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Volba prezidenta České republiky 2023 

Prezident 

Prezident je hlavou státu. 

Zastupuje stát navenek.  

Je vrchním velitelem ozbrojených sil. 

 

Prezident republiky je volen v přímých volbách. 

Prezident je volen českými občany, kteří jsou oprávněni volit. 

Prezident je volen na 5 let.  

Může být zvolen nejvíce dvakrát po sobě.  

 

Po volbách složí prezident slib předsedovi senátu. 

 

Slib prezidenta republiky zní:  

Slibuji věrnost České republice.  

Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. 

Slibuji na svou čest,že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu 

a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

 

Sídlo prezidenta republiky je na Pražském hradě. 
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Co dělá a o čem rozhoduje prezident 

Prezident má svoje pravomoci určené Ústavou České republiky. 

 Podepisuje zákony. 

 Podepisuje mezinárodní smlouvy. 

 Vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. 

 Jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády. 

 Svolává zasedání Poslanecké sněmovny. 

 Rozpouští poslaneckou sněmovnu.  

 Jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedu. 

 Jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. 

 Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 

 Jmenuje a povyšuje generály. 

 Propůjčuje a uděluje státní vyznamenání. 

 

O čem může prezident rozhodovat 

Má právo vrátit Parlamentu přijaté zákony. 

Může udělit milost.  

To znamená, že může odpustit trest člověku, který je třeba hodně nemocný. 

Má právo udělovat amnestii.  

To znamená, že může hromadně propustit až několik tisíc vězňů. 
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Jak probíhají prezidentské volby: 

Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu. 

Volby probíhají 2 dny, a to v pátek a v sobotu. 

Volí se jednou za pět let.  

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. 

 

Kandidát je člověk, který chce být prezidentem. 

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát,  

který dostane více než polovinu všech hlasů.  

Pokud nikdo nezíská více než polovinu všech hlasů, 

koná se druhé kolo voleb.  

Do druhého kola postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

Prezidentem republiky je zvolen kandidát, 

který obdržel ve druhém kole volby více hlasů.   

 

Termín voleb v roce 2023 

Volby probíhají v pátek a v sobotu.  

První kolo proběhne 13. a 14. ledna.  

Druhé kolo je vyhlášeno na 27. ledna a 28. ledna. 

 

První den voleb začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. 

Druhý den voleb začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin. 
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Kdo může kandidovat: 

Na prezidenta může kandidovat občan České republiky, který: 

 Má nejméně 40 let. 

 Má právo volit. 

 A zároveň musí podat kandidátní listinu.  

 Kandidátní listina je přihláška do prezidentských voleb. 

 

Kandidátní listinu může podat: 

 Nejméně 20 poslanců. 

 Nejméně 10 senátorů. 

 Každý občan, který dosáhl věku 18 let a má petici podepsanou nejméně 50 

tisíci občany, kteří mohou prezidenta volit.  

 

Jak probíhá volba prezidenta  

 O volbách informuje starosta obce alespoň 15 dnů před volbami. 

 Volit byste měli jít v místě svého trvalého bydliště. 

 Pokud víte, že v době voleb nebudete v místě svého  

trvalého bydliště, můžete si vyřídit voličský průkaz. 
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Kdy můžete volit prezidenta:  

 Když jste občanem České republiky.  

 Státní občanství máte napsané v občanském průkazu. 

 Když vám je alespoň druhý den voleb 18 let. 

 

Co je potřeba vzít s sebou do volební místnosti: 

 Občanský průkaz, nebo cestovní pas. 

 Hlasovací lístky. 

 Voličský průkaz, pokud budete volit mimo vaše trvalé bydliště. 

 

Voličský průkaz: 

 Umožní vám jít volit v jiném místě, než je místo našeho trvalého bydliště. 

 Pokud třeba žijete v jiném městě a chcete jít volit, 

můžete si zažádat o voličský průkaz. 

 Průkaz si vyřídíte na obecním úřadě v místě vašeho bydliště. 

 Voličský průkaz si musíte vzít k volbám společně s občanským průkazem, 

nebo pasem. 

 Komise si voličský průkaz zkontroluje a umožní vám volit. 
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Hlasovací lístky:  

 Obdržíte je nejpozději 3 dny před volbami. 

 Přijdou vám do vaší schránky v modré úřední obálce. 

 Úřední obálka je označena razítkem Ministerstva vnitra. 

 Pokud vám lístky nepřijdou domů, dostanete je ve volební místnosti. 

 Každý kandidát má svůj hlasovací lístek. 

 V roce 2023 byste měli do vaší schránky dostat v jedné obálce celkem 9 

hlasovacích lístků, protože i kandidátů na prezidenta je 9. 

 U každého kandidáta je na hlasovacím lístku uvedeno, k jaké patří politické 

straně, nebo politickému hnutí, nebo že je bez politické příslušnosti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplatné hlasovací lístky: 

 Neplatný je ten lístek, který není na předepsaném tiskopise. 

 Neplatný je také ten, který je přetržený. 

 Hlas neplatí, když lístek není vložený do úřední obálky. 
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Jak to udělat v den voleb: 

1. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.  

Vezměte si s sebou hlasovací lístky.  

Pokud volební lístky nemáte, dostanete nové ve volební místnosti.  

 
2. Jděte do volební místnosti.  

Tam sedí volební komise.  

Volební komise jsou lidé, kteří dohlíží na volby.  

 
3. Ve volební místnosti ukažte občanský průkaz 

člověku z volební komise.  

Podle průkazu vás najde na seznamu voličů.  

 
4. Dostanete do ruky prázdnou úřední obálku.  

Na této obálce bude úřední razítko.  

S touto obálkou a žlutými hlasovacími lístky jděte za plentu.  

Plenta je připravený závěs ve volební místnosti.  

 
5. Vyberete si hlasovací lístek člověka, kterého chcete za prezidenta.  

Tento lístek dáte do obálky.  

Pokud potřebujete pomoct, 

může vám s tím pomoct asistent nebo někdo z rodiny. 

 
6. Pak vyjdete a vhodíte obálku do připravené krabice s otvorem.  

Této krabici se říká volební urna a je před volební komisí.  

 

V roce 2022 zpracovala organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. 

 
www.rytmus.org • www.umluva.cz 

http://www.rytmus.org/
http://www.umluva.cz/

