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Koho budete volit ve volbě prezidenta a proč?

Zanedlouho nás čeká již sed-
má volba prezidenta v historii 
České republiky, z toho potřetí 
proběhne přímou volbou. 
� Lenka Kopčáková

První nebo druhý lednový termín 
prezidentských voleb rozhodne o 
budoucí hlavě našeho státu. 

Pokud se v prvním kole (13. a 14. 
1.) podaří zvolit kandidáta s nadpo-
loviční většinou platných hlasů voli-
čů, volby nového prezidenta ČR byly 
úspěšné. 

V opačném případě se za 14 dnů 
koná druhé kolo volby (27. a 28. 1), 
kam postupují dva nejúspěšnější 
kandidáti z prvního kola. 

Prezidentem republiky bude zvolen 
kandidát, který obdržel ve druhém 
kole volby nejvyšší počet platných 
hlasů oprávněných voličů.

Hypoteticky ale může nastat i situ-
ace, že před druhým kolem voleb 
se kandidát své kandidatury vzdá, 

pozbude práva být volen nebo zemře. 
Pak do druhého kola voleb postupu-
je kandidát, který se v prvním kole 
voleb umístil na třetím místě.

V případě rovnosti hlasů pro kan-
didáty 2. kola by byla celá volba zru-
šena a do deseti dnů vyhlášena nová 
volba.

Funkční období českého preziden-
ta je pět let a musí být bezúhonným 
občanem ČR starším 40 let. Stejného 
prezidenta nelze zvolit více než dva-
krát za sebou. 

O místo hlavy státu se v nadcházejí-
cích volbách uchází devět kandidátů, 
pro které Státní volební komise 14. 
12. vylosovala čísla. Pod těmi kandi-
dáty najdeme na hlasovacích lístcích.

Voličské průkazy
Pokud víme, že v termínu prezident-

ských voleb nebudeme doma, lze si 
vyřídit voličský průkaz a hlasovat v mís-
tě svého aktuálního pobytu. V zahrani-

čí můžeme hlasovat na zastupitelských 
úřadech ČR. V obou případech bude-
me zapsáni ve zvláštním seznamu voli-
čů.

V běžné situaci půjdeme hodit svůj 
hlas do obvyklého volebního okrs-
ku, kde jsme dle adresy našeho trvalé-
ho pobytu zapsáni ve stálém seznamu 
voličů. 

Mít platné doklady 
Prvovoliči musí alespoň druhý den 

prvního kola voleb dovršit věku 18 
let. Kdyby došlo na druhé kolo voleb, 
pak vyrazí k volebním urnám i o 14 
dní mladší prvovoliči, za stejných 
podmínek.

Předpokladem připuštění k vol-
bám je ve všech případech náš plat-
ný doklad totožnosti, tedy občanský 
průkaz nebo pas. Takže rychle zkont-
rolujme, zda doklad nebude ve dnech 
voleb propadlý. 

Kdysi na městském úřadě existo-

vala služba pro případ, že volič na 
poslední chvíli zjistil neplatný doklad 
totožnosti. Pro účel voleb mu vysta-
vila jednorázový doklad. 

Tato služba dnes již neexistuje. 
S ohledem na aktuální datum již kla-
sické vyřízení nového občanského 
průkazu nestíháme. Trvá totiž 30 
dní, než Ministerstvo vnitra doklad 
doručí příslušnému úřadu. 

 (Pokračování na str. 7)

Prezidentské volby se blíží, je to na nás
Přehled kandidátů 

Pavel Fischer  � (číslo 1)

Jaroslav Bašta �  (číslo 2)

Josef Středula �  (číslo 3)

Petr Pavel �  (číslo 4)

Tomáš Zima �  (číslo 5)

Danuše Nerudová �  (číslo 6)

Andrej Babiš �  (číslo 7)

Karel Diviš �  (číslo 8)

Marek Hilšer �  (číslo 9)

Prezidentské volby se velmi rychle blíží, a tak vyvstává otázka, 
kdo bude následníkem Miloše Zemana? Koho byste volili?  Zepta-
li jsme se jihlavských zastupitelů.

Veronika Dawidowicz �

V prezidentských volbách pod-
poruji všechny demokratické kan-
didáty, ale osobně jsem v tuto chví-
li rozhodnutý volit paní profesorku 
Danuši Nerudovou.

A má to několik důvodů. Nechci 
za prezidenta nikoho, kdo se ušpinil 
spoluprací s minulým režimem. Pre-
zident má být dle mého názoru apo-
litický, nezatížený kauzami, soudní-
mi procesy nebo jinými problémy z 
minulosti.

