
Přímá volba prezidenta



Náš tým
  Bartochová Lucie
  Dvořáková Tereza
  Jelínková Petra
  Jursíková Adéla
  Kopáčiková Gabriela 
  Matušková Barbora
  Menšíková Miroslava
  Rýparová Kristýna
  Vavříková Jana
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1. Ústavní listina Československé republiky  (1920-1948)

- President republiky jest volen Národním shromážděním
- Volen může býti státní občan Československé republiky, který 

je volitelný do sněmovny poslanecké a dosáhl 35 let věku
-  Volební období trvá sedm let

2. Ústava Československé republiky  (1948-1960)

- Presidenta republiky volí Národní shromáždění
- Presidentem republiky může být volen každý občan, který je 
volitelný do Národního shromáždění a dosáhl věku 35 let
- Volební období trvá sedm let



3. Ústava Československé socialistické republiky (1960-1993)

- V čele státu je president republiky volený Národním shromážděním 
- Může být zvolen každý občan starší 21 let
- President republiky je volen na období pěti let

4. Ústava České republiky (od 1993)

- Volen Parlamentem na společné schůzi obou komor
- Může jím být zvolen občan volitelný do Senátu (má právo volit a být 
volen a má aspoň 40 let)
- Volební období trvá 5 let a začíná složením slibu
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Volby prezidenta ČR

• Prezidentem republiky může být volen občan ČR starší 40 let

• Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 10 poslanců 
nebo 10 senátorů

• Volební období prezidenta trvá 5 let



Návrh z června 2010
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• Prezident je volen v přímých volbách lidem na základě všeobecného, rovného a přímého 
volebního práva

• Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, 
podpoří-li jeho návrh petice s nejméně 50 000 podpisy občanů České republiky oprávněných 
volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno rovněž nejméně 40 poslanců 
nebo 17 senátorů

• Prezidentem je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.

• Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, koná se do 14 dnů 
po ukončení hlasování druhé kolo

• Do druhého kola postupují kandidáti, kteří v konečném pořadí obsadili první dvě místa

• Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný právní 
delikt po dobu výkonu funkce



• Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním 
soudem na základě žaloby Senátu

• Prezident republiky může být stíhán pro jiné závažné porušení ústavního 
pořádku, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Poslanecké sněmovny. 
Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt

• Prezident republiky může být odvolán z funkce lidovým hlasováním, které 
vyhlašuje Poslanecká sněmovna na základě usnesení Poslanecké sněmovny a 
Senátu

• Prezident republiky je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání v lidovém 
hlasování nadpoloviční většina všech občanů České republiky, kteří dosáhli 
věku 18 let

• Podá-li vláda nebo člen vlády demisi, prezident republiky demisi přijme

• Prezident republiky bez zbytečného odkladu odvolá vládu, která nepodala 
demisi, ačkoliv ji byla povinna podat
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Modely řešení
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 Jednokolová volba

 Francouzský model

 Australský model

 Senátní model



 - Volič by nevybíral jen jednoho kandidáta, ale seřadil by 
 více kandidátů podle svých preferencí

- Vítězem by se stal ten kandidát, který by získal nadpoloviční 
většinu prvních preferencí

- Pokud by takto nikdo nezvítězil, pak by ze hry vypadl 
kandidát, který dostal nejméně prvních preferencí, a jeho 
hlasy by se přidělily konkurentům, které jeho voliči preferovali 
na druhém místě

- A takto by se pokračovalo tak dlouho, dokud by někdo 
nezískal absolutní většinu

Australský model
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Senátní model

- Prezidentské volby by probíhaly stejně jako ty senátní 
dvoukolově, kdy do druhého kola postupují dva 
nejúspěšnější kandidáti z kola prvního

- Popřípadě může zvítězit kandidát už v prvním kole, 
pokud získá více než 50 procent hlasů



Náklady

Jednokolová volba:
• Půl miliardy korun
• Náklady srovnatelné s volbou do Poslanecké sněmovny (volby 
konané 2006 - náklady 669 140) 

Dvoukolová volba:
• Přibližně dvojnásobek jednokolové volby 
• Přesnější vyčíslení bude možné uvést až po stanovení konkrétní 
podoby volby

Náklady při volbě prezidenta České republiky Senátem v roce 2008:
• Zhruba 200 000 korun
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Situace v jiných státech
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- Volen v přímých tajných volbách na 5 let
- Zastupuje stát navenek
- Je vrchní velitel ozbrojených sil
- Přijímá, ověřuje, odvolává vedoucí misí
- Může rozpustit Slovenskou radu
- Podepisuje zákony
- Jmenuje a odvolává členy vlády, soudce ústavního 
soudu
- Uděluje vyznamenání
- Odpouští a zmírňuje tresty
- Může vyhlásit válečný stav, referendum

