezidenta utkali ty i kandidáti. Za SSD Jaroslav Bureš, za ob anské 

demokraty Václav Klaus, za lidovce Petr Pithart a za komunisty Miroslav K íženecký. 

Prezidentská volba v roce 2003 byla velmi zajímavá a to z d vodu, že se uskute nila t i kola 

voleb prezidenta.   

První sch ze obou komor Parlamentu svolána p edsedou Poslanecké sn movny 

na 15. ledna do Špan lského sálu Pražského hradu. P ed zapo etím sch ze bylo dohodnuto, 

že se volba bude konat tajným hlasováním. P ed hlasováním prob hla ada projev  a posléze 

rozprava, ve které lenové Poslanecké sn movny a Senátu argumentovali, pro  práv  jejich 

kandidát má být zvolen. V prvním kole prezidentské volby nebyl prezident zvolen, respektive 

žádný kandidát nezískal nadpolovi ní v tšinu hlas  pot ebnou pro jeho zvolení. Celkem bylo 

odevzdáno 195 platných hlas  v Poslanecké sn movn  75 platných hlas  v Senátu. 

Do druhého kola volby postoupili dva kandidáti s nejvyšším po tem hlas , Václav Klaus 

a Petr Pithart. Bohužel ani jeden z kandidát  neobdržel v tšinu hlas  p ítomných volitel . 

Pro Klause hlasovalo 77 poslanc  a 32 senátor , pro Pitharta hlasovalo 46 poslanc

a 43 senátor . Ve druhém kole taktéž nebyl nikdo zvolen. Do t etího kola postoupili 

oba kandidáti z druhého kola. Ani ve t etím kole voleb nebyl prezident zvolen. Pro Václava

Klause hlasovalo 113 volitel  a pro Petra Pithart 84. 

 Další volby se konaly 24. ledna 2003. Tentokrát se ucházeli o post prezidenta 

t i kandidáti, Václav Klaus, Miloš Zeman a Jaroslava Moserová. Volba byla jako v p edchozí 

volb  tajná a následovala po projevech a rozprav . Do druhého kola postoupili Václav Klaus 

(získal v tšinu v Poslanecké sn movn ) a Jaroslava Moserová (získala v tšinu v Senátu). 

T etí kolo volby také nep ineslo kýžený výsledek.  

T etí volba prezidenta se konala 28. února 2003. Kandidáty byli Václav Klaus 

a Jan Sokol. I nyní byla volba tajná a p edcházely jí projevy a rozprava. První ani druhé kolo 

nem lo vít ze. Klaus získal v tšinu v  Poslanecké sn movn , Sokol v Senátu. Zlom nastal 

ve t etím kole, kdy Václav Kalus po se tení hlas  z Poslanecké sn movny a ze Senátu dosáhl 

143 hlasy z 281. Václav Klaus složil prezidentský slib 7. b ezna 2003, (Volba prezidenta 

2003, online). 
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Prezidentské volby 2008 

V roce 2008 se první volba prezidenta konala 8. února. Do prvního kola volby kandidovali 

Václav Klaus a Jan Švejnar. Volba se tentokrát konala ve ejn , jako obvykle p ed ní byly 

pronášeny projevy a poté prob hla rozprava. 8. února se konala ob  kola volby, 

ale ani v jednom nebyl zvolen prezident. T etí kolo se konalo následující 

den, ale ani ono nep ineslo vít ze. Václav Klaus získal 139 hlas  – pro zvolení pot eboval 

140 a Jan Švejnar získal 113 hlas .  

Druhé kolo voleb probíhalo 15. února a k p edchozím kandidát m se p ipadala Jana 

Bobošíková, ta ale kandidaturu ješt  p ed hlasováním vzdala. Volba probíhala ve ejn . 

