Volba prezidenta republiky ČR - všeobecné informace
Jak se prezident volí?
Volba prezidenta je přímá a dvoukolová. Hlavu státu volí přímo občané. Pokud v prvním kole žádný
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech platných hlasů, koná se do 14 dnů druhé kolo. Do něj
postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Prezidentem se stane ten kandidát, který získá ve
druhém kole nejvyšší počet hlasů. V nepříliš pravděpodobném scénáři stejného počtu hlasů pro oba
kandidáty v druhém kole by byla vyhlášena zcela nová volba.
Kdy se bude volit?
První kolo volby proběhne v pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018. Pokud žádný z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo připadne na pátek 26. a sobotu 27. ledna 2018.
Kdo může volit?
Prezidenta republiky může volit každý svéprávný občan starší 18 let. V případě aktuální volby prezidenta
České republiky jde o občana, který 18ti let dosáhne alespoň druhý den volby prvního kola, tj. 13. ledna
2018, nebo 27. ledna 2018 v případě druhého kola.
Kde se volí?
Volební místnost je voličům přiřazena podle adresy trvalého bydliště. Držitelé voličského průkazu mohou
volit v kterémkoliv okrsku. Češi v zahraničí mohou volit na ambasádách. V případě vážných zdravotních a
jiných důvodů volební komise dochází přímo za občany. Volit tak mohou například senioři, dlouhodobě
nemocní nebo vězni.
Kdo může být zvolen?
Prezidentem se může stát každý, kdo má právo volit a je mu minimálně 40 let. Nemůže být zvolen stávající
prezident více než dvakrát za sebou. Překážkou je také odsouzení za velezradu nebo jiné hrubé porušení
ústavního pořádku.
Kdo může navrhnout kandidáta?
Navrhnout prezidentského kandidáta může občan starší 18 let s peticí obsahující alespoň 50 tisíc platných
podpisů voličů spolu s čísly jejich občanských průkazů nebo cestovních pasů. Kandidáta také může
navrhnout minimálně 20 poslanců či 10 senátorů.
Na jak dlouho se prezident volí?
Funkční období prezidenta je pět let. Maximálně může být ve funkci dvě po sobě jdoucí funkční období.
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