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Abstrakt 

Tato práce řeší otázku příčin belgických vládních krizí. Jejím cílem je zjistit, zda 

neschopnost vlámských a valonských politických elit překonat vzájemné rozdíly vedla 

k dlouhému období nestability, jež se vyznačovala konfliktním vyjednáváním složení 

velkokoaliční federální vlády. Rozhodla jsem se zaměřit na nejnovější a zatím nejdéle 

trvající vládní krize v letech 2007-2008, 2010-2011 a 2018-2020. Zvolený problém byl řešen 

pomocí analýzy politického diskurzu v belgických médiích a výsledků vlámských 

regionalistických stran ve volbách do Sněmovny reprezentantů. V prvních dvou výše 

zmíněných vládních krizích se názor vlámských a valonských politických stran střetával 

v otázce rozdělení bilingvního obvodu Brusel-Halle-Vilvoorde. Třetí politická krize 

představovala především vnitrovlámské soutěžení o voliče mezi N-VA s rostoucíVlaams 

Belang. Ve všech případech se nárůst volebních zisků projevil do charakteru vyjednávání – 

došlo k zablokování jednání. K znovuotevření jednání a kooperaci napříč spektrem elit 

přispěly externí faktory – finanční krize spojená s požadavky Evropské unie po schválení 

státního rozpočtu a koronavirová pandemie. Nestalo se tak z důvodu spolupráce N-VA 

a VB s ostatními stranami. 

 

Abstract 

This work addresses the issue of the causes of the Belgian government crisis. Its aim 

is to determine whether the inability of the Flemish and Walloon political elites to overcome 

their differences led to a long period of instability, characterized by conflicting negotiations 

between the composition of the grand coalition Federal Government. Thesis focuses on 

government crises in 2007-2008, 2010-2011 and 2018-2020. The chosen problem was 

solved by analyzing the political discourse in the Belgian media and the results of the 

Flemish regionalist parties in the elections to the House of Representatives. In the first two 

government crises mentioned above, the views of the Flemish and Walloon political parties 

clashed over the division of the Brussels-Halle-Vilvoorde bilingual district. The third 

political crisis was mainly intra-Flemish competition for voters between the N-VA and the 

growing VB. In all cases, the increase in electoral profits was reflected in the nature of 

negotiations - negotiations were blocked. External factors contributed to the reopening of 



 

 

negotiations and cooperation across the spectrum of elites - the financial crisis and the 

coronavirus pandemic. Nevertheless, this did not happen due to the cooperation of N-VA, 

BA with other parties. 
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Úvod 

1. Metodologie práce 

Tato případová studie si klade za cíl odpovědět na výzkumnou otázku: Způsobil nárůst 

volebních zisků vlámských regionalistických stran vládní krize v letech 2007–2008, 2010-2011 

a 2018-2020? Zodpovězením na zmíněnou otázku bude snaha o vyvrácení či potvrzení 

hypotézy, zda je příčinou vládních krizí v Belgii národnostní konflikt mezi Vlámy 

a Valony, který nebyly politické elity schopny překonat. Nutno dodat, že je Belgie federálním 

státem s více úrovněmi vládnutí včetně existence tamějších místních vlád. Bakalářská práce se 

však bude zabývat úrovní federální. Pro účely výzkumu budou Vlámové a Valoni označováni 

za etnikum i národ, neboť nelze s jistotou určit, do jaké kategorie se řadí. Tento fakt nicméně 

nemění podstatu specifických politických, kulturních a ekonomických znaků, kterými se 

vzájemně odlišují, tudíž nepředstavuje metodologický problém, jenž by bránil v provedení 

výzkumu. 

Práce bude teoreticky vycházet z knihy Arenda Lijpharta Democracy In Plural 

Societies: a comparative exploration, která byla poprvé publikována roku 1977 nakladatelstvím 

Yale University Press v New Haven. Stěžejním konceptem, který bude následně použit 

k analýze belgických vládních krizí, je konsociační demokracie. Vzhledem k jeho abstraktnosti 

bude více konkretizován, tedy zaměřen na spolupráci elit jakožto členů politických stran, kteří 

se ve výše zmíněných letech účastnili procesu vyjednávání složení vlády. 

Výzkum politických krizí byl proveden pomocí analýzy politického diskurzu. 

