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Abstrakt (česky) 

Bakalářská práce se zabývá zmapováním role Viktora Juščenka v ukrajinské politice 

v období prezidentství Leonida Kučmy mezi lety 1999-2004. Důraz je kladen na počátky 

politického působení Juščenka, na jeho vzestup z pozice guvernéra Národní banky 

Ukrajiny do funkce premiéra Ukrajiny v letech 1999-2001 a na zformování politického 

bloku Naše Ukrajina po odvolání z pozice premiéra země. Práce vychází z analýzy a 

komparace relevantních monografií ke zvolené problematice a z elektronických zdrojů. 
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Abstract (in English) 

This bachelor thesis deals with the mapping of the role of Viktor Yushchenko in 

Ukrainian politics during the presidency of Leonid Kuchma between 1999-2004. 

Emphasis is put on the beginnings of Yushchenko's political activities, on his rise from 

the position of the Governor of the National Bank of Ukraine to the position of the Prime 

Minister of Ukraine in 1999-2001 and on the formation of the political bloc Our Ukraine 

after his dismissal as prime minister. The thesis is based on the analysis and comparison 

of relevant monographs on selected issues and on electronic resources from. 
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1 Úvod 
 Cílem bakalářské práce je zmapovat působení Viktora Juščenka v ukrajinské 

politice od konce 90. let 20. století do roku 2004. Důraz je kladen na snahu 

charakterizovat vztah prezidenta Leonida Kučmy s Viktorem Juščenkem a pokusit se 

zanalyzovat z jakého důvodu a za jakým cílem vstoupil Juščenko do politiky a nadále v ní 

působil. 

 Ve své práci se soustředím na období mezi lety 1999 až 2004. Nicméně vzhledem 

k Juščenkově působení ve funkci guvernéra Národní banky Ukrajiny před rokem 1999 

jsem se rozhodl zaměřit část práce i na toto téma. 

 Jelikož základem práce je snaha analyzovat postupný vývoj Juščenkovy osoby, je 

text strukturován dle časové posloupnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol, ve kterých se 

pokouším osvětlit Juščenkův politický růst.  

První kapitola popisuje Juščenkovy začátky v pozici guvernéra, jeho politiku 

v čele Národní banky Ukrajiny a jeho prvotní zkušenosti s politickými jednáními. Závěr 

kapitoly je zaměřen na prezidentské volby, které probíhaly v roce 1999. 

 Druhá kapitola uvádí čtenáře do situace na Ukrajině po volbách v roce 1999. Tato 

část se věnuje zásadním událostem, ke kterým došlo po znovuzvolení Leonida Kučmy 

prezidentem Ukrajiny. Jedná se o jmenování Juščenka premiérem země, spuštění reforem 

jeho vlády a aféru kolem vraždy investigativního novináře Georgije Gongadzeho. Na 

konci kapitoly je kladen důraz zejména na změnu vztahu prezidenta Kučmy 

k ministerskému předsedovi Juščenkovi a jeho odvolání z funkce v roce 2001. 

 Třetí kapitola se věnuje analýze Juščenkovy politické činnosti po jeho odvolání 

z pozice premiéra Ukrajiny. Objasňuji zásadní Juščenkův podíl na vzniku bloku Naše 

Ukrajina, kampaň a následné výsledky parlamentních voleb konaných v roce 2002. Závěr 

této kapitoly je zaměřen na začínající kampaň před prezidentskými volbami roku 2004 a 

posilující pozici Juščenka jako hlavního opozičního kandidáta.  

 Ke zpracování své bakalářské práce jsem čerpal zejména ze sekundární literatury. 

Použil jsem i několik primárních zdrojů, například internetovou stránku Centrální volební 

komise Ukrajiny či stránku Státní statistické služby Ukrajiny, které mi pomohly zajistit 

přesné výsledky prezidentských voleb v roce 1999, parlamentních voleb roku 2002 a 

podrobné údaje u fungování ukrajinského hospodářství. Sekundární literatura, kterou 

jsem ke zpracování této problematiky využíval, pochází především od zahraničních 
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autorů zabývajících se ukrajinskou politikou od 90. let minulého století do současnosti. 

Většina této literatury vyšla přímo v anglickém jazyce nebo do něj byla přeložena. Je 

nutno poznamenat, že řadu knih od západních zahraničních autorů lze považovat za 

přínosnou, protože část z autorů zažila přímý kontakt s ukrajinským prostředím z důvodu 

svého pracovního působení na Ukrajině.  

Rád bych vyzdvihl knihy, které byly pro mou práci velmi významné. Jsou to práce 

autorů Anderse Äslunda a Michaela McFaula: „Revolution in Orange: The Origins of 

Ukraine’s Democratic Breakthrough“ a kniha Tarase Kuzia: „Democratic Revolution in 

Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution“.1  

Anders Äslund je odborník na ekonomickou transformaci a vývoj oligarchie na 

Ukrajině a v Rusku a má bohaté pracovní zkušenosti z obou těchto zemích. Michael 

McFaul působil jako americký velvyslanec v Moskvě. Jejich společnou knihu 

„Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough“ považuji i 

díky jejich znalostem a zkušenostem s fungováním politiky v tomto regionu za cenný 

pohled k mému tématu. Oproti tomu Taras Kuzio, jako britský akademik a expert nejen 

pouze na ukrajinskou ekonomiku a politiku, ale i na národní problematiku ukrajinského 

obyvatelstva, nabízí širší pohled na zkoumané téma. Obě výše zmíněné publikace 

poskytují užitečné informace potřebné k danému tématu. 

 Kriticky bych zhodnotil knihu Andrewa Wilsona: „The Ukrainians: Unexpected 

Nation“. Wilson je specialistou na postsovětský prostor a vedoucím odborníkem na 

politiku Evropské rady s východní Evropou. Přesto jeho kniha nabízí mnohdy 

jednostranný pohled na ukrajinskou politiku, který vychází v Juščenkův prospěch a 

opomíjí jakýkoliv vliv ukrajinského obyvatelstva na politické dění v zemi. Často se také 

v knize objevují spekulace nad různými schůzkami a nepsanými dohodami mezi politiky 

na Ukrajině, které jako by dle Wilsona byly nejdůležitějším bodem politiky v zemi.2 

 Zcela zásadní se pro mne staly ukrajinské webové stránky Украинскaя Правда а 

Корреспондент, které mi poskytly názory a informace na dané události z pohledu 

                                                 
1 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006. 

KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 2013. 
2 WILSON, A.: The Ukrainians: Unexpected Nation. New Heaven and London 2000. 
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ukrajinských novinářů a autorů. Byly rozhodující při tvorbě komparace názorů mezi nimi 

a západními autory. Tato metoda byla pro tvorbu mé bakalářské práce velmi důležitá. 
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2 Juščenkovy politické začátky  

2.1 Guvernér Národní banky Ukrajiny 

Značný vliv na rozvoj ekonomického uvažování Viktora Juščenka mělo studium 

na Finančním a ekonomickém institutu v Ternopilu, kde studia úspěšně dokončil v roce 

1975. Další ekonomické zkušenosti získával ve funkci vedoucího pobočky Státní banky 

SSSR v osadě Uljanovka. Zde působil celkem devět let. Dalším faktorem profesního růstu 

Juščenka byl jeho přechod na vyšší pozice v Ukrajinské republikové bance a působení 

ve funkci prvního místopředsedy představenstva Agrárně-průmyslové banky Ukrajiny.3 

Vrcholem této etapy jeho profesního života bylo jmenování na pozici zástupce guvernéra 

Národní banky Ukrajiny (NBU) v roce 1992. Guvernérem NBU byl v této době Vadym 

Hetman.4 Ukončení Juščenkova působení na pozici zástupce guvernéra nastalo v době, 

kdy ho Nejvyšší rada jmenovala v lednu 1993 guvernérem NBU, a to díky návrhu 

předsedy parlamentu Ivana Pljušče. Pro zvolení Juščenka hlasovalo 287 poslanců 

Nejvyšší rady.5 K této události přidal Juščenko ve své knize zajímavý poznatek: „Měl 

jsem zpočátku obavy postavit se do čela NBU, jelikož jsem se obával, že mi ukrajinští 

politici neposkytnou silný mandát a delší časový úsek potřebný k prosazení změn ve 

finančním a bankovním sektoru.“ Jeho obavy vycházely ze zkušeností z doby působení 

předchozích guvernérů NBU. První guvernér NBU Volodymyr Matvjenko byl ve funkci 

deset měsíců a druhý guvernér Vadym Hetman pouze devět měsíců.6 

 Působení Juščenka v čele Národní banky Ukrajiny bylo výrazně ovlivněno 

ekonomicky nepříznivými podmínkami ve státě. Země se snažila po letech 

socialistického řízení hospodářství přejít na tržní ekonomiku, a to pomocí privatizace. 

Problémem privatizace státního majetku na Ukrajině byla její velká neprůhlednost, a tím 

i velké riziko jejího zneužití. Také bylo zabráněno vstupu zahraničních investorů, čímž 

se velmi omezila konkurence potencionálních kupujících. Za těchto okolností měli 

největší šanci k získání perspektivních a cenných státních majetků tzv. rudí ředitelé.7 Tři 

                                                 
3 Agrárně-průmyslová banka Ukrajiny byla nástupkyní ukrajinské pobočky sovětské Agroprombank. 

V roce 2001 došlo z důvodu finančních problémů k jejímu bankrotu. Političtí oponenti Juščenka ho později 

opakovaně obvinili ze zapletení do korupčního systému praní peněz prostřednictvím banky ve výši desítek 

milionů dolarů. 
4 Ющенко Виктор Андреевич – третий президент Украины. корреспондент.нет. 25.2.2010 [cit. 2017-

09-19]. 
5 Tamtéž. 
6 ЮЩEНКО, В. А.: Недержавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 141.  
7 WILSON, A.: The Ukrainians: Unexpected Nation. New Heaven and London 2000, s. 260-263. 
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nejvýznamnější klany pocházely z měst Dněpropetrovsk, Doněck a Kyjev. 

Dněpropetrovský klan byl spojován s osobami Viktora Pinčuka, Pavla Lazarenka, Julije 

Tymošenkové a Ihora Kolomojského.8 Nejvýraznějšími zástupci doněckého klanu byli 

Rinat Achmetov, budoucí premiér a prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč a politické 

uskupení Strana regionů.9 Kyjevský klan byl reprezentován Hryhorijem Surkisem a 

Viktorem Medvedčukem.10 Dalším problémem, se kterým se Ukrajina potýkala, byla 

šedá ekonomika, která dle odhadů tvořila na Ukrajině v devadesátých letech zhruba 40% 

celkového HDP.11 

Překážkou, brzdící ekonomickou transformaci a růst ekonomiky Ukrajiny byla 

hyperinflace způsobená špatnou strukturou výroby, její nízkou výkonností a 

prohlubujícím se deficitem státního rozpočtu.12 

                                                                                                                                                             

Tabulka č. 1.: Měsíční inflace na Ukrajině (%), 1992–1995  

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1992 285,2 15,3 12,1 7,6 14,4 26,5 22,1 8,3 10,6 12,4 22 35,1 

1993 73,2 28,8 22,1 23,6 27,6 71,7 37,6 21,7 80,3 66,1 45,3 90,8 

1994 19,2 12,6 5,7 6 5,2 3,9 2,1 2,6 7,3 22,6 72,3 28,4 

1995 21,2 18,1 11,4 5,8 4,6 4,8 5,2 4,6 14,2 9,1 6,2 4,6 

 Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny [online]. Dostupné: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

Prvních osm let existence samostatné Ukrajiny od roku 1991 až do roku 1999 

můžeme z hlediska měnové politiky NBU rozdělit na dvě fáze. První období mezi lety 

1991-1994 se vyznačovalo neustálým hledáním vhodné koncepce vývoje ukrajinské 

                                                 
 Tito ředitelé byli bývalí představitelé státních firem z dob Sovětského svazu. Kolem této malé, ale velice 

vlivné skupiny lidí se utvořily klany z jednotlivých částí Ukrajiny, které byly později nazývány 

oligarchickými.  
8 Z dněpropetrovského klanu pocházel také tehdejší prezident Leonid Kučma 
9 Činnost doněckého klanu byla spojována především s produkcí železa a uhlí a firmou System Capital 

Managment, jež byla v roce 2004 se 160 000 zaměstnanci největší firmou na Ukrajině. 
10 Dvojice Surkis a Medvedčuk byla přezdívána „Skupina Dynamo“, podle fotbalového týmu Dynamo 

Kyjev, který spolu s řadou televizních stanic vlastnili. 

ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s  Democratic Breakthrough. 