Danuše Nerudová je pro mne nadě-
jí, že jako prezidentka bude opět hrdě 
reprezentovat naši zemi nejen u nás, 
ale také v zahraničí. Vnímám ji jako 

zkušenou ekonomku a nadstranic-
kou političku, která nebude překra-
čovat ústavní zvyklosti a vzhledem 
ke své energii a empatii nejen jezdit 
do regionů mezi své spoluobčany, ale 
také ve spolupráci s vládou řešit pro-
blémy obyčejných lidí.

Prezident má být nezatížený 
různými kauzami

Radek 
HOŠEK
STAN 

Rozhoduji se mezi dvěma kandi-
dáty - panem generálem Pavlem a 
paní profesorkou a emeritní rek-
torkou Nerudovou. Důvody jsou z 
mého pohledu jednoduché. Vím, 
koho za prezidenta České republi-
ky nepreferuji, a vzhledem k celko-
vému počtu kandidátů se chystám 
podpořit z mého pohledu přijatelné 
kandidáty, kteří mají reálnou šanci 
na úspěch. 

Myslím si, že by oba dva zvlád-
li vykonávat svůj úřad reprezenta-
tivně a odpovědně. Jsem si vědom 
toho, že žádný kandidát nebude 
nikdy splňovat všechny požadavky, 
ale chystám se podpořit jednoho z 

těchto dvou zmíněných kandidátů 
a zároveň bych si přál, abychom si 
v případném druhém kole nemuse-
li vybírat mezi lepším a horším kan-
didátem, ale mezi dvěma dobrými 
a kvalitními, kteří budou vykoná-
vat všechny pravomoci prezidenta 
odpovědně a s respektem.

Vojtěch 
PRCHAL
ODS

Žádný kandidát nebude 
splňovat všechny požadavky

Prezident by měl být čestný
V České republice si od roku 2012 

volí svého prezidenta přímo občané. 
Odpůrci tohoto volebního systému 
namítají, že se bude nutně polarizo-
vat společnost. Příznivci jsou naopak 
nadšení z toho, že občané mají větší 
vliv na správu veřejných věcí. 

Prezidentkou či prezidentem by 
měl být člověk, který má zkušenos-
ti, nadhled, je čestný a spravedlivý, 
slušný a nerozděluje společnost. Měl 
by občany naopak stmelovat, v dneš-
ní těžké době je podporovat a být tu 
„pro ně“. 

Je to stále opakované klišé, ale měl by 
být prezidentem náš všech. Nebudu 
zde psát konkrétní jméno, koho budu 
volit, protože to je věc každého z nás. 

Vážení občané, prosím, volte podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí a 
nenechte se znechutit různými před-
volebními boji. Využijme tuto mož-
nost, kterou nám přímá volba dává, a 
pojďme k volbám. Věřím, že ať už se 
prezidentkou či prezidentem stane 
kdokoliv, posune Českou republiku 
na vyšší úroveň. 

Richard 
ŠEDIVÝ
ANO

Fischer navazuje na Havla
Volit budu Pavla Fischera. Máme hodně 

společného. Je ze stejné generace revoluč-
ních studentů z roku 1989. Je frankofonní a 
pracoval pro prezidenta Václava Havla. Pro 
mě je politicky i jako člověk velmi čitelný a 
v názorech srozumitelný a lidský. Nejlépe 
z kandidátů ideově navazuje na prezidenty 
Masaryka a Havla. 

Martin 
LAŠTOVIČKA
KDU-ČSL

J. Bašta je zárukou slušnosti
Kandidátem SPD je pan Jaroslav 

Bašta. Člověk s vysokým morálním 
kreditem, za což byl i vězněn, člověk 
s neměnnými názory a postoji (na 
rozdíl od řady jiných kandidátů není 
„korouhvička“). 

Je zárukou slušnosti v osobním i 
veřejném životě. Byl ministrem, vel-
vyslancem jak v Rusku, tak i na Ukra-
jině. Má letité zkušenosti vrcholného 
politika a nepodléhá mocenským vli-
vům. 

Je osobností s velkým přehledem, 
s morálními vlastnostmi, a hlavně je 
pan Jaroslav Bašta nekonfliktní, což 

nám dává záruku, že pan Jaroslav Baš-
ta by byl dobrým prezidentem všech 
občanů naší vlasti. 

Proto mu určitě dáme i my, zastupi-
telé za SPD, v lednu příštího roku své 
voličské hlasy.

Petr 
PAUL
SPD


