
LEGITIMITA NOVÉHO ČESKÉHO PANA PRESIDENTA MILOŠE ZEMANA A 

VÍTĚZSTVÍ ROZUMNÉHO ČESKÉHO NÁRODA

ÚVODNÍ POZNÁMKA: Tato krátká glosa vyjadřuje autorův postoj k volbě českého 
presidenta pana Miloše Zemana1 ze dne 26. ledna 2013. Zdůrazňuje, že přes všechny 
ideové rozdíly: je vhodné popřát nové hlavě2 České republiky3 mnoho štěstí a Božího 
Požehnání, pogratulovat jí k jistě životnímu úspěchu po mnoha letech prožité zrady a 
života  v  ústraní.  Nicméně  v  případě  špatných  kroků  pana  presidenta  Zemana  a 
jakýchkoliv  –  obzvláště  mediálních  -  tvrzení  o  jeho  současné  nebo  budoucí  „velké 
legitimitě4“: bychom měli mít jako rozumní lidé po celých následujících 5 let neustále na 
paměti: HLASOVALO PRO NĚJ „POUZE“ 2.717.4055 OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, TEDY 
„JEN“ PŘIBLIŽNĚ 26% ZE ZHRUBA 10,5 MILIÓNŮ6 VŠECH  OBYVATEL ČR (cca 74% mu 
hlas nedalo). Český národ tak sice moudře delegoval svou moc do rukou pana Zemana, 
přičemž tak učinil z hlediska síly jeho legitimity s jasně omezeným mandátem!

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Miloš_Zeman  ;  
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state  ; http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Czech_Republic; 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_the_Czech_Republic   
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic   
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Legitimacy_(political)   
5 http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ   
6 "The population of the Czech Republic was 10 513 209 at 30 September 2012.“, cit. Dle 

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/population 
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Český president Miloš Zeman. Zdroj obrázku: http://youtu.be/rz1FgsSFGKo .



Hned na úvod této krátké glosy bych rád zdůraznil, že jsem se účastnil jako občan 

ČR prvního kola české presidentské volby konané ve dnech 11.1. až 12.1.20137. Jelikož 

jsme tehdy v naší zemi bohužel neměli žádného jasného kandidáta, který by ze srdce 

hájil  hodnoty  odpovědné  lidské  svobody:  Můj  hlas  tedy  nakonec  obdržela  paní 

Bobošíková8. 

Do  druhého  kola  (25.  -  26.1.2013)  však  již  nepostoupil  ani  jediný  vhodný 

presidentský kandidát. Hrozilo nyní: díky masivní mediální masáži se stane realitou sen 

všech  lidí  milujících  nesvobodu,  šermujících  novými  zákony,  vyhláškami,  poplatky, 

zvyšujícími  daně,  likvidujícími  samostatnou  Českou  republiku  a  její  národ,  každého 

jedince,  který  chce  žít  po  svém  a  chová  se  slušně,  svobodně,  zodpovědně.  Navíc 

jakýkoliv zvolený president vzešlý z druhého kola by nepochybně s plnou silou využíval v 

médiích,  především  při  svých  zahraničních  cestách  a  na  půdě  evropských  institucí9, 

všeobecně předpokládanou „obrovskou“ volební účast10 a tímto zamýšleným „faktem“ by 

pak chtěl legitimizovat své kroky při  podpisu nebezpečných zákonů a nebo třeba při 

vyjednávání o konci našeho státu v rámci nové federální super-velmoci Evropské unie11. 

Přál jsem si, když už tedy není z koho vybírat, aby alespoň nedošlo k této výše 

zmíněné  legitimizaci  zvoleného  presidenta  nadpoloviční  většinou  občanů  České 

republiky. Bůh a lid uvažovali a konali naštěstí správně: presidentské volební hlasy byly 

posléze velmi  moudře  rozděleny tak,  že  pro nového českého presidenta pana  Miloše 

Zemana  HLASOVALO „POUZE“  2.717.405  OBČANŮ ČESKÉ  REPUBLIKY,  TEDY „JEN“ 

PŘIBLIŽNĚ 26% ZE ZHRUBA 10,5 MILIÓNŮ VŠECH  OBYVATEL ČR (cca 74% pro něj 

nehlasovalo).  Český  národ  tak  rozumně  delegoval  část  své  moci  do  rukou  pana 

Zemana, přičemž mu na druhé straně vzhledem k počtu odevzdaných hlasů omezil 

právě jeho legitimitu a vystavil mu pouze jasně omezený mandát. Dějiny, média ani 

pan Zeman nebo nikdo jiný již nebude moci nikdy říkat: Nový president měl nadpoloviční 

podporu obyvatel ČR – nikoliv, neměl! 