Washington 2006, s. 13-20. 
11 KUZIO, T.: Ukraine under Kuchma: Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in 

Independent Ukraine. New York 1997, s. 152. 
12 Ukrajinská ekonomika drží světový antirekord, kdy roku 1993 dosáhl růst indexu spotřebitelských cen 

úrovně 10 256 %.  
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ekonomiky. Tento časový úsek byl charakteristický růstem šedé ekonomiky a 

hyperinflace. Druhá fáze nastala v říjnu 1994, kdy prezident Kučma oznámil svůj 

program ekonomické stabilizace. V následujících pěti letech byly na Ukrajině 

uplatňovány postupy vhodné pro tržní ekonomiku.13 

2.2 Reformy z pozice guvernéra NBU 

Na základě ekonomického vývoje na Ukrajině začal Juščenko provádět měnovou 

reformu, která měla za cíl zavést novou ukrajinskou měnu hřivnu a tím nahradit předešlou 

měnu ukrajinský karbovanec.14 Tuto reformu připravil již bývalý guvernér Národní banky 

Ukrajiny Vadym Hetman v roce 1992. Obával se ale, že by hyperinflace připravovanou 

reformu znehodnotila. Názorově opačný přístup měl tehdejší premiér Leonid Kučma a 

prezident Leonid Kravčuk, kteří usilovali o co nejrychlejší zavedení nové měny. 

Po vzájemných rozhovorech došli tito tři státní činitelé k závěru, že bude prospěšnější 

reformu odložit a počkat na příznivější ekonomickou situaci.15  

 Juščenko se od samého začátku svého nástupu do čela NBU v roce 1993 snažil 

cíleně stabilizovat dočasnou měnu karbovanec, snížit míru inflace a kontrolovat deficit 

státního rozpočtu. K tomu mu dopomáhalo vysoké množství finančních prostředků 

mířících do ukrajinské ekonomiky z půjček od mezinárodních institucí, které byly nutné 

k pokrytí deficitu státního rozpočtu. Juščenko si uvědomoval, že tyto půjčky mohou mít 

negativní dopad na výši zahraničního dluhu, který se od doby vyhlášení nezávislosti 

Ukrajiny průběžně zvyšoval. V roce 1992 částka dosahovala 398 milionu dolarů. Do roku 

1997 však narostla na částku 8,2 miliardy dolarů. Hlavními věřiteli Ukrajiny byly tyto 

instituce Mezinárodní měnový fond, Světová banka a státy Rusko, Německo a Spojené 

státy americké. Neschopnost vlády financovat deficity státního rozpočtu v počátcích 

nezávislosti Ukrajiny posunulo NBU do role, kdy poskytovala úvěry státním podnikům 

a přímo financovala rozpočtové schodky. Za těchto poměrů bylo velmi obtížné určit 

skutečný roční schodek státního rozpočtu. Mezitím byla nezávislost NBU a role 

guvernéra posílena novým postupem při jmenování guvernéra NBU podle Ústavy 

Ukrajiny. Postup byl ratifikován roku 1996.16 Hlava NBU se stala orgánem plně 

                                                 
13 YUSHCHENKO, V. A.: Monetary Policy in Transition to a Market Economy. In: ÅSLUND. A. - DE 

MENIL, G.: Economic Reform in Ukraine: The Unfinished Agenda. New York 2000, s. 94 
14 Ukrajinský karbovanec byl dočasnou měnou mezi sovětským rublem a ukrajinskou hřivnou mezi lety 

1992-1996. 
15 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 217. 
16 KRAVCHUK, R. S.: Ukrainian Political Economy: The First Ten Years. New York 2002, s. 140-141. 
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nezávislým na vládě. Pozici guvernéra NBU výrazně ovlivňoval fakt, že část politického 

spektra, kterou představovali zejména zástupci Komunistické strany Ukrajiny, tvrdila, že 

NBU má pouze plnit úkoly, které mu zadává vláda. Zároveň odmítala jakékoliv 

posilování nezávislosti orgánu NBU. Všechna další rozhodnutí by tudíž měla vyplynout 

z diskuse mezi vládou, guvernérem NBU a prezidentem.17 I přes všechny výše uvedené 

kroky, které se udály na ukrajinské politické scéně, se Juščenko, nehledě na odpor 

Komunistické strany, snažil spolu s vládnoucí garniturou připravit ukrajinskou 

ekonomiku na zavedení hřivny. Uvedením hřivny do oběhu chtěly ukrajinské elity 

demonstrovat okolním státům dovršení ukrajinské finanční stabilizace.18  

Таbulka č 2.: Deficit státního rozpočtu (% HDP) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

-12,2 -6,5 -10,5 -7,9 -4,6 -7,1 -2,2 

Zdroj: PYNZENYK.V.M.: How to Find a Path for Ukrainian Reforms. In: ÅSLUND. A. a DE MENIL. 

G.: Economic Reform in Ukraine: The Unfinished Agenda. New York 2000, s.86. 

 

Nové mince byly raženy v Itálii, Anglii a v Luhanské továrně na výrobu patron. 

Bankovky byly vytištěny v Kanadě v roce 1992. V červenci 1995 oznámil Kučma, že 

Ukrajina je připravena zavést hřivnu nejpozději do října téhož roku, neboť NBU pod 

vedením Juščenka nashromáždila dostatek finančních rezerv. Ty činily dvě miliardy 

amerických dolarů. Výrok Kučmy rozpoutal ve společnosti obavy, že ne celé množství 

z dosud používané měny karbovance bude moci být vyměněno za hřivnu. Strach obyvatel 

vyplýval ze zkušenosti z období měnové reformy Valentina Pavlova v SSSR roku 1991.19 

Proto lidé začali vyměňovat karbovanec za americký dolar. K uklidnění situace nepřispěl 

ani výrok tehdejšího ministra financí Viktora Pynzenyka, který tvrdil, že by hřivna měla 

být zavedena v době, kdy bude míra inflace pod jedním procentem. Úroveň inflace se 

                                                 
17 ЮЩEНКО, В. А.: Недержавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 178. 
18 KUZIO, T.: Ukraine under Kuchma: Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in 

Independent Ukraine. New York 1997, s. 149-150. 
19 Plán reformy spočíval v omezení inflace a peněžní masy tím, že by se uměle zvýšily ceny. Pavlov zastával 

názor, že revize výše cen je lepším východiskem než jejich deregulace. Problémem tohoto plánu však byla 

jeho časová realizace, navíc došlo ke stažení z oběhu bankovek v hodnotě 50 a 100 rublů. Plánované 

zdražování bylo oznámeno několik měsíců před tím, než k němu mělo dojít. Výsledkem byla nákupní 

horečka. V létě roku 1990 tak došlo v mnoha případech k vyprázdnění obchodů. 



14 

 

však v tomto období pohybovala okolo pěti procent. Juščenko se proto rozhodl oddálit 

zavedení hřivny na rok 1996.20 

Ve snaze se precizněji připravit na novou měnu, odebrala NBU pod vedením 

Juščenka části firem oprávnění k obchodování s cizími měnami. Celkový počet těchto 

firem se zredukoval z 1300 na 150. Snížený počet firem dál pokračoval ve své činnosti 

pod podmínkou minimálního měsíčního obratu 70 000 amerických dolarů.21 

V srpnu 1996 vyhodnotil Juščenko situaci tak, že z ekonomického hlediska nastal 

ideální čas k zavedení nové měny. Inflace v létě roku 1996 dosáhla úrovně nula procent. 

Dne 25. srpna 1996, v den oslav pátého výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti, oznámil 

Kučma po dohodě s Juščenkem zavedení hřivny, které bylo potvrzené prezidentským 

dekretem.22 Naplánování distribuce ze strany NBU bylo provedeno velmi sofistikovaně. 

Každý ukrajinský občan měl dostatek informací, jaké konkrétní kroky má podniknout a 

kde bude docházet k výměně karbovance za hřivnu. Jedna hřivna se směňovala v poměru 

1:100 000 karbovanců. NBU stanovila nový kurz výměny hřivny za americký dolar 

v roce 1996 v poměru 1 USD:1,76 UAH. 23 

 Viktor Juščenko se roku 1995 vyjádřil agentuře Interfax k zavedení nové měny 

takto: „Jak moc důležitá je hřivna? Jak důležitý je čerstvý vzduch pro lidské zdraví?“24 

Uvedení dlouho očekávané hřivny do oběhu mělo pro obyvatele na Ukrajině více než jen 

ekonomickou hodnotu. Stalo se symbolem nové sebedůvěry ukrajinského obyvatelstva. 

Juščenko se veřejnosti jevil jako hrdina, kterému se podařilo zavést na Ukrajině národní 

měnu. Anglický historik Taras Kuzio dle svých poznatků konstatuje, že většina 

ukrajinské společnosti, včetně hlavních postav Juščenka a Kučmy, považovala měnovou 

reformu za úspěšnou především proto, že se Ukrajina vymanila z rublové zóny.25  

K dalším reformním úspěchům Juščenka nepochybně patří zavedení 

elektronického platebního systému a monitorování bankovního systému. Na zavedení 

elektronického platebního systému se přímo podíleli i odborníci z jiných zemí. 

                                                 
20 ÄSLUND, A.: How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington 2009, s. 75-76. 
21 KUZIO, T.: Ukraine under Kuchma: Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in 

Independent Ukraine. New York 1997, s. 151. 
22 Указ Президента Про грошову реформу в Україні. zakon1.rada.gov.ua. 25.08.1996. [cit. 2018-04-

05]. 
23 ÄSLUND, A.: How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington 2009, s. 76-77. 

Oproti tomu v roce 2017 byl kurs 1 USD:25,57 UAH. 
24 KUZIO, T.: Ukraine under Kuchma: Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in 

Independent Ukraine. New York 1997, s. 151. 
25 Tamtéž. 
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Spolupráci, jež potvrdil i Juščenko, označil jako příklad vzájemné pomoci a diskuse mezi 

ukrajinskými experty a jejich kolegy ze zahraničí. Při vytváření této reformy se Juščenko 

setkal s nátlakem ze strany Nejvyšší rady, která mu dala ultimátum se spuštěním reformy 

do srpna 1994. Reforma byla spuštěna již koncem roku 1993. Očekávalo se, že reforma 

přispěje k meziročnímu růstu HDP o 0,5 %. V roce 1995 se tvrzení potvrdilo a Juščenko 

se vyjádřil k zavedení elektronického platebního systému takto: „Je to jako revoluce a 

krok ukrajinské ekonomiky do dvacátého prvního století.“26  

Juščenko ve svých pamětech zdůrazňuje, že NBU pod jeho vedením zformovala 

ukrajinský měnový trh. Cílem trhu byla měnová regulace, která měla určovat kurz měny 

odpovídající současné situaci na trhu. Kurz se zároveň odvíjel od měnové politiky NBU. 

Součástí tržní regulace bylo i založení měnové burzy, která se měla stát barometrem 

ekonomických nálad. Juščenko nabídl vedoucí pozici Vadymu Hetmanovi, který ji přijal 

a stal se ředitelem Ukrajinské mezibankovní měnové burzy. Tento krok měl opět pomoci 

ukrajinské ekonomice k transformaci směrem k tržnímu modelu.27 Na jmenování 

Hetmana reaguje Kuzio, jenž tvrdí, že Hetmana Juščenko jmenoval jako odměnu za 

pomoc při podpoře ke zvolení guvernérem NBU. Cílem bylo utvořit mocenské duo, které 

bude mít vliv na chod státu.28  

Za zmínku stojí fakt, že Juščenkova práce v NBU byla spojena i se skandálem. 

Kritici a oponenti ho obviňovali z toho, že NBU uzavřela pod jeho vedením vědomě 

nevýhodnou dohodu se švýcarskou bankou Credit Suisse, kam byla umístěna velká 

depozita z ukrajinských zlatých rezerv. Tehdejší generální prokurátor na Ukrajině se 

domníval, že v důsledku této smlouvy stát utrpěl škody ve výši 5 milionů dolarů. Juščenko 

tato obvinění popíral a označil je za politickou objednávku.29  

Funkce guvernéra umožnila Juščenkovi účastnit se zasedání vlády a spolupracovat 

s čelními představiteli ukrajinské výkonné, zákonodárné a soudní moci. Řady politiků si 

Juščenko velice vážil. Za zmínku stojí zejména Ivan Pljušč, který mu pomohl do čela 

NBU, a premiér Ukrajiny v letech 1995-1996 Jevhen Marčuk, který Juščenka několikrát 

ocenil za jeho zásluhy při snížení inflace, a zároveň i za celkový přínos celé ukrajinské 

                                                 
26 ЮЩEНКО, В. А.: Недержавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 149-151. 
27 Tamtéž. s. 157-160. 
28 KUZIO, T.: Ukraine under Kuchma: Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in 

Independent Ukraine. New York 1997, s. 155. 
29 Ющенко Виктор Андреевич – третий президент Украины. корреспондент.нет. 25.2.2010 [cit. 2017-

09-19].  
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ekonomice. V neposlední řadě stojí za zmínku v této době pozitivní vztah Juščenka s 

Leonidem Kučmou, se kterým společně zvyšovali nezávislost NBU a aktivně 

spolupracovali při zavedení nové měny. Úspěšné provedení měnové reformy a uvedení 

hřivny do oběhu jim zajistilo popularitu.30 Celá tato jedna kapitola Juščenkova profesního 

života skončila v prosinci roku 1999, kdy se stal premiérem Ukrajiny.31 

 

2.3 Prezidentské volby 1999 

 Na podzim roku 1999 se konaly třetí prezidentské volby od vyhlášení nezávislosti 

Ukrajiny v roce 1991. Náladu v ukrajinské společnosti šlo charakterizovat jako 

pesimistickou. Čím byla tato nálada způsobena? Dle Äslunda špatnou ekonomickou 

situací obyvatelstva, zkorumpovaným státním sektorem a prorůstáním korupce do 

každodenního života obyvatel Ukrajiny.32 Nehledě na tyto okolnosti chtěl Leonid Kučma 

svůj prezidentský mandát obhájit. Na podporu svého znovuzvolení vytvořil kampaň 

s ústředním heslem nazvaným „Ukrajina 2010“. Volební program byl založen na 

ekonomickém růstu, podpoře investic a ochraně národních zájmů.33 Samozřejmě si byl 

vědom toho, že tento plán nebude k obhajobě stačit. Jako zkušený ukrajinský politik se 

proto obrátil k oligarchům. Výměnou za přislíbenou finanční podporu při prezidentských 

volbách jim předal kontrolu nad státními firmami v různých odvětvích. Reálně to 

znamenalo, že volební kampaň Kučmy byla připravena a financována oligarchy, 

konkrétně Oleksandrem Volkovem a dvojicí Viktor Pinčuk a Andrej Derčak.34 Kučma 

mohl počítat s  medií vlastněnými oligarchy, která ho podporovala a současně jeho 

protikandidáty diskreditovala. Volební strategií bylo představit Kučmu jako hlavního 

reformátora, který se snaží zemi změnit k lepšímu a ostatní kandidáty ukázat jako hrozbu 

těchto reforem. Dalším cílem kampaně byla snaha pokusit se dostat do druhého kola 

                                                 
30 Tamtéž. 
31 ЮЩEНКО, В. А.: Недержавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 250. 
32 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s  Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 13. 

