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Mocnáře na Hradě lidé nechtějí
KATEŘINA PERKNEROVÁ

Z působ, jakým se
první přímo zvolený
prezident Miloš Ze-
man ujal úřadu,

vyvolal mezi politiky zděše-
ní. Vrcholu dosáhlo poté,
kdy ustanovil Rusnokovu
vládu, přestože neměla
šanci získat důvěru sně-
movny. Pak přišlo jeho roz-
hodnutí nejmenovat tři
profesory, spory s rektory i s
vládou kvůli jmenování
velvyslanců. Ústavní

jmenování
Ústavní
jmenování

zvyk-
losti nazval idiotskými a le-
tos tento názor potvrdil tím,
že demisi premiéra Sobotky
odmítl vnímat jako demisi
celé vlády. Původně se vze-
přel i odvolání ministra fi-
nancí Andreje Babiše a vel-
mi autonomně si počíná i v
zahraničněpolitických
agendách.
Ve sněmovních i vládních

kuloárech se proto začaly
rodit nápady na osekání

prezidentských pravomocí,
nebo minimálně jejich
zpřesnění, například ve
vztahu ke jmenování či od-
volávání ministrů a přijí-
mání demise vlády.

ZEMANOVI K SMÍCHU
Iniciátorem těchto snah byl
tehdejší šéf Legislativní rady
vlády Jiří Dienstbier. „Je ko-
mické, aby se přímo zvolený
prezident dostal do situace,
kdy by měl mít menší
kompetence než prezident
zvolený parlamentem,“ smál
se tomu Zeman. Postupem
času se ukázalo, že ke změ-
ně Ústavy ČR v tomto bodě
nemá žádná strana dost sil,
spojenců, ba ani chutě.

NA ÚSTAVU NESAHAT
Většina lídrů sice má vůči
prezidentskému působení
Miloše Zemana výhrady, ale
jsou přesvědčeni, že základ-
ní zákon státu nelze měnit
kvůli jedné osobě.

„Letos naše ústava oslaví
čtvrt století od svého vzni-
ku, což je dobrá příležitost
podívat se, jak funguje a zda
nepotřebuje upravit. Jeden z
kulatých stolů za účasti na-
šich předních právních ex-
pertů se týkal rozsahu pre-
zidentských pravomocí. Byli
jsme ve shodě, že v hlavních
aspektech by se pravomoce
prezidenta neměly ani zesi-
lovat, ani zeslabovat,“ sdělil
Deníku Dienstbierův ná-
stupce Jan Chvojka (ČSSD).
Místopředseda sněmovny

Radek Vondráček (ANO)
míní, že v příštím volebním
období by se měla ustavit
stálá parlamentní komise,
která by komplexně zhod-
notila českou ústavu a došla
k závěru, v čem je třeba ji
upravit. Na stole jsou kromě
prezidentských pravomocí
například otázky klouzavé-
ho mandátu pro zvolené
ministry, ztráta poslanecké-
ho mandátu po pravomoc-

ném odsouzení, přechod
zákonodárné iniciativy z
jednoho na skupinu po-
slanců, jednokolové senátní
volby v pevně stanoveném
říjnovém termínu či pro-
dloužení lhůty na posouzení
zákonů, které přicházejí do
Senátu, z 30 na 60 dnů.

Koho mám volit když...
... si přeji, aby přímo volená
hlava státu měla vyšší pra-
vomoce?
Z oslovených politiků si jejich
výrazné rozšíření nepřeje ni-
kdo.
... soudím, že by prezident
měl být ve svých kompe-
tencích omezen?
Sociální demokraté předložili
v roce 2015 návrh ústavních
změn, podle nichž by napří-
klad bylo snazší podat na
prezidenta žalobu, nemohl by
sjednávat mezinárodní
smlouvy a jeho návrh na jme-
nování členů České národní
banky by podléhal souhlasu
Senátu. Žádný z těchto ná-
mětů neprošel.
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PANELISTÉ DENÍKU
Co si myslí regionální elity

CHCETE, ABY PRAVOMOCE PŘÍMO VOLENÉHO
PREZIDENTA BYLY POSÍLENY?