V prvním kole op t nikdo nezvít zil, oba kandidáti postoupili do druhého kola. Druhé kolo 

dopadlo tém  shodn  s kolem prvním a oba kandidáti postoupili do t etího kola. T etí kolo 

kone n  p ineslo vít ze. Staronovým prezidentem se stal Václav Klaus, kterého podpo ilo 

dohromady 141 poslanc  a senátor . Slib skládal Václav Klaus 7. b ezna roku 2008, (Volba 

prezidenta 2008, online). 
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P íloha . 2: Cenová kalkulace tiskopis  pro 1. a 2. kolo volby prezidenta  

Tiskopis 
Cena v K  (bez 

DPH) 
Cena v K

(s DPH) 

Hlasovací lístek (1 ks) 0,0572 0,0686 

1 
Hlasovací lístky pro 15 kandidát  – 330 000 ks 
(15x22 000 000) 

18 876 000 22 651 200 

2 Doru ovací obálky – modré 2 050 000 2 460 000 

3 Ú ední obálky – šedé 4 100 000 4 920 000 

4 Volební p elepy 553 500 664 200 

5 Zákon ve form  brožury 429 000 489 060 

6 
Metodické pokyny pro okrskové volební komise - 
brožura 

429 000 489 060 

7 Informa ní leták 506 000 576 840 

8 Tiskopis T/1a – zápis okrskové volební komise 39 600 47 520 

9 
Tiskopis T/1b – zápis zvláštní okrskové volební 
komise 

12 420 14 904 

10 Tiskopis T/2 – pr kaz lena okrskové volební komise 35 000 42 000 

11 
Tiskopis T/3 – pr kaz zapisovatele okrskové volební 
komise 

15 750 18 900 

12 Tiskopis T/4 – voli ský pr kaz 90 400 108 480 

13 
Náklady na zajišt ní grafické služby, kompletaci a 
distribuci tiskovin 

4 500 000 5 400 000 

Celkem (1 - 13) 31 636 670 37 882 164 

Pramen: Smlouva o dílo mezi Ministerstvem vnitra R a MORAVIAPRESS a.s., vlastní zpracování. 
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P íloha . 3: Statistika volební ú asti v 1. a 2. kola volby prezidenta R v krajích a zahrani í 

1. kolo volby prezidenta 2. kolo volby prezidenta 

Celkový 
po et 
voli

Celkový 
po et 

hlasujících 
voli   

Ú ast 
v %

Celkový 
po et 
voli

Celkový 
po et 

hlasujících 
voli

Ú ast 
v % 

Hlavní m sto Praha 935 085 608 749 65,10 932 322 593 337 63,64

St edo eský kraj 1 009 704 645 816 63,96 1 009 310 612 307 60,67

Jiho eský kraj 515 626 328 112 63,63 516 965 314 560 60,85

Plze ský kraj 459 072 284 494 61,97 458 853 266 865 58,16

Karlovarský kraj 241 799 126 574 52,35 241 532 120 712 49,98

Ústecký kraj 662 842 349 052 52,66 662 569 333 038 50,26

Liberecký kraj 352 567 208 365 59,10 354 513 200 212 56,48

Královéhradecký kraj 449 235 290 443 64,65 450 995 276 517 61,31

Pardubický kraj 415 422 269 433 64,86 414 597 257 410 62,09

Kraj Vyso ina 415 554 277 541 66,79 415 313 274 443 66,08

Jihomoravský kraj 953 754 593 967 62,28 953 057 580 943 60,96

Olomoucký kraj 523 331 314 737 60,14 523 103 306 555 58,60

Zlínský kraj 483 780 302 097 62,45 483 283 290 101 60,03

Moravskoslezský kraj 1 008 882 566 719 56,17 1 007 823 551 309 54,70

zahrani í 8 869 5 567 62,77 10 706 7 731 72,21

Pramen: SÚ, vlastní úprava. 
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P íloha 4: Výsledky kandidát  v 1. a 2. kola volby prezidenta R  

První kolo Druhé kolo 

Po et 

odevzdaných 

hlas

Odevzdané 

hlasy (v %)