Roku 1998 probíhala ekonomická krize na asijských trzích a v Rusku, které bylo důležitým obchodním 

partnerem Ukrajiny. 
33 WILSON, A.: The Ukrainians: Unexpected Nation. New Heaven and London 2000, s. 259. 
34 Десятилетие под знаком Кучмы. Украинская Правда. 14.10.2002. [cit. 2018-04-08]. 

Oleksandr Volkov byl oligarcha a manažer Kučmovy volební kampaně v roce 1999. Viktor Pinčuk je 

ukrajinský podnikatel a oligarcha. Jeho ženou je dcera Leonida Kučmy. Andrej Derčak je od roku 1998 do 

současnosti poslancem Nejvyšší rady. 
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prezidentských voleb krajně levicové kandidáta v naději, že voliči v porovnání s ním 

raději odevzdají hlas Kučmovi.35  

 Za jeho pravděpodobně nejsilnější protikandidáty byli považováni Vjačeslav 

Čornovil, Oleksandr Moroz a Viktor Juščenko.36 Čornovil, představitel hnutí Ruch 

do voleb nezasáhl, jelikož zahynul za zvláštních okolností při dopravní nehodě na jaře 

1999. Viktor Juščenko spoléhal na podporu od bývalého kolegy a guvernéra Ukrajinské 

národní banky Vadyma Hetmana, jenž o Juščenkovi tvrdil: „Je to pravý prezident 

pro budoucnost Ukrajiny, který za ni bude bojovat ve dne i noci.“37 Hetman byl ale na jaře 

roku 1998 zastřelen neznámým vrahem ve svém bytě.38 Po vraždě Hetmana se Juščenko 

rozhodl kandidovat.39 Zvrat v průběhu prezidentské kampaně nastal na jaře roku 1999, 

kdy Juščenko obdržel nabídku od Volkova. Citace Volkovových slov mířících k 

Juščenkovi pochází od ukrajinského politologa Konstantina Bondarenka a zněla takto: 

„Víťo, ovšem že můžeš kandidovat na prezidenta, je to tvé právo. Ale zamysli se, co 

z toho budeš mít? Ty volby nevyhraješ, není to tvá chvíle. Můžeš přebrat hlasy 

Kučmových voličů a pomoci tak Morozovi či Symonenkovi. Opravdu bys to chtěl? Když 

Kučma volby vyhraje, tvůj zásah do voleb ti neodpustí. Nabízím ti džentlmenskou 

dohodu. Nebudeš kandidovat, podpoříš Kučmu a já ti poté, co vyhraje, zajistím post 

premiéra Ukrajiny.“40 Po zvážení všech okolností Juščenko nabídku přijal a zapojil se do 

Kučmovy prezidentské kampaně.41  

Komplikací pro Kučmu mohla být i nově zformovaná skupina ze srpna 1999, 

která nesla název Kanivská čtyřka. Součástí skupiny byl populární Oleksandr Moroz, 

Oleksandr Tkačenko, Jevhen Marčuk a Volodymyr Olijnyk.42 Byli to právě tito členové 

                                                 
35 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 36. 
36 Vjačeslav Čornovil byl bývalý disident z dob SSSR. Na počátku nezávislosti Ukrajiny vstoupil do 

politiky. V roce 1991 neúspěšně kandidoval na prezidenta a do své smrti představoval pravicového politika 

populárního zejména na západě země. Oleksandr Moroz byl do roku 1991 člen komunistické strany. Po 

roce 1991 založil a stal se lídrem Socialistické strany Ukrajiny, která se měla být nástupcem komunistické 

strany. Neúspěšně kandidoval na prezidenta v roce 1994, 1999 a 2004.  
37 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 15. 
38 K vraždě došlo 22. dubna 1998. Později se k činu přiznal člen doněckého gangu. 
39 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 13. 
40 Напередодні прем'єріади. Украинская Правда. 10.01.2005. [cit. 2018-04-10]. 
41 Tamtéž. 
42 Oleksandr Tkačenko, představitel Agrární strany Ukrajiny, byl v letech 1998-2000 předsedou Nejvyšší 

rady. Jevhen Marčuk byl premiérem Ukrajiny v letech 1995-1997. Vladimir Olijnyk byl starostou města 

Čerkassy mezi lety 1994-2002. 
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skupiny, kteří měli šanci porazit Kučmu v druhém kole voleb. Cílem Kanivské čtyřky 

byla vzájemná pomoc v předvolební kampani, snaha společně čelit kritice a tlaku 

Kučmova volebního štábu a v závěrečné fázi kampaně nominovat jednoho kandidáta, 

který bude mít největší šanci dostat se místo Symonenka do druhého kola a v něm zvítězit. 

Nejvyšší popularitu občanů měl v předvolebních průzkumech obyvatel Moroz s 11 % a 

Marčuk s 8 %, jenže to bylo oproti odhadovanému zisku 22 % Symonenka velmi málo. 

Tato zajímavá snaha však nevyšla. Skupina nebyla schopna dojít k jednotnému 

názoru, určit jednoho kandidáta a následně se v polovině října rozpadla. V konečném 

výsledku to znamenalo, že členové skupiny Moroz a Marčuk kandidovali jednotlivě. 

Tkačenko podpořil ve volbách komunistického kandidáta Symonenka a Olijnyk vyjádřil 

v prvním kole podporu Marčukovi a ve druhém Symonenkovi.43 Za těchto okolností byla 

ze strany Kučmy vedena silně negativní mediální kampaň s cílem oslabit Moroze ještě 

více. Dalším významným snížením šancí Moroze proniknout do druhého kola voleb bylo 

oznámení kandidatury Natalije Vitrenkové za Progresivní socialisty.44 

Kučmovi se tak zásluhou jeho úspěšné předvolební kampaně a zároveň neshodě 

mezi protikandidáty Kanivské čtyřky podařilo zvítězit v prvním kole nad komunistickým 

kandidátem Symonenkem, se kterým postoupil do druhého kola. 

Tabulka č.3.: Výsledky 1. kola prezidentských voleb 1999. 

Leonid Kučma 36,49 % 

Petro Symonenko 22,40 % 

Oleksandr Moroz 11,29 % 

Natalija Vitrenko 10,97 % 

Jevhen Marčuk 8,13 % 

Jurij Kostenko 2,17 % 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny [online]. Dostupné:http: /www.ukrstat.gov.ua/. 

                                                 
43 Каневская четверка. Вспомним и сравним. Unian.net. 03.06.2013. [cit. 2018-04-30].                       
44 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 37. 

Natalija Vitrenková byla členkou Socialistické strany Ukrajiny Moroze, ale zastávala odlišné politické 

názory oproti Morozovi. V roce 1996 se oddělila od Socialistické strany a založila stranu Progresivní 

socialisté, která představovala levicově populistické křídlo ukrajinské politiky. Za tajné podpory Kučmovy 

administrativy měla strana posloužit Kučmovi bojovat proti opozici v prezidentských volbách a oslabit tak 

levicové kandidáty, zejména Moroze.  
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Ve druhém kole došlo k zajímavému jevu. Vzhledem k politice prováděné 

Kučmou byla jeho popularita vždy vyšší na východě než na západě Ukrajiny.  Situace se 

ale změnila. Proti Kučmovi stál komunistický kandidát, jehož vystupování a politika byla 

výrazně více proruská a krajně levicová. V tomto momentě bylo podstatné rozhodnutí 

obyvatel západní Ukrajiny, komu odevzdají hlas. Situaci se Kučmovi podařilo ovládnout, 

mobilizoval voliče ze západu země a přiměl je odevzdat hlas jemu, jelikož působil jako 

vůdce země, který je více proevropský než Symonenko. Je nutné poznamenat, že 

ve druhém kole došlo k rozdělení země na západní a centrální část proti východní a jižní 

části. Především díky vysokému volebnímu zisku ze západu Ukrajiny zvítězil Kučma 

ve volbách a obhájil svůj post prezidenta. Zároveň ve druhém kole prezidentských voleb 

téměř jeden milion voličů odevzdal hlas proti oběma kandidátům a dal tak najevo svůj 

nesouhlas s jejich politikou.45 

  

                                                 
45 http://www.cvk.gov.ua/pls/vp1999/WEBPROC0. [cit. 2018-04-10]. 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp1999/WEBPROC0
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Tabulka č. 4.: Výsledky 2. kola prezidentských voleb 1999 

Leonid Kučma Petro Symonenko 

43,98 % Krym 51,22% 

33,90% Vinnycká oblast 59,20% 

75,44% Volyňská oblast 19,19% 

56,35% Dněpropetrovská oblast 38,08% 

52,90% Doněcká oblast 41,23% 

48,06% Žitomirská oblast 45,89% 

84,53% Zakarpatská oblast 9,66% 

44,83% Záporožská oblast 49,69% 

92,30% Ivanofrankivská oblast 4,48% 

58,51% Kyjevská oblast 34,34% 

40,92% Kirovohradská oblast 52,58% 

40,74% Luhanská oblast 53,87% 

91,59% Lvovská oblast 5,15% 

45,90% Mykolajivská oblast 49,16% 

52,83% Oděská oblast 40,63% 

35,20% Poltavská oblast 57,66% 

76,52% Rovenská oblast 17,23% 

48,53% Sumská oblast 43,36% 

92,17% Ternopilská oblast 4,84% 

46,64% Charkovská oblast 46,46% 

41,88% Chersonská oblast 52,88% 

50,95% Chmelnycká oblast 41,97% 

39,95% Čerkaská oblast 52,28% 

73,21% Černovická oblast 21,43% 

37,47% Černihivská oblast 56,27% 

64,84% město Kyjev 26,05% 

50,17% Sevastopol 43,69% 

56,25% Celkový výsledek 37,80% 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny [online]. Dostupné:http: /www.ukrstat.gov.ua/. 
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3 Premiér Ukrajiny 1999–2001  

3.1 Jmenování do funkce premiéra Ukrajiny 

 Ústava Ukrajiny ukládá prezidentovi povinnost jmenovat po svém zvolení svého 

kandidáta na post premiéra, který musí být následně schválen parlamentem. Od roku 1997 

vykonával funkci premiéra Ukrajiny Valerij Pustovojtenko, který musel s odvoláním 

na výše uvedenou ústavní povinnost po znovuzvolení Kučmy prezidentem opětovně 

získat důvěru Nejvyšší rady. V rozhodující den hlasování se pro Pustovojtenka vyslovilo 

206 a proti 44 přítomných poslanců.  Jelikož Ústava Ukrajiny vyžaduje souhlas většiny 

všech poslanců, to znamená 226 ze 450 členů Nejvyšší rady, Pustovojtenko důvěru 

parlamentu nezískal.46  

 V tento moment se Kučma ukázal jako mistr politické hry. Jmenoval totiž 

na místo premiéra Viktora Juščenka. Otázkou je, zda toto jmenování bylo uskutečněno 

na základě dřívější Volkovovy nabídky, předložené Juščenkovi před prezidentskými 

volbami, nebo Kučma sledoval svůj vlastní prospěch.47 Juščenko sám ve své knize uvádí, 

že pokud se Kučma chtěl jevit jako nový prezident-reformátor, který si dal za cíl splnit 

volební sliby reforem a ekonomického růstu, potřeboval k tomu nového premiéra, nové 

obličeje a nový vládní směr. Představitelem nového směru se měl stát právě on.48 Po 

několika dnech od nevyslovení důvěry kabinetu Pustovojtenka došlo ke schůzce Juščenka 

s Kučmou, jejímž tématem bylo jmenováním Juščenka do funkce premiéra Ukrajiny.  