Zkoumaný vzorek tvořily články informující o průběhu vyjednávání a rozhovory politiků 

v médiích. Čerpány byly z frankofonních webových stránek La Libre Belgique, Le Soir, 

L’Echo a RTBF. Následně byl zkoumaný vzorek rozšířen odbornou literaturou, analýzou 

volebních výsledků a stranického systému. Získané informace byly následně podrobeny syntéze 

veškerých sdělení. Z nich došlo k utvoření seznamu, jenž byl následně podroben analýze 

s cílem zjistit, která témata byla rozhodující v otázce složení vlád, tedy těch, u kterých nebyly 

politické elity schopny překonat rozpory, a dojít tak ke kompromisu. V souvislosti 

s výzkumnou otázkou zahrnuje v této práci pojem regionalistická strana politické strany 

Vlaams Belang a Nieuw-Vlaamse Alliantie. 
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2. Teoretická východiska 

V této kapitole představím teoretický koncept konsociační demokracie 

od nizozemského politologa Arenda Lijpharta, který bude vycházet především z jeho díla 

Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, vydaného roku 1977. Tento 

koncept mi bude následně sloužit k analýze příčin belgických politických krizí 21. století. 

Tématem konsociační demokracie ve vztahu k Belgii se v České republice dlouhodobě zabývá 

politoložka Blanka Říchová, zejména v publikacích Západoevropské politické systémy: 

komparace politických systémů (2009) a Komparace politických systémů II. (2004). 

2.1 Konsociační demokracie 

Roku 1977 vydal nizozemský politolog Arend Lijphart knihu Democracy in Plural 

Societies: A Comparative Exploration, která se stala předním dílem v oblasti studia konsociační 

demokracie.11 Lijphart v něm rozvíjí argumenty, jak taková demokracie funguje, a k čemu tento 

přístup slouží. Autor v tomto díle rozvádí myšlenku o tom, že odstředivé tendence, které jsou 

vlastní pluralitní společnosti, mohou být neutralizovány pomocí kooperativního postoje 

a chování vůdců jednotlivých segmentů společnosti. Hlavní rozlišovací znak konsociační 

demokracie představuje spolupráce elit. Tento Lijphartův model, založený na empirickém 

poznání a normativním přístupu, slouží k analýze stability tzv. menších evropských demokracií, 

mezi které řadí Belgii, Nizozemí, Rakousko a Švýcarsko. U těchto států tvrdil, že ustupují 

z vrcholné fáze konsocianismu, ve kterém se nacházely od konce 50. let 20. století, kdy v těchto 

státech kulminovalo ostré společenské pluralitní rozdělení, a zároveň probíhala úzká spolupráce 

vrcholných představitelů části společnosti. Úpadek tohoto modelu nebyl dle Lijpharta 

důsledkem jeho neúspěchu, ale již jeho nadbytečností. Z tohoto důvodu zkoumal data z 60. let, 

reprezentující vrcholnou fázi zkoumaného konceptu.12 

Významnou roli v tomto konceptu představuje pluralitní společnost, která se vyznačuje 

segmentovými štěpnými liniemi sociálních rozdílů, které mohou být náboženské, ideologické, 

jazykové, regionální, kulturní, etnické a rasové povahy. Politické strany, zájmové skupiny, 

média, školy a dobrovolné organizace mají tendenci být organizovány právě podél těchto 

štěpných linií. Jinými slovy můžeme říct, že mají jednotlivé společenské celky vlastní instituce, 

kulturu nebo například jazyk. Skupiny populace ohraničené takovými štěpeními budou 

 
11 Demokracii Lijphart chápe dle definice Dahla jako polyarchii, tedy stav, který se demokracii nejvíce blíží. 

12 LIJPHART, Arend, 1977. Plural societies and democratic regimes. Democracy in Plural Societies: A 

Comparative Exploration. New Haven, Londýn: Yale University Press, s. 1-2. ISBN 978-0-300-02494-4. 
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označovány jako segmenty. Lijphartova typologie stavěla na základech Almondovy klasifikace 

politických systémů identifikující čtyři systémy – anglo-americké, evropské kontinentální, pre 

nebo částečně industriální a totalitní. Evropské kontinentální systémy se vyznačují 

fragmentovanou politickou kulturou. Jedná se o pluralitní společnosti, které se 

od sebe vzájemně oddělují. Liší se tak od homogenních společností angloamerického systému, 

které přisuzuje vlastnost politické stability. Almondovo dělení se navíc dle Lijpharta pojí s 

dělením stranických systémů dle počtu stran na multistranický a dvoustranický, se kterým 

v pozdějších pracích spojuje politickou stabilitu. V multistranických je dle Almonda menší 

pravděpodobnost seskupování zájmů politických stran, jako tomu má být naopak 

v dvoustranickém systému, se kterým se setkáváme u angloamerického modelu.13 

Lijphart shledává v Almondově typologii problém v nedostatečném zkoumání zemí 

Beneluxu, jimž je v pozdějších pracích vytvořena zvláštní kategorie, takzvaná funkční 

multistranická, která je specifickou kombinací anglo-amerického a evropského kontinentálního 

systému. Svoji myšlenku rozvádí vytvořením kategorií multistranických systémů – imobilních 

