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vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna, druhé kolo o

prezidentských voleb se zúčastnili dva skuteční nositelé

dva týdny později na 25. a 26. ledna 2013. Šlo o první

nejvyššího

přímou volbu prezidenta, dosud byl volen nepřímo
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–

Miloš

Zeman

a
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Parlamentem ČR. V březnu bude nově zvolený prezident
skládat slib. Kandidáti na funkci prezidenta musejí splňovat
podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do
Senátu Parlamentu České republiky, tedy občanství ČR a věk
nejméně 40 let, musí mít plnou způsobilost k právním
úkonům a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta,
pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě. V 1.
kole hlasování nezískal žádný z kandidátů absolutní většinu
platných hlasů. Do druhého kola postoupil s nejvyšším
počtem hlasů Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Ve 2.
kole zvítězil Miloš Zeman, a byl tak zvolen prezidentem
České republiky na funkční období do roku 2018.

V předvolebním období probíhala řada veřejných
debat většího počtu kandidátů, besedy organizovaly
politické strany, instituty pro globální politiku, státní
suverenitu i tradiční hodnoty, některé televizní a rozhlasové
duely zaujaly rekordní počty diváků a posluchačů.
Z předvolebního výběru je nutné zmínit například průzkum
Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR,
dlouhodobý a kontinuální průzkum agentury PPM Factum.
Průzkumy byly prováděny s různými reprezentativními
vzorky občanů ČR nad 18 let, získanými kvótním výběrem,
dlouhodobý a kontinuální průzkum realizovaly rovněž
agentury Median a Sanep. Podle některých názorů se
výsledky průzkumů mohou lišit ještě mnohem výrazněji než
u jiných typů voleb, protože pevnost rozhodnutí voličů je

menší a rozhodnutí vychází spíše z proměnlivých sympatií
více než z trvalých socio-ekonomických podmínek voličů.
M. Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Po
absolvování

základního

a

středoškolského

vzdělání

pokračoval ve studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze,
obor národohospodářské plánování. V roce 1989 se účastní
demonstrací na Národní třídě, v divadlech a vysokých
školách. V lednu 1990 byl zaměstnán v Prognostickém
ústavu ČSAV, za Občanské fórum kooptován do Federálního
shromáždění. Ve volbách v roce 1992 kandidoval za Českou
stranu sociálně demokratickou, v únoru 1993 byl zvolen
předsedou ČSSD, vystupuje z ní v březnu 2007. Je ženatý, je
otcem dvou dětí, syna a dcery. Ve druhém kole
prezidentské volby byl zvolen prezidentem České republiky.
Karel Schwarzenberg se narodil 10. prosince 1937 v
Praze – Bubenči. Po komunistickém převratu roku 1948 se
rodina uchýlila do emigrace do Rakouska. Prošel tradiční
rodinnou aristokratickou výchovou. Na podzim roku 1989,
po Sametové revoluci, se Karel Schwarzenberg vrátil do své
rodné vlasti, kde se intenzivně zapojil do společenského,
hospodářského i politického života. V současnosti působí

V lednu

jako ministr zahraničních věcí. K. Schwarzenberg se sám

prezidentovi, který po vítězství v přímé prezidentské volbě

označuje za konzervativního člověka, bojoval dlouhá léta za

může nejenom dokazovat, ale zároveň především dokázat

lidská práva a vždy se hlásil k humanistickému odkazu.

odpovědnost a důležitost „prezidentské profese“.

2013

bylo

rozhodnuto

Vítězem 2. kola voleb se stal Miloš Zeman. Souboj
kandidátů byl dle názoru mnoha voličů velmi obtížný a dalo
se i velmi těžko odhadnout, kdo zvítězí. Volební účast 59,1
% oprávněných voličů jen o dva celé a dvě desetiny
procentního bodu nedosáhla na údaj z prvního kola volby.
Pro Miloše Zemana hlasovalo téměř o půl milionu více
voličů a získal 54,8 % oproti 45,19 %, které získal Karel
Schwarzenberg.
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