Juščenko na to reagoval takto: „Jak se mohu postavit do čela vlády s pověstí bankéře bez 

větší politické zkušenosti a prosazovat reformy, když v parlamentu je tak vysoké 

množství politických stran a já nebudu mít žádnou jistotu jejich podpory.“49 Kučma na 

jeho obavy odpověděl: „Viktore Andrejeviči, budu se vám snažit v parlamentu pomáhat 

tak, abyste měl dostatečnou podporu a prostor ke schvalování nových změn tak důležitých 

pro Ukrajinu. Nemám žádného jiného kandidáta na tuto funkci.“50 O několik dní později 

proběhla další schůzka, kde byl přítomen Juščenko, Kučma a Volkov, kterého Juščenko 

považoval za neformálního předsedu Nejvyšší rady a který byl prostředníkem mezi 

prezidentem a poslanci z Nejvyšší rady. Kučma s Volkovem ujistili Juščenka, že získali 

podporu v parlamentu pro jeho kabinet. A to se skutečně stalo. V prosinci 1999 

                                                 
46 http://iportal.rada.gov.ua/. [cit. 2018-05-27]. 
47 Десятилетие под знаком Кучмы. Украинская Правда. 14.10.2002. [cit. 2018-04-08]. 
48 ЮЩEНКО, В. А.: Недeржавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 252. 
49 КОРЖ, Г.: Леонид Кучма: Настоящая биография второго Президента Украины. Харьков 2005, 

s. 110-113. 
50 Tamtéž. 

http://iportal.rada.gov.ua/
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za přítomnosti prezidenta Kučmy vyslovil parlament důvěru Juščenkovu kabinetu. 

Pro hlasovalo 296 poslanců Nejvyšší rady.51  

 Se zvolením Juščenka do premiérského křesla úzce souvisel i vznik první 

parlamentní ukrajinské většiny zformované za podpory prezidenta. Tvořilo ji celkem 11 

centristických a pravicových stran. Z důvodu takto velkého počtu stran bylo evidentní, že 

zájmy jednotlivých skupin budou velmi rozdílné. Jedna část politického spektra 

napomáhala prezidentově snaze vytvořit dostatečnou podporu nového premiéra výměnou 

za vliv v klíčových státních podnicích. Tento směr reprezentovaly Strana regionů a 

Sociálně demokratická strana Ukrajiny. Oproti tomu druhá část stran přímo podporovala 

proreformní vládu Juščenka. Hlavními zástupci tohoto směru byla obě hnutí Ruch. Stav 

nasvědčoval tomu, že nově vzniklá většina bude víceméně pospolu do té doby, než se 

změní cíle prezidenta a jednotlivých politických subjektů.52  

 Juščenko si do nové vlády krátce po svém nástupu vybral dva nejbližší 

spolupracovníky. Prvním se stal Jurij Jechanurov, který zastával funkci místopředsedy 

vlády zodpovědného za reformu administrativy, privatizaci a ekonomickou deregulaci.53 

Druhým spolupracovníkem byla Julija Tymošenková. Její jmenování do pozice 

vicepremiérky a ministryně pro paliva a energetiku bylo považováno za velké překvapení 

a nečekaný krok nového premiéra.54 Záměrem Juščenka bylo využít její zkušenosti 

z obchodu s palivy, kterou získala v bývalé funkci ve firmě Spojené energetické systémy 

Ukrajiny.55  

                                                 
51 ЮЩEНКО, В. А.: Недеpжавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 261-262. 

Pro důvěru Juščenkova kabinetu hlasovaly strany blízké prezidentovi a část centristických stran. 
52 WHITMORE.S.: State Building in Ukraine: The Ukrainian Parliament, 1990-2003. New York 2004, s. 

101-103. 
53 Profile: Ukrainian Prime Minister Yuriy Yekhanurov. Radio Free Europe. 24.03.2006. [cit. 2018-04-17].  

Jurij Jechanurov byl ministr financí ve vládě Pavla Lazarenka v letech 1996-1997 a poslanec Nejvyšší rady 

od roku 1998. Po pádu vlády jeho spojenectví s Juščenkem pokračovalo a později se stal hlavním 

manažerem bloku Naše Ukrajina před parlamentními volbami v roce 2002 
54 BALMACEDA, M. M.: Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: 

Russia's Power, Oligarchs' Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. New York 2007, s. 

53.  
55 Společnost Energetické systémy Ukrajiny byla spojena s osobami Pavla Lazarenka a Julije 

Tymošenkové. V roce 1998, kdy Pavlo Lazarenko zastával post premiéra Ukrajiny, určil firmu SESU 

hlavním dodavatelem paliv na Ukrajinu. Zároveň byla Tymošenková místopředsedkyní strany Pavla 

Lazarenka Hromada. Poté, co byl v USA Lazarenko zatčen a obviněn z praní špinavých peněz, proměnila 

Tymošenková název strany Hromada na Vlast, která byla zejména hnutím Ruch označována jako „první 

disidentská oligarchická strana.“ 
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3.2 Reformy Juščenkovy vlády 

Åslund považuje období prvních čtyř měsíců roku 2000 na Ukrajině za nejvíce 

proreformní od vyhlášení nezávislosti země. Premiér Juščenko si byl vědom rozložení sil 

v parlamentu a také popularity u obyvatelstva. Maximálně se tedy snažil, aby jeho vláda 

provedla co nejvíce pro Ukrajinu prospěšných reforem. Obával se totiž, že může dojít 

k politické změně a on ztratí podporu prezidenta a Nejvyšší rady.56  

 Mezi prvními opatřeními nové vlády byla reforma týkající se vládní 

administrativy, která byla zatížena značnou byrokracií, centralizací a postrádala systém 

stanovení zodpovědnosti pro jednotlivé řídící funkce. Tvůrcem změn se stal vicepremiér 

Jechanurov. Vysocí činitelé měli dosud právo podepsat několik desítek smluv a zákonů 

denně, přičemž nenesli za své podpisy téměř žádnou zodpovědnost. Jádro reformy bylo 

prosté. Zavedla se pravidelná týdenní zasedání vlády. Byly založeny čtyři komise 

s účastí jednoho místopředsedy vlády v každé z nich. To ve výsledku znamenalo, že 

každé rozhodnutí vlády mělo být připraveno jednou z těchto komisí a zodpovědnost nesl 

její předseda. Výsledkem reformy byl pokles státních agentur, zvýšená odpovědnost 

dotyčných politiků a vyšší připravenost nových změn. I když prezident Kučma ztratil 

z důvodu této reformy část své operativní moci, nové změny akceptoval.57 

 Juščenko se dále zaměřil na zreformování a zpřehlednění finančního systému 

Ukrajiny, který přespříliš využíval bartery.58 Hlavní problém barterových obchodů 

spočíval v tom, že se státu nedostávalo finančních prostředků. Prostřednictvím barterů 

obchodovaly především velké firmy s kontakty na politické činitele. Výhodou 

pro privilegované firmy bylo, že platily daně pomocí realizace státních zakázek. 

Výsledkem bylo, že firmy neplatily daně a zároveň získávaly nové státní zakázky s uměle 

navýšenou hodnotou. Podobným způsobem přišla velká řada ukrajinských firem 

ke značným ziskům. Novými opatřeními chtěl Juščenko zajistit, aby firmy platily daně 

státu pomocí svých finančních prostředků, nikoliv pomocí barterů. Premiér se zasadil o 

zákon, který obsahoval výše uvedené změny, které byly úspěšně přijaty Nejvyšší radou 

v červnu 2001. Důsledkem změn bylo vyšší množství finančních prostředků proudících 

do státního rozpočtu. Juščenkova vláda tak získala na popularitě, neboť se jí podařilo 

                                                 
56 ÅSLUND, A.: How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington 2009, s. 133.  
57 Tamtéž, s. 134. 
58 Barter, též nazývaný jako směnný obchod, je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez 

použití peněz. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. 
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splatit nedoplatky důchodů a zabezpečit včasné vyplácení státních mezd. Ačkoliv se státní 

výdaje nacházely na stále vysoké úrovni, v poměru k HDP se snížily ze 36 % v roce 1999 

na 35 % v roce 2001. Za stejné časové období klesl i deficit státního rozpočtu z 3,5 % na 

1,1 % HDP. 59  

 Tabulka č. 3.: Ukrajinský rozpočet - příjmy a výdaje státu (% HDP) 

  1997 1998 1999 2000 2001 

Výdaje státního rozpočtu  44 % 39 % 36 % 34,5 % 35 % 

Příjmy státního rozpočtu 39 % 36 % 33 % 34 % 34,5 % 

Zdroj: Evropská banka pro obnovu a rozvoj [online database]. Dostupné: 

www.ebrd.com. 

 

Politicky nejcitlivějším opatřením Juščenkovy vlády se stala reforma energetiky. 

Úspěšné provedení reformy energetického odvětví na Ukrajině se považovalo 

za prakticky nemožné vzhledem k tomu, že většina nejbohatších a nejvlivnějších 

podnikatelů Ukrajiny byla spjata právě s tímto sektorem. Také prezidentská volební 

kampaň, která vedla ke znovuzvolení Kučmy, byla financována oligarchy profitujícími 

z obchodu s energiemi.60 Hlavní pomoc s provedením reformy očekával Juščenko hlavně 

od kontroverzní političky Tymošenkové. Cílem nových opatření bylo zvýšit 

transparentnost obchodů, omezit barterové platby a vymanit se ze závislosti na dovozu 

komodit z Ruska. V roce 2000 pocházelo z jiných než ruských zdrojů pouze 24 % 

zemního plynu a 12 % ropy. V mnoha případech byli zprostředkovatelé energií největšími 

daňovými dlužníky. Bylo to proto, že obchodníci nakupovali energii od výrobce z úvěrů, 

za které ručil stát. Když obchodník nedostál svým závazkům, dluh za něj zaplatil stát. 

Paradoxem této situace bylo, že SESU spojované s Tymošenkovou, dlužily státu 7,4 

                                                 
59 ÅSLUND, A.: How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington 2009, s. 135-136. 
60 BALMACEDA, M. M.: Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: 

Russia's Power, Oligarchs' Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. New York 2007, s. 

53.  
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miliardy ukrajinských hřiven. Celkový dluh všech firem spojených s tímto typem 

obchodu tvořil 17 % očekávaných příjmů Ukrajiny v roce 2001.61 

Za úspěch vicepremiérky považovala Juščenkova vláda uzavření smlouvy 

na dodávky zemního plynu z Turkmenistánu na Ukrajinu po dobu 10 let, nad kterými se 

zavedla státní kontrola. Tím částečně došlo k diverzifikaci dovozu zemního plynu. 

Na tento krok Tymošenkové se však snesla vlna kritiky ze strany prezidenta, který 

podezíral vicepremiérku, že vyjednaná cena plynu a jeho tranzitu je příliš vysoká a ona 

má z obchodu osobní profit. Kritika vicepremiérky ze strany prezidenta trvala od jejího 

nástupu do vlády Juščenka.62 V této nestálé situaci Tymošenková vyostřila svůj konflikt 

s Ihorem Bakajem.63 Za podporu Kučmy v prezidentských volbách byl Bakaj podpořen 

při iniciativě založení státního podniku Naftohaz a byl dosazen do jeho čela.64 Navíc jeho 

firma Interhaz, která byla největším rivalem Spojených energetických systémů v obchodu 

se zemním plynem, vlastnila exkluzivní práva na prodej ruského zemního plynu na 

Ukrajině. Vicepremiérka Bakaje propustila z čela státního podniku Naftohaz Ukrajiny a 

zrušila privilegia firmy Interhaz. Je velmi obtížné hodnotit kroky Tymošenkové, jednalo-

li se o její osobní pomstu či o snahu narovnání ukrajinského trhu s palivy.65 Každopádně 

konflikt mezi vicepremiérkou na jedné straně a prezidentem s oligarchy na straně druhé 

v průběhu roku 2000 stále více gradoval. Tymošenková si svými kroky ještě více 

znepřátelila oligarchy a ti se postavili nejen proti ní, ale i proti celé vládě. Proto byly 

probíhající snahy o reformu obchodu s palivy pod neustálým útokem a byly podkopávány 

státní byrokracií i prezidentskou správou.66 Změny se dotkly i dalších mocných mužů 

Ukrajiny profitujících z energetického sektoru. Jako příklad můžeme uvést zrušení 

exkluzivního práva pro firmy Oleksandra Volkova, které se zabývaly dovozem ropy do 

země. Ukrajinský trh s ropou byl částečně vyčištěn a Volkov byl z byznysu vytlačen. 

V souhrnu se celkové platby státu za energie podařilo snížit na 4 miliardy dolarů ročně, 

což přineslo pozitivní efekt pro ekonomiku. Navíc se ukrajinský trh s energiemi a 

                                                 
61 ZON, N. H.: Reform of Ukraine's Energy Complex as Precondition for Eliminating its Energy 

Dependence. Mining Technology [online]. 2003. [cit. 2018-04-24]. 
62 Тимошенко приняла критику президента. Кореспондент.нет. 28.07.2000. [cit. 2018-04-18]. 
63 Ihor Bakaj je ukrajinský podnikatel a ukrajinský politik spjatý s prezidentem Kučmou. 
64 Naftohaz je státní podnik podřízený přímo vládě. Společnost se zabývá těžbou, dopravou a dodávkami 

zemního plynu a ropy na území Ukrajiny.  
65 BALMACEDA, M. M.: Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: 

Russia's Power, Oligarchs' Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. New York 2007, s. 

