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PREZIDENTSKÉ VOLBY VE 

FRANCII  

 

Francouzský politický systém je charakterizován, 

jako poloprezidentský (semi-presidential). Sartori 

definoval poloprezidentský systém na základě 

těchto kritérií:1 

 

 Hlava státu (prezident) je volena všelidovou 

volbou – přímo či nepřímo – na pevně dané 

funkční období. 

 Hlava státu sdílí exekutivní moc s premiérem, 

což vytváří strukturu duální autority, již 

vymezují tři základní kritéria: 

 

 Prezident je nezávislý na parlamentu, není 

však oprávněn vládnout sám či přímo, a jeho 

vůle musí být tlumočena vládou a procházet 

přes její rozhodnutí. 

 Premiér a jeho kabinet naopak představují 

instituce nezávislé na prezidentovi v tom, že 

jsou závislé na parlamentu - jsou závislé buď 

na důvěře, nebo na nedůvěře parlamentu 

(nebo obojím), a v obou případech potřebují 

podporu parlamentní většiny. 

 Duální struktura autority poloprezidentského 

systému umožňuje různé vyvažování a také 

přesunování mocenské převahy uvnitř 

exekutivy, to však pod přísnou podmínkou, že 

trvá „potenciál autonomie“ každé složky 

exekutivy. 

V praxi mohou existovat tři možné varianty 

postavení prezidenta, a to: loutkový prezident 

(figurehead), který má slabé ústavní pravomoci, 

anebo je nevyužívá (př. Irsko, Rakousko a Island). 

                                                 
1 SARTORI, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání 
struktur podnětů a výsledků. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2011. Str. 140. 

Dále všemocný prezident, jenž má postavení velmi 

silné a je schopen vyvažovat, či převažovat vliv 

ostatních institucí, jako je parlament či premiér 

(prezident V. francouzské republiky) a poslední 

skupinou jsou prezidenti, kteří sdílí moc s premiérem 

(Finsko, Výmarská republika, Portugalsko v letech 

1976 – 1982).2 

 

Postavení prezidenta ovlivňuje několik faktorů. 

V první řadě je to ústava (není nejpodstatnější viz. 

tabulka s pravomocemi prezidenta); kombinace 

tradice a okolností; složení parlamentní většiny a 

vztah prezidenta k této většině, který je podle 

Duvergera nejvýznamnějším prvkem.3 

PRAVOMOCI PREZIDENTA4 

 

Podle ústavy V praxi 

Finsko Francie 

Island Finsko 

Výmar Výmar 

Portugalsko Portugalsko 

Rakousko Rakousko 

Francie Irsko 

Irsko Island 

 

Prezident Francouzské republiky je volen 

dvoukolovým většinovým systémem v přímých 

volbách. Pokud některý z kandidátů nezíská 

absolutní většinu v prvním kole (tedy více než 50 %, 

tuto hranici se nikomu dodnes nepodařilo získat), 

postupují do druhého kola dva nejúspěšněji 

kandidáti. Druhé kolo rozhodne o vítězi voleb. 

                                                 
2 NOVÁK, Miroslav. BRUNCLÍK, Miloš (eds.): Postavení hlavy státu 
v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika 
v komparativní perspektivě řešeného na Univerzitě Karlově 
v Praze – Fakultě sociálních věd. Dokořán, 2008. str. 14 – 15. 
3 Tamtéž, str. 16. 
4 Tamtéž, str. 15. 
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VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA 

 

První kolo prezidentských voleb ve Francii se konalo 

22. března a ani jeden kandidát v něm nezískal 

absolutní většinu. Proto se tedy muselo konat kolo 

druhé, 6. května, do kterého postoupil François 

Hollande a Nicolas Sarkozy. 

 

Kandidát Počet hlasů % 

François Hollande 10,272,705 28.63 

Nicolas Sarkozy 9,753,629 27.18 

Marine Le Pen 6,421,426 17.90 

Jean-Luc Mélenchon 3,984,822 11.10 

François Bayrou 3,275,122 9.13 

Eva Joly 828,345 2.31 

Nicolas Dupont-
Aignan 

643,907 1.79 

Philippe Poutou 411,160 1.15 

Nathalie Arthaud 202,548 0.56 

Jacques Cheminade 89,545 0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/f/france/fr
ance-presidential-election-2012.html 

 

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA  

 

Kandidát Počet hlasů % 

François Hollande 18,004,656 51.63 

Nicolas Sarkozy 16,865,340 48.37 

http://www.humanite.fr/node/494551 

FRANÇOIS HOLLANDE 
 

François Hollande, nově zvolený president, byl v 

letech 1997 – 2008 předsedou Socialistické strany, 

kde se angažoval již ve studijních letech. Do 

prezidentského křesla oficiálně nastoupí 15. května.  

 

Brzy po zvolení konstatoval, že si sníží plat o třetinu 

a vzdá se právní imunity. Dále tvrdí, že škrty nejsou 

tak nevyhnutelné. Chce bojovat o zvýšení daní pro 

bohaté a velké podniky nebo např. zmrazení cen 

pohonných hmot.  

 

ZDROJE: http://www.electoralgeography.com, 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_presidential_election,_2012ec

tions.eu, http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-55723100-skrty-uz-

nejsou-nevyhnutelne-prohlasil-novy-prezident-francie-francois-

hollande, http://www.humanite.fr 
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