Slovenská republika
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USA
•   Funkční období prezidenta USA trvá čtyři roky

•   Volitelnou na úřad prezidenta může být jen osoba, která 
získala občanství Spojených států zrozením (měla toto 
občanství v době přijetí ústavy), dosáhla věku 35 let a bydlí 
alespoň 14 let ve Spojených státech

• Některé pravomoci má prezident propůjčeny od Kongresu, proto 
dělíme jeho pravomoci na základní a delegované Kongresem.

• Pokud si prezident činí nároky týkající se pravomoci, která do té 
doby nebyla považována za jednu z pravomocí hlavy výkonné 
moci (= prezidenta USA), pak prezident donutí Kongres a soudy, 
aby jeho nárok buď přijaly nebo omezily
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Irská republika
- Prezident je volen přímým hlasováním lidu

- Každý občan, který má právo hlasovat ve volbách členů dolní 
komory parlamentu, má právo hlasovat při volbě prezidenta

- Prezident vykonává svůj úřad sedm let 

- Do funkce prezidenta může být zvolen každý občan, který dosáhl 
třiceti pěti let věku

-Je-li na úřad prezidenta navržen pouze jeden kandidát, není nutné 
pro jeho zvolení přistoupit k hlasování

- Prezident nesmí být členem ani jedné z komor parlament



Francie
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•Francie je na základě ústavy páté republiky z roku 1958 parlamentní 
demokratickou republikou s poloprezidentským systémem. 

•Poloprezidentský systém obsahuje prvky prezidentského i parlamentního 
systému. 

•Vyznačuje se přímo voleným prezidentem se silnými pravomocemi a tím, že 
předseda vlády a vláda odpovídají za svou činnost poslanecké sněmovně.

•Do změny ústavy v roce 2000 byl prezident volen na sedm let, nyní je pětileté 
volební období. 
• 
•Volba prezidenta je dvoukolová. Prezident je volen prostou většinou hlasů. 
Nestane-li se tak v prvním kole, je uspořádáno druhé kolo se dvěma 
nejúspěšnějšími kandidáty prvního kola. 

•Volby jsou platné, zúčastnilo-li se jich alespoň 25% oprávněných voličů. 
Není-li zvolen žádný kandidát v prvním kole, do druhého kola postupují ti 
kandidáti, kteří v kole prvním získali alespoň 12,5% hlasů.



Souhlasíte s přímou volbou prezidenta?

Postoj občanů v Hranicích
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Postoj občanů v Hranicích
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Jste dostatečně informováni o tomto problému?
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Postoj občanů v ČR – Médea research
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Otázka: 
Jste pro přímou volbu prezidenta České republiky, tedy pro to, aby 
příštího prezidenta vybírali lidé v referendu místo poslanců v Parlamentu?

Občané České republiky ve věku nad 18 let ve velké většině (téměř 80 %) s 
přímou volbou prezidenta souhlasí. 



  

Postoj poslancůPostoj poslanců  

Z odpovědí a názorů zastupitelů města Hranic lze vyvodit toto shrnutí:

Ing. Radka Ondriášová (ČSSD): PROTI
Mgr. Miroslav Raindl (KSČM): PRO
PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000): PRO

MUDr. Boris Šťastný (ODS):                                   PRO
Mgr. František Bublan (ČSSD):                            PRO
Kristýna Kočí  (Věci veřejné):                                   PRO
Bc. Adam Rykala (ČSSD):                                   PRO
PhDr. Jaroslava Wenigerová (ODS):                     PROTI
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (TOP 09):  PRO



Výhody
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•Přímá volba prezidenta ČR vyhoví přání veřejnosti

•Zamezí zákulisním bojům a kupčení s hlasy mezi politiky

•Důstojnější proces volby

•Větší váha prezidentského postu

•Navýšení stranické nezávislosti

•Nenastala by patová situace



Nevýhody
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•Negativní kampaně kandidátů

•„Ztráta důležitosti“ politiků

•Finanční náročnost

•Nutnost častého volení

•Možná neinformovanost voličů

• Způsob volby



Děkujeme za pozornost

                                    V5.A, V5.BV5.A, V5.B

  Gymnázium HraniceGymnázium Hranice
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