56.  
66 ZON, N. H.: Reform of Ukraine's Energy Complex as Precondition for Eliminating its Energy 

Dependence. Mining Technology [online]. 2003. [cit. 2018-04-24]. 
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elektřinou otevřel zahraničním firmám. Všechna nová opatření velmi znepokojila 

oligarchy, kteří pocítili citelné ztráty a snažili se fungování nové vlády omezit.67 

 Současně v rámci hospodářských reforem se Juščenko zasadil i o reformu 

zemědělství. Státní a kolektivní farmy byly formálně rozpuštěny a vlastnická práva byla 

předávána lidem na jednotlivých farmách. Ve skutečnosti to znamenalo, že půda byla 

předána bývalým manažerům státních farem, privátním farmám a rostoucímu počtu 

velkých soukromých holdingů. Vlastnictví zemědělských družstev se stalo velmi 

různorodé. Kladem bylo, že farmy pokračovaly ve své produkci. Tato reforma se nedá 

považovat, vzhledem k historii ukrajinského zemědělství, za příliš úspěšnou. Juščenkovi 

se sice podařilo udržet zemědělskou výrobu, infrastruktura však zůstala stále velmi 

zaostalá.68  

 V roce 2000 proběhla privatizace velkých státních firem v oblasti ropného 

průmyslu. Došlo k souboji mezi ukrajinskými oligarchy a ruskými firmami. Čtyři hlavní 

ropné rafinerie byly prodány čtyřem různým ruským firmám TNK, Lukoil, Tatněft a 

Alliance. Výsledkem privatizace bylo zvýšení produkce petrochemických produktů 

na území Ukrajiny, ale zároveň stoupla závislost na Rusku. V roce 2001 připravila 

Juščenkova vláda prodej šesti firem zabývajících se přenosem elektřiny. Jednalo se 

o první otevřený mezinárodní prodej ukrajinských aktiv. Všechny předešlé privatizace 

měly za následek to, že soukromý sektor na Ukrajině generoval 60 % celkového HDP 

Ukrajiny.69 I přesto se množství zprivatizovaných státních energetických firem v roce 

2001 pohybovalo okolo 20 %.70 

 Ostrá kritika ze strany oligarchů se na Juščenkův kabinet začala snášet kolem 

května roku 2000. Medvedčukova strana SDPU a Strana regionů ovládaná Volkovem a 

Bakajem, které byly součástí parlamentní většiny, začaly vyjadřovat znepokojení 

nad prováděnými reformami vlády.71 O pár dní později se ke kritikům přidal i prezident 

                                                 
67 BALMACEDA, M. M.: Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: 
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68 ÅSLUND, A.: How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington 2009, s. 139-140. 
69 Tamtéž. s. 141. 
70 ZON, N. H.: Reform of Ukraine's Energy Complex as Precondition for Eliminating its Energy 

Dependence. Mining Technology [online]. 2003. [cit. 2018-04-24].  
71 Na ukrajinské politické scéně figurovalo více politických subjektů, jejichž název obsahoval pojmy 

sociální demokracie či socialisté. Medvedčukova Sociálně – demokratická strana Ukrajiny podporovala 

prezidenta Kučmu. Oproti tomu Morozovova Socialistická strana Ukrajiny se považovala za spíše opoziční 

stranu. Další stranou byla Progresivní socialistická strana Ukrajiny, kterou reprezentovala Natalije 

Vitrenko. Progresivně socialistická strana Ukrajiny se profilovala jako levicově populistická. 
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Kučma, který ostře napadl nedostatečnou aktivitu kabinetu a vyjádřil nesouhlas 

s politikou Tymošenkové v energetickém sektoru. Premiér se ve svém vyjádření 

na tiskové konferenci v Nejvyšší radě zastal vicepremiérky a prohlásil tato obvinění za 

nespravedlivá. Podle Juščenka lze od tohoto momentu pozorovat změnu v přístupu 

prezidenta k premiérovi.72 Za jistý ukazatel společenských nálad můžeme brát to, že 

popularita Juščenka u ukrajinské veřejnosti neustále narůstala. Nasvědčuje tomu průzkum 

z léta roku 2000, kde by si 30 % Ukrajinců zvolilo za příštího prezidenta právě Juščenka, 

a za ním by s 20 % zůstal stávající prezident Kučma.73 Současně se v tomto období 

zvyšoval tlak i na vicepremiérku Tymošenkovou. Její manžel, který byl výkonným 

ředitelem společnosti SESU, byl zatčen. Tymošenková to označila za způsob politického 

tlaku na svoji osobu. Na otázku novinářů, jak bude postupovat, odpověděla: „Budu 

bojovat za osvobození mého manžela, ale rozhodně nepřestanu bojovat proti 

zkorumpovaným klanům, které chtějí mou rezignaci.“74 Juščenko si velmi dobře 

uvědomoval, že právě prezident mu dopomohl do premiérského křesla, a v lednu roku 

2001 reagoval na stupňující se negativní hodnocení svého kabinetu ze strany prezidentské 

kanceláře takto: „Politika mé vlády je prospěšná každému Ukrajinci i oligarchovi.“75 Dále 

Juščenko v reakci na kritiku vicepremiérky odpověděl, že její činnost, kterou 

v energetickém sektoru provádí, je úspěšná a on je s ní spokojen.76   

3.3 Kučmagate 

 Současně s rostoucí vládní krizí vypukl na ukrajinské politické scéně skandál 

spojený s vraždou investigativního novináře Georgije Gongadzeho.77 Gongadze byl 

naposledy viděn 6. září 2000.78 Jeho tělo bylo nalezeno až o dva měsíce později. Po 25 

dnech od nalezení těla zveřejnil lídr socialistů Oleksandr Moroz nahrávky pořízené 

v prezidentově kanceláři členem jeho ochranky majorem Mykolou Melnyčenkem. 

Při projevu v Nejvyšší radě Moroz nařkl Kučmu, že byl zapojen do přípravy vraždy 

novináře a nahrávky měly posloužit jako důkaz. Aféra, později známá jako Kučmagate, 

                                                 
72 ЮЩEНКО, В. А.: Недeржавнi таємницi. Харкiв 2014, s. 262. 
73 Кто будет следующим президентом Украины? Kореспондент.нет. 27.08.2000. [cit. 2018-04-18]. 
74 Tymoshenko Says Husband's Arrest Is the Result of Political Pressure on Her. KyivPost.com. 21.11.2000. 

[cit. 2018-04-19]. 
75 Ющенко, убивший в себе раба. Украинская Правда. 03.01.2001. [cit. 2018-04-19]. 
76 Tamtéž. 
77 Georgij Gongadze byl významný ukrajinský investigativní novinář gruzínského původu a zakladatel 

známého ukrajinského serveru Украинская Правда.  
78 В Украине оппозиционные журналисты пропадают без вести?! Kореспондент.нет. 18.09.2000. [cit. 

2018-04-20]. 
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vedla k hluboké politické krizi, která vyústila až Oranžovou revolucí o čtyři roky 

později.79 

 Nahrávky zachycovaly Kučmu při mnoha rozhovorech, ve kterých říká svým 

lidem, aby Gongadzeho odstranili. Pásky obsahovaly i záznamy o podvodech a 

manipulacích u prezidentských voleb v roce 1999, praní špinavých peněz a nelegálním 

prodeji zbraní do Iráku.80 Kučma a jeho spojenci okamžitě odmítli autenticitu nahrávek a 

označili je za podvrh. V souvislosti s tím se začalo spekulovat, kdo ve skutečnosti za nimi 

stojí a komu jsou prospěšné. Vypukl tedy spor mezi Morozem a Kučmou, kterého 

prezident označil za strůjce celé aféry a objednavatele pořízení nahrávek. Moroz se bránil 

tím, že věří v nezávislost ukrajinských soudů a je připraven se s Kučmou soudit 

o pravdivost nahrávek.81   

V důsledku této situace se na Ukrajině aktivizovala část obyvatelstva 

protestujících proti prezidentovi. Ve snaze odvrátit pozornost společnosti od všech 

podezření se prezidentské síly snažily popsat aféru Kučmagate jako dlouho 

připravovanou kampaň, která je financována ze zahraničí s cílem diskreditovat 

prezidenta.82 Nejznámější protestní akce nesly název „Ukrajina bez Kučmy“ a „Za 

pravdu“. Účastníky těchto skupin byli především studenti a občanští aktivisté. 

Protestovali proti prezidentovi a jejich snahou bylo donutit Kučmu k odstoupení. Protesty 

se postupně rozšířily po celé Ukrajině.83 Obě protestní akce čelily velkému tlaku 

prezidentského aparátu, který je označil jako ultrapravicové minoritní síly. Následná 

mediální kampaň tyto iniciativy výrazně oslabila.84 

 Další komplikace na politické scéně nastaly v parlamentu. Snahou 

proprezidentských frakcí bylo dostat pro ně nepohodlnou Tymošenkovou z pozice 

vicepremiérky. Funkci musela opustit 18. ledna 2001, kdy se ji prezident rozhodl odvolat 

                                                 
79 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 43. 
80 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 32-33, 105-106. 

Panovalo podezření, že Kučma ilegálně prodal do Iráku technologicky vyspělý radarový systém Kolčuha. 

Je nutné zmínit, že tento radarový systém nikdy v Iráku nebyl nalezen. 
81 Мороз готов судиться с Кучмой. Kореспондент.нет. 29.11.2000. [cit. 2018-04-20]. 
82 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 44. 
83 "Украина без Кучмы" пройдет по всей Украине. Kореспондент.нет. 25.12.2000. [cit. 2018-04-20].  
84 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 15,33. 
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s kontrasignací premiéra. Krok Juščenka označovala některá média jako zradu Juščenka 

na osobě Tymošenkové а ústupek premiéra vůči prezidentovi, který opět plně ovládl 

politické dění.85 O čtyři dny později byla Tymošenková obviněna a zatčena pro podezření 

z trestné činnosti, které se měla dopustit za svého působení ve Spojených energetických 

systémech Ukrajiny. Na to reagoval Juščenko prohlášením, že plně věří v její nevinu a že 

její činnost narušila zájmy oligarchů, a proto byla zatčena. Její odvolání vyvolalo 

negativní reakce politické strany Vlast, která opustila parlamentní většinu. Další politické 

subjekty podporující vládu v Nejvyšší radě se taktéž distancovaly od pravděpodobných 

činů prezidenta vycházejících z obsahu nahrávek.86 Dá se ale předpokládat, že jejich 

pravým důvodem bylo neztratit popularitu veřejnosti. Tato nově vzniklá situace ve svém 

důsledku znamenala, že parlamentní většina hlasovala společně víceméně pouze 

v otázkách sociální politiky, kultury a infrastruktury, v ostatních politických otázkách se 

rozcházela. Formálně tedy zůstala většina funkční, ale ve skutečnosti nebyla schopná 

dosáhnout dohody. Tím došlo k růstu vlivu levicových stran v parlamentu, především 

komunistů, kteří později sehráli významnou roli při odvolání Juščenka z pozice 

premiéra.87  

 Znakem oslabení Juščenkovy pozice ve vládě byl jeho podpis na prohlášení tří 

nejvyšších ústavních představitelů Ukrajiny tzv. Dopisu tří, který prezident Kučma, 

předseda Nejvyšší rady Ivan Pljušč a premiér Juščenko podepsali 13. 2. 2001. 

V uvedeném dokumentu společně odsoudili opoziční hnutí. Tím se Juščenko částečně 

identifikoval jako součást Kučmova režimu.88 I přes tyto skutečnosti neztratil Juščenko 

svou popularitu a už v tuto dobu se jevil jako pravděpodobný lídr opozice vůči 

prezidentovi. Několik týdnů po podpisu Dopisu tří zesílila ostrá kritika Juščenka. Jejím 

iniciátorem byl Viktor Medvedčuk, v té době místopředseda parlamentu. Přišel 

s návrhem odvolat Juščenka do konce května roku 2001, avšak podle sociologického 

průzkumu si 64 % dotázaných nepřálo premiérovo odvolání.89 Bylo zjevné, že většina 

útoků vedených proti osobě Juščenka měla opačný dopad. Byl považován spíše za 

člověka, kterému není umožněno pokračovat v nastoupených reformách. Navíc 

                                                 
85 Ющенко здав Тимошенко. Украинская Правда. 23.08.2001. [cit. 2018-04-20].  
86 Jednalo se o stranu Solidarita a hnutí Ruch. 
87 WHITMORE, S.: State-Building in Ukraine: The Ukrainian Parliament, 1990-2003. New York 2004, s. 

103.  
88 Как начиналась и чем закончилась акция "Украина без Кучмы". Коммерсант.нет. 17.07.2012. [cit. 

