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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 
 
I. OBECNÁ ČÁST 

 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Základní principy týkající se voleb do obou komor Parlamentu České republiky, volby 

prezidenta republiky a voleb do územních samosprávných celků upravuje primárně ústavní 
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (dále jen 
„Ústava“).  

Podle čl. 54 odst. 2 Ústavy je prezident republiky volen v přímých volbách. Ústavní 
principy volby prezidenta republiky upravují články 55 až 58 s tím, že podle čl. 58 platí, že 
další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti 
navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby 
prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon. Tímto 
zákonem je zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky je dle čl. 56 odst. 5 Ústavy oprávněn 
každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice 
podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. 
Navrhovat kandidáta je oprávněno také nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset 
senátorů. 

Platná právní úprava vztahující se k pravidlům volby prezidenta republiky sice dopadá 
na fyzické osoby, avšak nezakládá pro ně nerovné podmínky z důvodu rasy, etnického 
původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 
vyznání, víry či světového názoru. 

 
 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 
Návrh na změnu Ústavy souvisí se společně předkládaným návrhem zákona, kterým se 

mění volební zákony, v němž je navrhováno zavedení nového mechanismu pro sběr podpisů 
na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta republiky v zákoně 
o volbě prezidenta republiky. 

V reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/12 ze dne 7. ledna 2013 vydaný 
v souvislosti s první přímou volbou prezidenta republiky, ve kterém Ústavní soud vyslovil, že 
„ … je zřejmé, že zákon o volbě prezidenta republiky obsahuje mezeru, která by mohla být 
hodnocena jako protiústavní, pokud neukládá ověření skutečného, nezaměnitelného 
a individualizovaného projevu vůle petenta, tj. ověření pravosti jeho podpisu …“, se 
v souběžně předkládaném návrhu zákona, kterým se mění volební zákony, upravuje postup 
při sběru podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na funkci 
prezidenta republiky. Změna spočívá v tom, že petice je tvořena jednotlivými prohlášeními 
o podpoře občanů oprávněných volit prezidenta republiky, která musí obsahovat ověřený 
podpis, nebo musí být zaslána z datové schránky takového oprávněného občana, anebo 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, čímž je zajištěna autenticita projevené 
vůle.  

Vzhledem ke ztíženému postupu při sběru prohlášení o podpoře a ve shodě s tím, co 
vyslovil Ústavní soud ve výše uvedeném nálezu („Ústavní soud je přesvědčen, že 
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zákonodárce v nejbližší budoucnosti tento nedostatek zákona o volbě prezidenta republiky 
odstraní a tuto mezeru zaplní tak, aby bylo zajištěno ověřování autenticity projevu vůle 
petenta, ať už a priori při vlastním sběru podpisů, nebo ex post při kontrole kandidátní listiny. 
Má přitom i možnost jako ústavodárce změnit i znění Ústavy a snížit požadovaný počet 
podporovatelů…“.), se navrhuje snížit potřebný počet podpisů na petici, kterou navrhující 
občan přikládá ke kandidátní listině jím navrhovaného kandidáta na funkci prezidenta 
republiky. Snížení požadovaného počtu podpisů na petici z 50 000 na 8 000 je třeba 
promítnout též do ustanovení čl. 56 odst. 5 Ústavy.  

Nově navrhovaná právní úprava vztahující se k pravidlům volby prezidenta republiky 
sice dopadá na fyzické osoby, avšak nezakládá pro ně nerovné podmínky z důvodu rasy, 
etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

Variantně se navrhuje, že Ústava nebude měněna (a ověření autenticity projevů vůle 
petentů se na úrovni zákona o volbě prezidenta republiky posílí prostřednictvím čísla 
občanského průkazu nebo cestovního pasu, které petent uvede při podpisu petice). 

 
   
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 
 

Snížení počtu podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta 
na funkci prezidenta republiky, tj. kandidáta, který je navržen tzv. navrhujícím občanem 
a nikoli skupinou poslanců či skupinou senátorů, odpovídá závěru vyslovenému v nálezu 
Ústavního soudu Pl. ÚS 27/12 o tom, že v souvislosti se zajištěním ověřování autenticity 
projevu vůle petenta při vlastním sběru podpisů, nebo při kontrole kandidátní listiny má 
zákonodárce možnost jako ústavodárce změnit i znění Ústavy a snížit požadovaný počet 
podporovatelů.  

V této souvislosti je však třeba uvést, že ani stávající počet 50 000 podpisů neshledal 
Ústavní soud protiústavním, když v témže nálezu na jiném místě uvádí, že „ … vyžadování 
50 000 podpisů podporovatelů v souladu s uváděným ustanovením Ústavy považuje z hlediska 
práva stěžovatele na přístup k volené funkci za přiměřené. Toto množství vychází z úvahy 
ústavodárce, v níž je nepochybně reflektována skutečnost, že ústavní systém České republiky 
je založen na systému zastupitelské demokracie (čl. 2 odst. 1 Ústavy) a parlamentní formy 
vlády, a na tom nic nemění ani zavedení přímé volby prezidenta. Konkrétní počet petentů je 
pak odrazem úvahy o tom, kde leží hranice dostatečné podpory kandidáta jako projevu 
serióznosti jeho kandidatury.“. 

 
Návrh novely Ústavy nenarušuje ústavní principy volebního práva vyjádřené v Ústavě 

a Listině základních práv a svobod (čl. 21) a nedotýká se podstatných náležitostí 
demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy).  
 