Po et 

odevzdaných 

hlas

Odevzdané 

hlasy (v %)

Ing. Miloš Zeman 1 245 848 24,21 2 717 405 54,80 

Karel Schwarzenberg 1 204 195 23,40 2 241 171 45,19 

Ing. Jan Fischer,CSc. 841 437 16,35 - -

Ji í Dienstbier 829 297 16,12 - -

Prof. JUDr.Vladimír Franz 351 916 6,84 - -

MUDr. Zuzana Roithová, 

MBA 
255 045 4,95 - -

Ta ana Fischerová 166 211 3,23 - -

MUDr. P emysl Sobotka 126 846 2,46 - -

Ing. Jana Bobošíková 123 171 2,39 - -

Kandidáti celkem 5 143 966 100,00 4 958 576 100,00 

Pramen: SÚ, vlastní úprava 
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P íloha . 5: Finan ní prost edky kandidát

Kandidáti na prezidenta od státu nedostávají žádné p ísp vky, a z tohoto d vodu musejí 

mít podle zákona . 275/2012 Sb., o volb  prezidenta republiky, z ízen vlastní volební ú et. 

Veškeré náklady spojené s p edvolební kampaní, organizací voleb, náklady 

na propaga ní materiály, billboardy, platy zam stnanc , odvody a jiné výlohy musí hradit 

kandidáti ze svého transparentního ú tu. Na transparentní ú ty jsou kandidát m zasílány 

pen žní dary od sponzor , p íznivc  z ad ob an , také jsou podporování stranami, ve kterých 

p sobí, ale jsou zde vedeny i jejich vlastní vložené finan ní prost edky.  

Tab. 4. 3 Náklady kandidát  na jednoho voli e 

Finan ní prost edky 

na transparentním ú tu 

(v tis. K ) 

Po et voli
3

Náklady na jednoho 

voli e (zaokrouhleno 

v K ) 

Bobošíková Jana  155 123 171 1,26 

Dienstbier Ji í 16 900 829 297 20,38 

Fischer Jan  25 0004 841 437 29,71 

Fischerová Ta ana 130  166 211 0,78 

Franz Vladimír  480 351 916 1,36 

Roithová Zuzana  670 255 045 2,63 

Schwarzenberg Karel 36 300 1 204 195 30,14 

Sobotka P emysl 14 900 126 846 117, 47 

Zeman Miloš 37 200 1 245 848 29,86 
CELKEM 131 735 5 143 966 25,61 

Pramen: Transparentní ú ty kandidát . Vlastní zpracování. 

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší náklady na jednoho voli e m l P emysl Sobotka, 

a to 117 korun na jednoho voli e, což je tém  4 krát více než vynaložil kandidát Karel 

Schwarzenberg s druhým „nejdražším“ voli em. Karel Schwarzenberg vynaložil 

30 korun/1 voli . Naopak, nejnižšími náklady na jednoho voli e se mohou pochlubit Ta ana 

3 Po et voli  je udáván za 1. kolo volby prezidenta. 
4 Odhad náklad  na kampa , Jan Fischer odevzdal Senátu pro kontrolu financování vyú tování se ztrátou.
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Fischerová, 0,78 K /1 voli , Jana Bobošíková, 1,26 K /1 voli  a Vladimír Franz 

1,36 K /1 voli . V tšinu výdaj Ji ího Dienstibera a P emysla Sobotky hradily jejich 

mate ské strany. 

 Pokud jsou se teny prost edky z jednotlivých transparentních ú t  kandidát

a vyd leny celkovým po tem voli , je z ejmé, že pr m rné náklady na jednoho voli e jsou 

25,61 K . Z toho plyne, že pr m ru se nejvíce p iblížili kandidáti Jan Fischer s 29,71 K

na jednoho voli e a Miloš Zeman, který vynaložil na jeden hlas 29,86 korun.  

Finan ní prost edky na transparentních ú tech, které nebyly využity na volební 

kampa , budou p evedeny na dobro inné ú ely.  