2018-04-20].  
89 "Украина без Кучмы" пройдет по всей Украине. Kореспондент.нет. 25.12.2000. [cit. 2018-04-20].  
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Juščenkova popularita sahala i za hranice Ukrajiny. Představitelé západních zemí v čele 

se Spojenými státy americkými vnímali Juščenka jako osobu, která může být zárukou 

proti posilování vlivu Ruska na politické dění Ukrajině. Současně si Juščenko připouštěl, 

že mu hrozí odvolání a pohrával si s myšlenkou, že pokud bude muset odejít z premiérské 

funkce, může vnést nový impuls v opoziční antikučmovskou kampaň. Stejný názor měla 

i opozice, která by ho ráda ve svém čele viděla.90  

 Na jaře 2001 se schylovalo k Juščenkovu konci v čele vlády. V dubnu se 

v parlamentu zformovala aliance stran stojící proti němu. Celkový počet poslanců 

v utvořené skupině činil 283 z celkových 450. Alianci utvořilo uskupení stran podporující 

prezidenta v čele s SDPU Medvedčuka s klíčovou podporou komunistů.91  Mnozí 

analytici hovořili o tom, že osud premiéra závisí na prezidentovi, i když prezident nemá 

teoreticky žádné formální pravomoci ovlivnit hlasování poslanců. Přes nesporný 

ekonomický růst způsobený Juščenkovými reformami byli jeho odpůrci rozhodnuti 

hlasovat pro jeho odvolání. Za formální důvod uvedli, že hospodářský růst je způsoben 

pouze zvýšením exportu, který dokázal vyplnit rozpočtové schodky. Ve skutečnosti se 

jednalo pouze o vlastní mocenské zájmy jednotlivých uskupení, které toužily po 

opětovném navrácení moci.92 Odvolání vlády bylo Nejvyšší radou odhlasováno 26. dubna 

2001.93 Po hlasování vystoupil před novináře v parlamentu Roman Bezsmertnyj a vyjádřil 

se k této události následovně: „Vždy jsem podporoval Viktora Juščenka jako premiéra a 

hlasoval jsem pro jeho setrvání ve funkci. Domnívám se, že jeho odvolání je jedna 

z největších vnitropolitických chyb Ukrajiny posledního desetiletí.“94 Britský deník The 

Guardian odstranění Juščenka z premiérského křesla označil jako návrat Ukrajiny do 

sféry ruského vlivu. Důkazem toho má být i Kučmovo odmítnutí podpořit Juščenka a 

raději ustoupit oligarchům. Podporovatelé Juščenka považovali jeho konec za citelnou 

ztrátu pro demokracii na Ukrajině. Poukazovali na utužení politického systému Ukrajiny 

pod vedením Kučmy. Je třeba zdůraznit, že po odvolání vzrostla Juščenkova popularita 

                                                 
90 Премьер перед бурей. Украинская Правда. 18.04.2001. [cit. 2018-04-20].  
91 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 42. 
92 Депутаты увеличивают давление на украинского премьера. Украинская Правда. 20.04.2001.[cit. 

2018-04-20].  
93 WHITMORE, S.: State-Building in Ukraine: The Ukrainian Parliament, 1990-2003. New York 2004, s. 

103-104.  
94 КОРЖ, Г.: Леонид Кучма: Настоящая биография второго Президента Украины. Харьков 2005, 

s 130. 

Roman Bezsmertnyj byl v roce 1997 jmenován zástupcem prezidenta Kučmy v Nejvyšší radě. V této pozici 

působil do roku 2002. Následně zahájil dlouholetou spolupráci s Viktorem Juščenkem a jeho politickým 

blokem Naše Ukrajina.  



31 

 

na ještě vyšší úroveň. Po celé Ukrajině se navíc shromáždilo více než 4 miliony podpisů 

na jeho podporu. Juščenkova reakce na události 27. dubna byla následující: „Neopouštím 

politiku. Odcházím, abych se mohl v budoucnu vrátit.“95  

 

  

                                                 
95 Ukraine's Popular PM Forced Out. The Guardian. 27.04.2001. [cit. 2018-04-21].  
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4 Juščenkova cesta do opozice  

4.1 Vznik politického bloku Naše Ukrajina 

 Juščenko se myšlenkou utvoření opozičního bloku pravicových a centristických 

sil zabýval, když už bylo téměř jisté, že skončí v čele vlády. S kým a jak bude svou 

budoucnost v politice utvářet, bylo několik týdnů po jeho odvolání nejasné.96 Nehledě 

na spekulace nad Juščenkovými snahami o vytvoření nového politického subjektu 

prezident Ukrajiny Kučma pochyboval, že se bývalému premiérovi podaří zformovat 

blok stran, který by byl schopen účastnit se parlamentních voleb v roce 2002.97 Koncem 

května roku 2001 předseda Nejvyšší rady Ivan Pljušč oznámil veřejnosti, že by se rád 

zúčastnil parlamentních voleb spolu s Juščenkem v jeho nově utvářejícím se bloku. Také 

řada opozičních parlamentních pravicových stran v čele s hnutím Ruch projevila zájem 

být součástí nového politického subjektu pod Juščenkovou záštitou. Na tento zájem 

reagoval Juščenko tím, že absolvoval řadu setkání se zástupci opozičních stran a podotkl, 

že nový blok může být zformován už na podzim roku 2001. Taktéž 23. května potvrdil 

agentuře Interfax, že bude kandidovat v parlamentních volbách, ale prozatím nebylo 

jasné, za jaké politické uskupení.98  

 Začátkem léta 2001 Juščenko oznámil utvoření nového politického subjektu 

nazvaného Naše Ukrajina. Jednalo se o spojenectví národně demokratických a 

centristických stran, které se neúčastnily protestů proti prezidentovi, ale zároveň se 

snažily vyhnout jakémukoli spojení s proprezidentskými a oligarchickými frakcemi. 

V průběhu předvolební kampaně Juščenko neustále odmítal charakteristiku ukrajinských 

novinářů, že blok Naše Ukrajina je opoziční uskupení, ale označoval ho jako 

konstruktivní a neradikální novou sílu ukrajinské politické scény.99 Po Juščenkově 

oznámení o vytvoření bloku Naše Ukrajina proběhl na Ukrajině průzkum veřejného 

mínění v otázce důvěry jednotlivých politiků. Na prvním místě se umístil Juščenko, 

kterému důvěřovalo 22,8 % obyvatel. Druhé místo obsadil předseda komunistické strany 

Petro Symonenko s důvěrou 11,8 %. Na třetím místě skončil lídr socialistů Oleksandr 

                                                 
96 Ющенко: Гамлет или Моисей?. Украинская Правда. 26.05.2001. [cit. 2018-05-18]. 
97 Кучма сомневается в Ющенко. Корреспондент.net. 25.05.2001. [cit. 2018-05-18]. 
98 Плющ пойдет на выборы с Юшенко. Корреспондент.net. 23.05.2001. [cit. 2018-05-18]. 

Pljušč silně vystupoval proti odvolání Juščenka z postu premiéra. To i přesto, že byl členem Lidově 

demokratické strany, ve které většina členů hlasovala pro odvolání. V parlamentních volbách roku 2002 

kandidoval za Lidově demokratickou stranu. Až v roce 2003 vstoupil do bloku Juščenka.  
99 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 87. 
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Moroz s důvěrou 5,8 %.100 Juščenko dále vyjádřil přesvědčení, že do jeho nově vzniklého 

bloku vstoupí okolo jedné desítky stran a hnutí a že všechny politické subjekty si budou 

rovny nezávisle na tom, kdo vstoupil do bloku dříve.101  

 Naše Ukrajina nebyla jediným nově vzniklým subjektem. Julije Tymošenková 

založila na jaře roku 2001 Fórum národní záchrany. Na podzim téhož roku veřejně 

předložila Juščenkovi a jeho bloku písemnou nabídku, zda nechce kandidovat 

v parlamentních volbách 2002 spolu s ní a s lídrem Socialistické strany Oleksandrem 

Morozem. Tymošenková sdělila Juščenkovi, že je připravena předat mu vedení nad celým 

uskupením, pokud by Juščenko nabídku přijal. Tymošenková se domnívala, že pouze 

tímto způsobem může po volbách vzniknout v parlamentu většina, která bude nezávislá 

na prezidentovi.102 Na tuto nabídku reagoval Juščenko velmi jasně. Řekl, že Naše 

Ukrajina je samostatný subjekt, který funguje na svých principech a nabídka 

Tymošenkové mu připadá jako ultimátum. Své rozhodnutí nespojit se Juščenko vysvětlil 

tím, že Blok Julije Tymošenkové (BJuT) se jeví jako příliš opoziční subjekt, oproti tomu 

Naše Ukrajina chce vystupovat jako konstruktivní blok. Dále dodal, že rozumí 

Tymošenkové, proč se k tomuto kroku uchýlila, a je si jist, že ve volbách získá své 

příznivce. Podotkl ale, že jich nemusí být mnoho.103 Čelní představitel Socialistické 

strany Jurij Lucenko uvedl, že hlavním cílem nabídky Tymošenkové bylo získat od 

Juščenka veřejné odmítnutí tohoto návrhu jít s BJuT do jednoho politického uskupení a 

sjednotit se s opozicí. Zároveň se snažila oddělit od Juščenka, kterého někteří novináři 

označovali jako člověka stále spojeného s prezidentem.104 Organizace Fórum národní 

záchrany se v listopadu volně transformovala a změnila název na (BJuT). V čele s 

bývalou vicepremiérkou byl blok připraven kandidovat v parlamentních volbách 2002.105  

 Na sklonku roku 2001 oznámil Juščenko na tiskové konferenci v Kyjevě, že 

9. ledna 2002 dojde k oficiálnímu vzniku bloku Naše Ukrajina a předsedové všech 

politických stran, které budou jeho členy, podepíší dohodu o vzniku bloku. Součástí Naší 

                                                 
100 http://old.kiis.com.ua/txt/lizogub.html. [cit. 2018-05-19]. 
101 К Ющенко примкнут десятки партий и организаций. Корреспондент.net. 01.08.2001. [cit. 2018-

05-19]. 
102 Тимошенко призывает Ющенко и Мороза объединиться. Корреспондент.net. 27.09.2001. [cit. 

2018-05-19]. 
103 Ющенко не будет сотрудничать с Тимошенко по принципиальным причинам. Корреспондент.net. 

13.02.2002. [cit. 2018-05-20]. 
104 Ющенко отказал Тимошенко. Корреспондент.net. 27.09.2001. [cit. 2018-05-19]. 
105 The Europa World Yearbook 2004. 45. ed. London: Europa Publications, 2004, s. 4295. 

Hlavním pilířem Bloku Julije Tymošenkové byla její strana Vlast a dále strany Ukrajinská republikánská 

strana Sobor, Ukrajinská sociálně demokratická strana a Ukrajinská republikánská strana. 
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Ukrajiny bylo deset politických stran. Konkrétně to byla strana Vpřed Ukrajino, 

Ukrajinské národní hnutí, Solidarita, Republikánská křesťanská strana, strana Reforem a 

pořádku, Křesťansko-demokratický svaz, Lidové hnutí Ukrajiny, Mládežnická strana 

Ukrajiny, Liberální strana Ukrajiny a Kongres ukrajinských nacionalistů.106  

4.2 Parlamentní volby 2002 

Kampaň před parlamentními volbami se nesla ve znamení střetu dvou bloků. 

Kromě zorganizované široké centristicko-pravicové koalice Naše Ukrajina Viktora 

Juščenka, jejímž cílem bylo ukončit osm let trvající vůdčí pozici levicových stran 

v parlamentu a porazit mocenský blok sil soustředěných kolem prezidenta, tu byli politici 

a strany těžící z podpory prezidenta Kučmy, kteří se snažili zachovat dosavadní rozsah 

moci. Ti se postavili proti Juščenkovi a ostatním opozičním subjektům pod hlavičkou 

bloku Za jednotnou Ukrajinu.107 Dle amerického politologa Paula D’Anieriho byly 

parlamentní volby vnímány širokou veřejností na Ukrajině jako referendum o prezidentu 

Kučmovi a také jako počátek předvolební kampaně pro prezidentské volby v roce 

2004.108 Velký rozdíl byl spatřován ve způsobu vedení kampaně jednotlivými účastníky. 

Tábor bloku Za jedinou Ukrajinu vedl kampaň především prostřednictvím státních médií 

a mohl se spolehnout na značnou podporu z východních regionů země. Tento způsob 

kampaně notně připomínal předešlou kampaň z prezidentských voleb konaných v roce 

1999. V kontrastu s tím Juščenko a jeho blok Naše Ukrajina čelil stálému tlaku a 

obstrukcím ze strany státních médií, které se snažily ovlivnit veřejné mínění a vytvořit 

obraz Naší Ukrajiny jako radikálního bloku, který pouze touží po moci a odvolání 

prezidenta. Britský odborník na ukrajinskou politiku Taras Kuzio poznamenává, že 

členové a podporovatelé bloku Naše Ukrajina nebyli tak radikální jako příznivci a členové 

Socialistické strany a Bloku Julije Tymošenkové a jejich cílem nebylo svrhnout 

prezidenta.  

Juščenko pojal kampaň zcela odlišně oproti ostatním stranám. Jelikož se nemohl 

spolehnout na oficiální celostátní média, středobodem jeho kampaně bylo cestování po 

                                                 
106 Члены Нашей Украины подписали соглашение. Корреспондент.net. 09.01.2002. [cit. 2018-05-20]. 
107 RYCHLÍK, J. – ZILYNSKYJ, B. – MAGOCSI, P. R.: Dějiny Ukrajiny. Praha 2015, s. 409. 