 
4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami   
 
 Právní předpisy Evropské unie ponechávají právní úpravu konání volby hlavy státu na 
vnitrostátní právní úpravě každého členského státu. Oblast navrhované právní úpravy není 
právem Evropské unie regulována, tudíž s ním není v rozporu. Navrhovaná právní úprava 
nezasahuje ani obecné principy voleb upravené v předpisech Evropské unie. 
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5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se základními principy volebního práva, jež jsou 
chráněny těmito mezinárodními lidskoprávními dokumenty: 

− Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhlášený pod 
č. 120/1976 Sb.) – čl. 25, 

− Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
(vyhlášený pod č. 209/1992 Sb.) – čl. 3. 
 

 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí a dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

 
 Návrh novely Ústavy nebude mít finanční dopad na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty.  

Náklady spojené s novým způsobem sběru a kontroly petic na podporu kandidatury 
nezávislého kandidáta na prezidenta jsou vyčísleny v souvislosti s novelou volebních zákonů. 

S návrhem nejsou spojeny žádné sociální dopady, dopady na specifické skupiny 
obyvatel ani dopady na životní prostředí ani dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Snížení počtu podpisů potřebných na petici na podporu kandidatury nezávislého 
kandidáta na funkci prezidenta republiky přímo ovlivňuje možnost kandidatury i tzv. 
nezávislých kandidátů, tj. těch, jež nejsou navrženi skupinou poslanců nebo skupinou 
senátorů, a tedy i možnost pro voliče si z takových kandidátů ve volbách vybírat. 

 
Přestože navrhovaná právní úprava se týká, jak z výše uvedeného vyplývá, fyzických 

osob, nezasahuje nijak do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. Stávající ani navrhovaná 
právní úprava nemá žádné dopady do těchto oblastí. 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
  

Snížení počtu podpisů na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na funkci 
prezidenta republiky z 50 000 na 8 000 podpisů je třeba pro účely zhodnocení korupčních 
rizik posuzovat i v kontextu věcných změn obsažených v souběžně předkládaném návrhu 
zákona, kterým se mění volební zákony. Případné riziko kupování podpisů, resp. prohlášení 
o podpoře, na petici se snižuje tím, že podpora kandidatury musí být doprovázena důkazem 
o skutečném projevu vůle, tj. buď ověřeným podpisem na listinné formě prohlášení 
o podpoře, nebo zasláním z osobní datové schránky petenta, případně prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy, kde bude ověřena totožnost petenta. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 Počet podpisů potřebných na petici v případě, že kandidáta na funkci prezidenta 
republiky navrhuje tzv. navrhující občan (občan České republiky, který dosáhl věku 18 let), 
se snižuje z 50 000 na 8 000 podpisů občanů České republiky oprávněných volit prezidenta 
republiky. 

Snížení tohoto počtu doprovází změny v postupu při sběru podpisů obsažené v souběžně 
předkládaném návrhu zákona, kterým se mění volební zákony. Změny spočívají v tom, že 
petice je tvořena jednotlivými prohlášeními občanů oprávněných volit prezidenta republiky 
o podpoře konkrétního kandidáta s tím, že každé listinné prohlášení o podpoře musí 
obsahovat ověřený podpis oprávněného občana, nebo, jde-li o prohlášení v elektronické 
podobě, musí být zasláno z osobní datové schránky petenta, anebo prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy, čímž má být naplněn požadavek autenticity projevu vůle 
vyjádřený v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 27/12 ze dne 7. ledna 2013. 

Spolu se zavedením ztíženého postupu při sběru podpisů (prohlášení o podpoře) 
na petici, kdy občané za účelem podpoření kandidáta si musí obstarat ověřený podpis, 
případně odeslat prohlášení o podpoře z datové schránky, nebo prostřednictvím kontaktního 
místa veřejné správy, je legitimní a v souladu s citovaným nálezem Ústavního soudu snížit 
minimální počet potřebných podpisů na petici.  

Podpora 8 000 petenty se jeví jako přiměřená a je inspirována úpravou v Rakousku, 
kde je požadováno 6 000 petentů, čemuž přímo úměrně počtu obyvatel v České republice 
odpovídá navrhovaných 8 000. Také v Rakousku je zaveden mechanismus, kdy každé 
prohlášení o podpoře je provázeno skutečným projevem vůle podporovatele. 
 
 
K čl. II  

V přechodném ustanovení se upravuje, pro kterou volbu prezidenta republiky lze již 
postupovat podle tohoto ústavního zákona. Tento ústavní zákon se poprvé použije ve volbě 
prezidenta republiky vyhlášené po nabytí jeho účinnosti.  

Stanovení tohoto okamžiku se kryje s okamžikem, od kterého se ve volbě prezidenta 
republiky postupuje podle novely zákona o volbě prezidenta republiky související s touto 
změnou Ústavy. Přechodné ustanovení vychází z toho, že nejpozději vyhlášením voleb, 
od kterého oficiálně začíná celý volební proces, musí být známa jasná a nezpochybnitelná 
pravidla, podle kterých mají jednotliví účastníci volebního procesu postupovat.   

 
 
K čl. III 

Účinnost novely Ústavy musí být upravena shodně s účinností novely volebních 
zákonů, neboť změny obsažené v obou novelách vzájemně korespondují.   

Účinnost se navrhuje k 1. lednu 2017 tak, aby byl poskytnut dostatečný časový prostor 
nejen pro volební orgány, ale zejména pro kandidáty a potažmo i voliče připravit se 
v dostatečném předstihu na změnu, kterou novelizace přináší. 
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