Ústava ČR z 1. ledna 1993 říkala, že hlavu státu volí
poslanci a senátoři. Takto se prezidentem stal
Václav Havel a Václav Klaus, vždy dvakrát. Před
pěti lety se nepřímé hlasování změnilo na přímé a v
tom prvním v lednu 2013 zvítězil Miloš Zeman.
Spolu s tím se nepatrně posunulo i postavení pre-
zidenta, například způsob jeho odvolání. Otázkou
zůstává, zda by prezident, který má nejsilnější
mandát od voličů, měl mít víc pravomocí. Politici si
to většinově nemyslí, ústava by se kvůli tomu pod-
le nich měnit neměla.

Panelisté Deníku mají v této záležitosti jasno.
Se současným uspořádáním jsou spokojeni,
pouze 19 procent z celkem 621 regionálních
osobností soudí, že by hlava státu měla mít
větší pravomoce, 80 procent je proti a jedno
procento odpovědělo, že neví.

Co mohou čeští prezidenti
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Kdo byl na Hradě od roku 1993
Voleni Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR

Václav Havel
2. února 1993 
– 2. února 2003

Václav Klaus
7. března 2003 
– 7. března 2013

Volen všemi občany

Miloš Zeman
8. března 2013 (ve druhém kole získal 
2 717 405 hlasů) – 8. března 2018

Prezident republiky je součástí výkonné moci. Ústava České republiky například uvádí:
Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Čl. 62 (bez kontrasignace premiéra)
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu 
a další členy vlády a přijímá jejich 
demisi, odvolává vládu a přijímá její 
demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké 
sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal 
nebo kterou odvolal, vykonáváním 
jejích funkcí prozatímně až do jejích funkcí prozatímně až do 
jmenování nové vlády,jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jmenuje soudce Ústavního soudu, 
jeho předsedu a místopředsedyeho předsedu a místopředsedy,eho předsedu a místopředsedy,eho předsedu a místopředsedy
f) jmenuje ze soudců předsedu jmenuje ze soudců předsedu 
a místopředsedy Nejvyššího soudua místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené 
soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý 
zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta 
Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady 
České národní banky.České národní banky.České národní banky

Čl. 63 (s kontrasignací premiéra nebo jiného člena vlády)
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifi kuje mezinárodní smlouvysjednává a ratifi kuje mezinárodní smlouvysjednává a ratifi ; sjednávání mezinárodních ; sjednávání mezinárodních 
smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misípověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,jmenuje a povyšuje generály,jmenuje a povyšuje generály
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se 
v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoce, které nejsou (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoce, které nejsou 
výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (vyhlašuje 
volby do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a obcí, jmenuje 
předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu, jmenuje 
předsedy vrchních a krajských soudů, jmenuje a odvolává předsedu 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předsedu Úřadu pro ochranu 
osobních údajů nebo předsedu Českého statistického úřadu, jmenuje 
a odvolává rektory veřejných vysokých škol a jmenuje profesory, jmenuje profesory, jmenuje profesory
a odvolává předsedu Akademie věd)
Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy 
vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

CO BY SE MOHLO 
ZMĚNIT:
Prezident by 
navrhoval ve výlučné 
pravomoci předsedu 
a místopředsedu 
Nejvyššího správního 
soudu – VĚTŠINOVÁ 
SHODA

Prezident by jmenoval 
členy České národní 
banky se souhlasem banky se souhlasem 
Senátu – Senátu – ČÁSTEČNÁ 
SHODA

Prezident by měl Prezident by měl 
zákonodárnou iniciativu 
– NAVRHUJE JEN 
MILOŠ ZEMAN

Žalobu na prezidenta 
k Ústavnímu soudu by 
mohla navrhnout nikoli 
ústavní, ale prostá 
většina přítomných 
senátorů – ČÁSTEČNÁ 
SHODA

Pravomoce hlavy státu
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↑ OSM STRAN DO SNĚMOVNY.
Sněmovní volby by podle agentury
Median vyhrálo Hnutí ANO se ziskem
27 procent hlasů. Druhou ČSSD by
volilo 13,5 procenta hlasujících. Oproti
minulému průzkumu nejvýrazněji
posílilo hnutí Svoboda a přímá
demokracie Tomia Okamury. Výrazně
vzrostla také podpora Pirátů. Ti
posílili mezi mladšími voliči do 35 let,
což jde podle autorů průzkumu mimo
jiné na úkor TOP 09.

Volební preferencepreference
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