 Blok Za jednotnou Ukrajinu oficiálně vznikl koncem roku 2001 a celkově ho tvořilo čtrnáct politických 

subjektů. Základním pilířem bloku však tvořily strany Práce Ukrajiny, Lidově-demokratická strana, Strana 

regionů, Agrární strana Ukrajiny a Strana průmyslníků a podnikatelů Ukrajiny. Lídrem bloku se stal 

Volodymyr Lytvyn, který působil ve funkci vedoucího prezidentské kanceláře. Druhým mužem na 

kandidátce byl Anatolij Kinach, v té době premiér Ukrajiny. 
108 D'ANIERI, P. J.: Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional Design. New York 

2007, s. 93. 
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celé zemi. Juščenko s blokem Naše Ukrajina navštívil přes 400 měst a obcí a kritizoval 

tehdejší vládnoucí režim v čele s Kučmou a snažil se naklonit voliče na svoji stranu. 

Juščenko, se na rozdíl od bloku Za jednotnou Ukrajinu, mohl spolehnout na nejvyšší 

podporu na západě Ukrajiny.109 I když Juščenko kritizoval Kučmu, na otázku novinářů 

při jeho návštěvě ve městě Ternopil jaký je jeho vztah k prezidentovi, odpověděl: 

„Funkce prezidenta je symbol Ukrajiny a je nutné ji respektovat, nezávisle na tom, kdo 

za ní stojí.“110 Takto se Juščenko přímé odpovědi na otázku vyhnul a pouze dodal, že ho 

velmi mrzí okolnosti, za jakých byl odvolán z premiérského křesla.111  

Předvolební průzkumy favorizovaly měsíc před konáním voleb blok Naše 

Ukrajina s pravděpodobným ziskem 25 % hlasů, druhá by skončila Komunistická strana 

s 20 % a třetí by se umístila Sociálně-demokratická strana Ukrajiny.112 Samotné 

parlamentní volby se konaly 31. 3. 2002. Noví poslanci byli voleni do Nejvyšší rady 

dvěma způsoby. Jedna polovina poslanců byla volena poměrným systémem a druhá 

polovina poslanců byla volena v jednokolových volebních obvodech.113 Volby 

skončily relativním vítězstvím Juščenkova bloku Naše Ukrajina, který v poměrném 

hlasování získal 23,5 %. Komunisté obdrželi 20 %, proprezidentský blok obdržel 11,8 % 

hlasů a Blok Julije Tymošenkové 7,2 %. Situaci ovšem znepřehlednilo zvolení řady 

formálně nezávislých kandidátů, kteří při vstupu do parlamentu posílili ve většině případů 

prezidentský blok, což degradovalo vítězství Naší Ukrajiny. Blokem s největším počtem 

poslanců se stalo hnutí Za jednotnou Ukrajinu.114 Mezinárodní pozorovatelé, kteří 

dohlíželi na průběh voleb, také potvrdili, že docházelo k manipulování hlasů v 

jednomandátových obvodech, kde se přesouvaly hlasy mezi jednotlivými kandidáty 

zejména ve prospěch hnutí Za jednotnou Ukrajinu.115 Mít dostatečný počet mandátů 

v Nejvyšší radě mělo zásadní vliv na jmenování významných pozic v parlamentu. 

Hlavním cílem bloku Za jednotnou Ukrajinu a prezidenta bylo obsazení funkce předsedy 

parlamentu. Vhodným kandidátem dle nich se měl stát Volodymyr Lytvyn. Jako bývalý 

šéf prezidentské administrativy by kontroloval Nejvyšší radu ve prospěch prezidenta a 

                                                 
109 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 87. 
110 Ющенко призвал уважать институт президента. Корреспондент.net. 24.03.2002. [cit. 2018-05-21]. 
111 Tamtéž. 
112 https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=472&page=62 [cit. 2018-05-21]. 
113 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 52. 
114 RYCHLÍK, J. – ZILYNSKYJ, B. – MAGOCSI, P. R.: Dějiny Ukrajiny. Praha 2015, s. 409. 
115 D'ANIERI, P. J.: Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional Design. New York 

2007, s. 94-95. 
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zabránil by opozičním frakcím iniciovat impeachment. Ovšem opoziční síly měly 

v parlamentu 227 hlasů, oproti tomu prezidentské měly pouze 206. Avšak strany Naše 

Ukrajina, Komunistická strana a Blok Julije Tmošenkové nebyly schopny se dohodnout 

na společném kandidátovi a šance Lytvyna stoupaly. Minimálních potřebných 226 hlasů 

Lytvyn získal a stal se předsedou parlamentu. Je nutné poznamenat, že volba byla tajná a 

část potřebných hlasů nutných pro zvolení poskytli i poslanci bloku Naše Ukrajina a 

Komunistické strany.116 Juščenko tento krok kritizoval a označil jej za porážku 

demokracie. Byl si samozřejmě vědom, že Lytvyn byl zvolen i díky určitému počtu 

poslanců z jeho bloku.117 

  

                                                 
116 WHITMORE, S.: State-building in Ukraine: The Ukrainian Parliament, 1990-2003. New York 2004, s. 

159-160. 

Šéfem prezidentské administrativy se místo Lytvyna stal Viktor Medvedčuk, lídr proprezidentské Sociálně-

demokratické strany Ukrajiny. 
117 Ющенко: Избрание спикером Литвина – проигрыш демократии. Корреспондент.net. 28.05.2002. 

[cit. 2018-05-22]. 
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Tabulka č. 4.: Výsledky parlamentních voleb 2002 

Strana/Blok 

% zisk na 

stranické 

kandidátce 

Počet 

mandátů ze 

stranické 

kandidátky 

Počet stranických 

jednomandátových 

křesel 

Počet 

stranicky 

nezávislých 

mandátů 

Celkový 

počet 

získaných 

mandátů 

Naše Ukrajina 23,5 70 41 1 112 

Za jednotnou Ukrajinu 11,8 35 66 20 121 

Komunistická strana 20 59 6 / 65 

Blok Julije Tymošenkové 7,2 22 / / 22 

Socialistická strana 6,9 20 2 / 22 

Sociálně demokratická strana 

Ukrajiny 
6,2 19 5 4 28 

Nezařazení poslanci / / / / 68 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny [online]. Dostupné:http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

4.3 Cesta k prezidentským volbám 2004 

Dopad parlamentních voleb na Ukrajinu byl velmi negativní. Společnost se cítila 

být podvedena vládnoucí garniturou, která v celkovém součtu dostala méně hlasů než 

strany opoziční.118 Už krátce po volbách si opozice uvědomila rozčarování ve společnosti.  

Pokud chtěla porazit dosavadní vládní síly, musela by se směrem k blížícím 

prezidentským volbám v roce 2004 spojit. Začalo se spekulovat o Juščenkovi jako o 

možném společném kandidátovi opozice, což nevylučoval ani samotný Juščenko.119  

                                                 
118 http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0e. [cit. 2018-05-20]. 
119 Ющенко не исключает участия в президентских выборах. Украинская Правда. 20.06.2002. [cit. 

2018-05-23]. 
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 Po prohře ve volbě předsedy parlamentu změnila část opozice svou taktiku a 

začala podnikat aktivní kroky ve jménu budoucnosti demokracie v zemi. V průběhu léta 

roku 2002 tři opoziční strany, Komunistická strana, Blok Julije Tymošenkové a socialisté 

iniciovaly masivní protesty na podporu demokracie k druhému výročí smrti 

investigativního novináře Gongadzeho dne 16. září. Pozice Naší Ukrajiny byla 

nevyhraněná a do protestů se nezapojila. Byli přesvědčeni, že se stali vítězi voleb, a proto 

Juščenko pokračoval v povolebních vyjednáváních o parlamentní většině a doufal v její 

úspěšné zformování.120 Nakonec se v Nejvyšší radě utvořila většina, ale bez Naší 

Ukrajiny. Následně Juščenko nejen že přislíbil účast na protestech, ale také podepsal 

společné prohlášení s BJuT a socialisty požadující Kučmovu rezignaci. Protesty se 

odehrávaly po celé Ukrajině v září a říjnu roku 2002 a poslední v březnu 2003.121 

 Vládní administrativa reagovala na protesty od roku 2002 zvýšením kontroly 

nad médii. Tato kontrola dostala na Ukrajině název „temniki“. Vzhledem k tomu, že 

většina ukrajinské společnosti sledovala zprávy prostřednictvím televize, která byla buď 

ve státním vlastnictvím nebo v rukách spřátelených oligarchů, nebylo složité ovlivnit 

společenské mínění. Ovlivňování společnosti médii mělo na opozici velký dopad, jelikož 

v médiích, vzhledem k jejich závislosti na vládnoucích strukturách nedostávala tak velký 

prostor ke svému projevu a propagaci.122 

Prezidentské síly si zvyšující se riziko ztráty moci nijak nepřipouštěly a 

pokračovaly v řešení svých problémů, které byly založeny na jejich vzájemném boji 

o moc. Důležitým faktorem, který přispěl k rozdělení vládního tábora a jednotlivých 

oligarchických klanů, byl zvýšený příliv ruského kapitálu. Část z nich měla obavy, že 

větší vliv Ruska přinese ztrátu jejich finančních zisků a oslabení vlivu v důležitých 

podnicích. To byl problém hlavně pro klany z východu země, tedy pro dněpropetrovský 

a doněcký klan. Oproti tomu stál kyjevský klan, který těžil především z činností z vnitřní 

ukrajinské ekonomice. Pro Kučmu bylo rovnoměrné rozdělení sil mezi jemu spřátelenými 

oligarchy podstatné k udržení jeho moci. Po Juščenkově odvolání byla posílena pozice 

                                                 
120 WHITMORE, S.: State-building in Ukraine: The Ukrainian Parliament, 1990-2003. New York 2004, s. 

160.  

У "Нашей Украины" будет свое большинство. Украинская Правда. 20.06.2002. [cit. 2018-05-23]. 
121 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 

2013, s. 89-90. 

В большинстве Медведчука будут Регионы, но без "Нашей Украины". Украинская Правда. 

19.09.2002. [cit. 2018-05-24]. 
122 D'ANIERI, P. J.: Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional Design. New York 

2007, s. 198-199. 
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kyjevského klanu. Premiérem se stal Anatolij Kinach a v roce 2002 Kučma jmenoval 

Medvedčuka šéfem prezidentské administrativy. Na podzim roku 2002 byl premiér 

Kinach Kučmou odvolán. Jako formální důvod uvedl prezident, že jeho vláda nebyla 

schopna najít podporu pro schválení rozpočtu. Ve skutečnosti prezident odvolal Kinacha 

z důvodu jemu potřebné rovnováhy mezi klany. Dne 22. listopadu 2002 jmenoval 

prezident, za tiché podpory nejbohatšího muže Ukrajiny Rinata Achmetova, premiérem 

Viktora Janukovyče.123 V souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami se pár dní po 

svém jmenování vyjádřil Janukovyč v rozhovoru na televizním kanálu UT-1, že se 

v žádném případě nechystá kandidovat v prezidentských volbách 2004 a soustředí se plně 

na práci premiéra.124 

 Dle ukrajinské Ústavy mohl být prezident země zvolen pouze dvakrát, ale Kučma 

usiloval o to, aby mohl kandidovat opět. Hlavním důvodem, proč o tom Kučma uvažoval, 

byl jeho specifický výklad Ústavy, která byla přijata v roce 1996. Tedy v polovině jeho 

prvního funkčního období. Kučma proto zastával názor, že se jeho první mandát nemůže 

počítat, protože ho nevykonal celý. Ústavní soud mu jeho výklad Ústavy schválil a 

Kučma tak mohl znovu kandidovat v prezidentských volbách 2004. Avšak skandály, 

které Kučma provázely především v druhém prezidentském období, ho zdiskreditovaly 

natolik, že jeho šance vyhrát ve volbách byly minimální.125 Kučmovi se však naskytla i 

jiná možnost, jak se udržet u moci. Touto možností byla změna Ústavy, která by umožnila 

nepřímou volbu prezidenta. Ta by se dle návrhu zákona uskutečnila v roce 2006 a Kučma 

by si o dva roky prodloužil svůj mandát. Byl by jakýmsi přechodným prezidentem.126 

Změnu prosazoval v parlamentu Viktor Medvedčuk spolu s představiteli komunistů. 

Medvedčuk se návrh změny Ústavy snažil prosadit zejména z obavy, neudrží–li se 

Kučma u moci, hlavním vládním kandidátem se stane Janukovyč. Stály za tím čistě 

osobní zájmy, kdyby Janukovyč vyhrál, došlo by k posílení doněckého klanu. Oba návrhy 

                                                 
123 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 83, 109. 

Кучма уволил Кинаха и внес Януковича. Украинская Правда. 16.11.2002. [cit. 2018-05-23]. 

Украина получила Януковича. Оппозиция сохранила шанс. Украинская Правда. 21.11.2002. [cit. 

2018-05-24]. 

