
 
 

IV. 
Text částí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn 
 
V A R I A N T A I 
Níže uvedenou změnu Ústavy nezavádět. 
 
V A R I A N T A II 

Čl. 56 
 
(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva. 
  

(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu 
platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po 
začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější 
kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni 
kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, 
a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší 
počet platných hlasů oprávněných voličů. 

  
(3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby 

nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident 
republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky. 

  
(4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za 

prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do 
druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných 
hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden 
kandidát.  

 
(5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 

18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 8 000 občany České republiky 
oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet 
poslanců nebo nejméně deset senátorů.  

  
(6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. 
  
(7) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období 

úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období 
úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba 
prezidenta republiky do devadesáti dnů. 

  
(8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů 

před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu 
prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před 
jejím konáním. 

  
(9) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky 

předseda Poslanecké sněmovny. 
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