7 http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ   
8 http://bobosikova.cz   
9 http://en.wikipedia.org/wiki/European_institutions   
10 http://www.mediafax.cz/politika/4119662-Druhe-kolo-prezidentske-volby-provazi-vysoka-ucast-hlasi-volebni-  

komisari 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union   
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Byl jsem mezi lidmi, kteří panu Zemanovi (ač názorovému oponentovi) veřejně 

vyjádřili gratulaci a v skrytu pak modlitbu za něj, jeho rodinu a za celou naší vlast. 

Buďme rádi: dopadlo to tak, jak to dopadlo. „Vlk se nažral a ´kozenka´ zůstala 

celá.“ Český národ zase prokázal svou moudrost a silný cit pro rozložení mocenských 

pozic:  Zabránil  úspěšně  vzniku  mediální  legendy  o  „všemi  milovaném presidentovi  s 

nadpoloviční většinou hlasů“ (viz výše) a neskutečnou legitimitou, který by pak mohl 

opravdu dělat „skoro cokoliv“. Nový pan president tedy může vskutku oprávněně hovořit 

pouze za přibližně 26% obyvatel ČR. Těch zbývajících 74% - ke kterým patřím také já12 – 

dává nyní panu Zemanovi šanci,  aby ukázal,  zda dodrží  své sliby, nebude se mstít  a 

příjme nabídnutou ruku ke spolupráci. Nebude-li toho schopen: Vina za jeho kroky a za 

opětovné - všeobecné zklamání z politiky - bude jen na něm a na zmíněných dvaceti 

šesti procentech voličů, kteří šli ke druhému kolu voleb. 

Modlím se, aby nám už nikdy žádný politik neznepříjemňoval naše životy, abychom 

jako dobří lidé napříč celým spektrem společně dokázali úspěšně zvládnout jakéhokoliv 

presidenta, vládu a vůbec kohokoliv z moci zákonodárné13 i výkonné14, kdo bude útočit 

na naše přirozená práva15, svobody, na naše životy a finance. Amen! :)

* * *

12  Druhého kola voleb jsem se neúčastnil podobně jako skoro 41% oprávněných voličů (rozlišujme prosím kategorie 
„oprávněný volič“ a obecně „občan“ nebo „obyvatel ČR“; tyto kategorie nemusí být vždy totožné: např. občan ve 
věku 17 let nemá volební právo apod. například cizinci atd.)

13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Moc_zákonodárná   
14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Moc_výkonná   
15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo   
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SUMMARY

THE LEGITIMACY OF NEW CZECH PRESIDENT MILOS ZEMAN AND VICTORY OF THE 

REASONABLE CZECH NATION

This short article expresses the author's attitude towards the choice of Czech President 

Milos Zeman on January 26, 2013. Creator of this text holds different views than Mr. Zeman but 

he emphasizes that it is appropriate to do a good wish for the new head of the Czech Republic: 

Luck and God's Blessings and to congratulate him for his life-success, certainly after many years 

when he experienced betrayal and life in seclusion. However, in case of bad steps of Mr. Zeman 

and his or media claims about his so called ´great legitimacy´: we should have the insight - as 

sensible people - to the 5 years of the future: For Mr. Zeman voted "ONLY" 2.717.405 CITIZENS OF 

THE CZECH REPUBLIC, IT MEANS "ONLY " approximately 26% from cca 10.500.000 people of the 

entire population (about 74% did not vote for him). So the Czech nation wisely distributed its 

power into the hands of Mr. Zeman, and did so in terms of new President´s legitimacy only with 

clearly limited mandate.
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