Viktor Janukovyč byl členem Strany regionů a od roku 1997 zastával funkci gubernátora Doněcké oblasti. 
124 Янукович не собирается в президенты. Украинская Правда. 25.11.2002. [cit. 2018-05-24]. 
125 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 56-57. 
126 KUZIO, T.: Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution. Routledge 
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Кучма мечтает о дополнительном президентском сроке? Украинская Правда. 30.08.2003. [cit. 2018-
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však nenašly podporu v Nejvyšší radě. Opozice v parlamentu měla jasně negativní postoj 

k oběma návrhům. Na stranu opozice se postavila i část provládních stran, které se 

obávaly mezinárodní izolace Ukrajiny. Z těchto důvodů se Kučmovi nepodařilo najít 

v Nejvyšší radě dvoutřetinovou podporu k prosazení ústavních změn. Kučma osobně 

vystoupil v Nejvyšší radě před všemi poslanci a vyjádřil se k neúspěchu svých snah. 

Sdělil, že se nehodlá účastnit prezidentských voleb a nedoporučuje to ani možným 

kandidátům s nízkou podporou obyvatelstva.127 Po krachu těchto plánů bylo hlavní 

prioritou vybrat takového kandidáta, který zajistí Kučmovi ochranu po jeho zvolení. Sám 

Janukovyč v průběhu roku 2003 změnil názor a připouštěl, že pokud mu bude předložena 

nabídka kandidovat v prezidentských volbách, přijme ji.128 Protože do voleb nezbývalo 

už příliš času, představitelé kyjevského klanu se museli smířit s tím, že vládním 

kandidátem se stal Janukovyč.129 

 Ačkoli měla opozice mezi sebou stejný problém dohodnout se na podpoře jednoho 

kandidáta, spojoval je na rozdíl od egoistických zájmů vládních sil společný cíl. Tím bylo 

sesadit dlouhotrvající vládu současné politické garnitury. Dá se říci, že kampaň 

opozičních stran začala už koncem parlamentních voleb roku 2002.  

Voliči opozice byli rozděleni do tří skupin. První skupina podporovala hlavního 

představitele bloku Naše Ukrajina Viktora Juščenka, druhá podporovala Juliji 

Tymošenkovou a třetí socialistu Moroze. Vycházelo se z předpokladu, že ať do druhého 

kola voleb postoupí kterýkoliv z těchto tří kandidátu, ostatní ho podpoří. Jednodušší 

variantou byla vzájemná dohoda mezi opozičními lídry o volbě společného kandidáta. 

O této možnosti se spekulovalo dlouhou dobu.130 Hlavním zastáncem této myšlenky byl 

Juščenko, který považoval případnou budoucí dohodu jako velmi důležitou součást 

voleb.131 Problém konkurence se vyřešil v červenci roku 2004, kdy došlo k dohodě pouze 

mezi Juščenkem a Tymošenkovou. Součástí dohody bylo vytvoření koalice Bloku Julije 

Tymošenkové a Naší Ukrajiny nazvané Koalice občanské síly. Tymošenková ustoupila a 

byla ochotna nekandidovat pod podmínkou, že v případě výhry Juščenka bude mít jistotu 

                                                 
127 Кучма обещает не баллотироваться на выборах президента в парламенте. И другим 

низкорейтинговым не советует. Украинская Правда. 19.12.2003. [cit. 2018-05-24]. 

Кучма уйдет в отставку в 2004 году. Украинская Правда. 10.06.2003. [cit. 2018-05-24]. 
128Янукович почти готов баллотироваться в президенты. Украинская Правда. 11.02.2003. [cit. 2018-

05-24]. 
129 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 16-17. 
130 "Наша Украина" договорилась о едином кандидате с оппозицией и не только. Украинская 

Правда. 29.01.2003. [cit. 2018-05-24]. 
131 Ющенко выступает за единого кандидата от оппозиции. Украинская Правда. 29.01.2003. [cit. 
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funkce premiérky.132 Z tohoto velmi složitého politického rozpoložení vyplývalo, že 

ve druhém kole prezidentských voleb se očekával souboj Juščenka s Janukovyčem.  

I když součástí výše uvedené dohody nebyl Moroz, spojenectví Juščenka 

s Tymošenkovou ulehčilo rozhodování opozičních voličů, komu odevzdají hlas a zároveň 

zkomplikovalo situaci volebnímu štábu Janukovyče, který počítal s tím, že vytěží ze 

vzájemného souboje opozičních kandidátů o voliče co nejvíce hlasů.133  Předvolební 

kampaň probíhala v obdobném stylu jako kampaň při parlamentních volbách v roce 2002. 

Vládní tábor spoléhal na podporu státních a oligarchických médií, která vyzdvihovala 

Janukovyče a operovala s falešnými statistikami a průzkumy výsledků voleb. Oproti tomu 

ústředním bodem opozičního tábora byla snaha vymezit se proti stávajícímu režimu 

představovaném Janukovyčem.134 Celkový počet kandidátů byl 26, ale pouze čtyři z nich 

mohly dosáhnout zásadnějšího úspěchu. Byl to Viktor Juščenko kandidující za blok Naše 

Ukrajinu, Viktor Janukovyč reprezentující Stranu regionů, zástupce Komunistické strany 

Petro Symonenko a představitel Socialistické strany Ukrajiny Oleksandr Moroz.135 

 

 

 

  

                                                 
132 Ющенко и Тимошенко объединятся в пятницу. Украинская Правда. 01.07.2004. [cit. 2018-05-24]. 
133 ÄSLUND, A. – MCFAUL, M.: Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough. Washington 2006, s. 36-37. 
134 Tamtéž, s. 125. 
135 Тіні технічних кандидатів. Украинская Правда. 22.06.2009. [cit. 2018-06-30]. 
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5. Závěr 
 Politickou kariéru Viktora Juščenka považuji za jednu z nejzajímavějších na 

Ukrajině ve vymezeném časovém období mé práce. Juščenkova osobnost zaujala 

ukrajinskou odbornou veřejnost už v devadesátých letech, kdy se postupně propracoval, 

za pomoci a podpory přítele Vadyma Hetmana, z nižších pozic ve finančním sektoru 

v zemi do funkce guvernéra Národní banky Ukrajiny. Jeho šestileté působení v čele NBU 

můžeme v rámci ukrajinského prostředí zhodnotit pozitivně. Juščenko nabyl ve funkci 

guvernéra řady zkušeností. Zejména v jednání s politiky a v celkovém seznámení se 

s fungováním ukrajinské politiky. Ačkoliv se ekonomická situace Ukrajiny 

v devadesátých letech nelepšila, Juščenko dosáhl vysoké popularity zejména díky 

prosazení nové ukrajinské měny hřivny.  

 Zásadním momentem Juščenkovy kariéry byl jeho vztah s prezidentem Kučmou, 

který procházel řadou změn. Považuji za podstatné zdůraznit, že tento vztah nebyl založen 

na žádných vzájemných sympatiích, ale pouze na čistě osobních zájmech obou politiků. 

Je důležité dodat, že tímto způsobem fungovala celá ukrajinská politická scéna, která je 

založena na osobních zájmech všech zúčastněných.  

 Na základě Juščenkových úspěchů v pozici guvernéra NBU a zároveň jeho 

neúčastí v prezidentských volbách v roce 1999 byl po úspěšném znovuzvolení Kučmy 

jmenován premiérem Ukrajiny. V tento moment Juščenko vstoupil do vrcholné politiky 

a jeho vztah s prezidentem se zdál být velmi dobrý. K vyhrocení vztahu prezidenta a 

Juščenka došlo v průběhu funkčního období premiéra Juščenka v letech 1999-2001.  

 Jako nový předseda vlády jmenoval Julii Tymošenkovou do pozice vicepremiérky 

pro paliva a energetiku, jelikož chtěl využít její zkušenosti z tohoto oboru. Její jmenování 

bylo jakousi první kaňkou na vztahu premiéra s prezidentem. Dalším problémem pro 

Kučmu bylo, že nová vláda uvedla v platnost řadu nových reforem, jejichž následky byly 

nad rámec původního plánu prezidenta. Zjednodušení byrokratického systému, upravení 

obchodu se zemním plynem a ropou a reformy finančního sektoru Ukrajiny přinesly státu 

nové zisky, ale zároveň zasáhly zájmy oligarchických klanů. Díky všem těmto opatřením 

a růstu ukrajinské ekonomiky rostla i Juščenkova popularita, s čím vládnoucí elity 

nepočítaly. Další výrazné oslabení pozice Kučmy bylo způsobeno aférou Kučmagate 

spojenou s vraždou novináře Gongadzeho. Skandál ohledně nahrávek pořízených 

v prezidentské kanceláři výrazně ovlivnil ukrajinskou občanskou společnost. Růst 

nespokojenosti s vládnoucí elitou a zvýšená popularita Juščenka, donutila vládnoucí elity 
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podniknout nutné kroky. Navzdory relativním úspěchům Juščenkovy vlády byla postupně 

odvolána z úřadu jak Tymošenková, tak Juščenko, což jejich popularitu u obyvatelstva 

ještě více posílilo.  

 Juščenko si svoji oblíbenost u občanů Ukrajiny dobře uvědomoval a po svém 

odvolání zformoval blok Naše Ukrajina. Jednalo se o sjednocení politických sil, které 

nesouhlasily se stávající politikou na Ukrajině. Vzhledem k politické situaci na Ukrajině 

bylo pravděpodobné, že parlamentní volby ovládne právě nový Juščenkův blok. Tak se 

také stalo, ale z důvodu manipulování s hlasy a volebnímu systému získal v Nejvyšší radě 

většinu prezidentský blok sil Za jednotnou Ukrajinu.  

 Přes výhru v parlamentních volbách došlo ke zklamání Juščenka a celé opozice 

stojící proti silám prezidenta. Dalším cílem se měly stát prezidentské volby v roce 2004. 

Všichni zúčastnění si byli vědomi pravděpodobných podvodů také u těchto voleb, a proto 

se objevovaly snahy spojit síly k podpoře jednoho kandidáta, který volby vyhraje. Ke 

shodě mezi lídry opozice Tymošenkovou a Juščenkem došlo. Demokratická opozice 

vyjma socialisty Moroze podpořila Juščenka jako svého hlavního kandidáta do 

prezidentských voleb. Stávající prezident Kučma sice mohl kandidovat i potřetí, ale 

vzhledem ke své extrémně nízké popularitě nekandidoval a hlavní kandidátem 

oligarchických kruhů se stal Viktor Janukovyč. 

 Potenciálu Viktora Juščenka v ukrajinské politice si byl už na začátku jeho kariéry 

vědom  Vadym Hetman. Nemůžeme popřít Juščenkovy nesporné ekonomické znalosti a 

jeho schopnost jednat s každým politikem napříč politickým spektrem. Avšak jeho 

kariérní růst nebyl způsoben pouze jeho dovednostmi, ale zejména  poměry, které byly, a 

troufám si říct, že stále na ukrajinské scéně jsou. Postupem času docházelo k politickému 

dozrávání Juščenka a jeho orientace v systému prorostlém intrikami, korupcí a boji o moc 

se neustále zvyšovala. I přesto, že na veřejnosti působil jako prozápadní politik a věřím, 

že jím skutečně byl, byl ochoten v tomto systému působit. Postupným růstem své moci a 

popularity začal ohrožovat stávající kučmovské síly a stal se pro ně nebezpečným. To vše 

vyústilo v jeho odvolání z premiérského křesla. Ale Juščenko si byl vědom, že díky své 

popularitě může porazit ve volbách každého politika na Ukrajině. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo ukázat významnou osobnost Viktora Juščenka na 

pozadí ekonomického a politického systému Ukrajiny včetně demoralizované ukrajinské 

vládní elity a její spolupráce s ukrajinskými oligarchy. Rozporuplnost osobnosti 
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Juščenka, který měl teoretickou šanci alespoň částečně změnit ekonomické a politické 

prostředí na Ukrajině, jasně dokazuje, že i když je člověk ekonomickým odborníkem, tak 

po zapojení se do politické mašinerie plné neuvěřitelných příležitostí, ale i lstí, intrik, 

podvodů a pokrytectví, může podlehnout a vzdálit se od svých počátečních cílů. 

Jednoznačně se nedá říci, zda-li Juščenko jako politik zklamal či nikoliv. Minimálně 

v začátcích jeho politické kariéry u něj převládala snaha provádět pozitivní změny jak 

v hospodářském, tak politickém životě Ukrajiny. Jeho životní retrospektivu, kterou se 

v daném časovém období snaží popisovat moje práce, nejlépe vystihuje výrok bývalého 

ruského premiéra Viktora Černomyrdina: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako 

vždycky.“136 

 Z mé bakalářské práce vyplývá, že přes veškeré snahy a úspěchy se Juščenkovi 

nepodařilo nijak významně změnit ukrajinskou politiku a oslabit vazby politiků s 

oligarchy. Proto zůstává jen jedním z mnoha ukrajinských politiků, kteří se o toto 

pokoušeli. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Zemřel Viktor Černomyrdin. Muž, který vedl Rusko skrz bouřlivé reformy s humorem. Hospodářské 

noviny. 3.11.2010. [cit. 2018-06-12]. 
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