a funkčních, kam řadí Belgii, ale zařazení do této kategorie můžeme v případě jiných států 

zpochybnit. Dle Lijpharta mají belgické stranické rodiny (familles spirituelles) – socialisté, 

katolíci a liberálové subkultury podobné těm, které Almond řadí k evropským kontinentálním, 

ale přitom mají snad nejvíce heterogenní společnosti. Tato obecná kritéria nejsou v oblasti 

politické stability dle Lijpharta dostatečná. Z tohoto důvodu přidává k Almondově podobě 

společnosti (homogenní, heterogenní), rozlišení vícestranického systému (funkční, imobilní) 

ještě spolupráci elit, která umožňuje překonat segmentové odlišnosti.14,15 

2.1.1 Základní prvky konsociační demokracie 

Lijphart popisuje čtyři vlastnosti, které musí stát splňovat, abychom o něm mohli mluvit 

jako o konsociační demokracii. První a zároveň nejdůležitější představuje existence vlády, jež 

je tvořena tzv. velkou koalicí, tedy se skládá ze zástupců reprezentujících všechny podstatné 

části pluralitní společnosti, jenž rozhoduje o politikách majících dopad na rozdílné segmenty. 

Neúčast jednoho z nich by ve výsledku mohla vést k ohrožení zájmů dané skupiny. Heterogenní 

společnosti si proto nemohou dovolit sestavovat minimální vítězné koalice, jako je tomu 

 
13 Ibidem, s. 3-4, 6-7, 12-13. 
14 ALMOND, Gabriel A., 1956. Comparative Political Systems. The Journal of Politics [online]. The University 

of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association, 18(3), 405-408 [cit. 2021-03-31]. 

Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2127255?seq=1 
15 LIJPHART, Arend, 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, Londýn: 

Yale University Press, s. 14-15. ISBN 978-0-300-02494-4. 
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v homogenních anglo-amerických, ve kterých sice existuje opozice, ale díky jednolitému 

složení společnosti se koalice vytvářejí snadněji, protože zde nenacházíme tolik odlišných 

názorů. Velká koalice nemusí nutně znamenat existenci velkokoaliční vlády, ale např. 

heterogenní zastoupení na vysokých úřednických postech nebo v radě s důležitými poradními 

funkcemi.16 

Samotná tvorba velkých koalic závisí na několika faktorech. V první řadě musíme brát 

v potaz povahu společnosti – v pluralitních je vhodnější než minimální vítězná koalice, protože 

v ní by nebyla zaručena participace všech společenských částí.17 V pluralitních společnostech 

se setkáváme s dalším činitelem, kdy nepozorujeme voličskou volatilitu, protože neexistuje jiná 

než segmentová strana, která by hájila názory daného úseku populace. Další faktor představuje 

politický systém – pokud skrze většinový systém generuje dva dominantní póly, dochází 

k vytvoření vlády a silné opozice, jenž má v příštích volbách šanci stát se vládní stranou. 

V takových systémech nepotřebují dosáhnout kompromisu, protože riziko ohrožení zájmů nebo 

existence segmentu společnosti je minimální. Vzhledem k jasným rozdílům 

a kritickému postoji vůči té druhé se straně se tvoří především minimální vítězné koalice, které 

mají jasně vymezené politické hranice. Malé strany navíc nedávají přednost jednomu bloku do 

koalic k dominantním stranám. Naopak u nehomogenních společností dochází k vytváření 

velkých koalic, neboť by neúčast na vládě představovala možné ohrožení pilarizovaných 

společenských segmentů.18 

Roli hraje také volební systém a státní zřízení. Jestliže jsou politici voleni na základě 

většinového systému, získává zastoupení největší segment, zatímco v poměrném dochází 

k rozdělování mandátů mezi více stran, což umožňuje širší zastoupení politických subjektů, 

a tudíž i vytvoření velké koalice. Lijphart rozlišuje dvě státní zřízení – republiky a monarchie. 

Monarchii pro pluralitní společnosti považuje za vhodnější zřízení, což odůvodňuje tím, že 

panovník není voleným zástupcem, tedy někým, kdo byl do funkce dosazen na základě vazeb 

s politickým subjektem prosazujícím svůj program, potažmo vymáhajícím zájmy pouze 

určitého společenského segmentu, nýbrž nestrannou sjednocující osobou, která spojuje celou 

pluralitní společnost. V podstatě můžeme říct, že představují zástupce lidu, kteří patří 

k panovníkovým poradcům, vykonavatelům politik a historicky vzato služebníkům. Výběr 

všemi přijatelné vedoucí hlavy státu v případě monarchie navíc také odpadá. Toto může přispět 

 
16 Ibidem, s. 26-36. 
17 V homogenních dochází ke spolupráci vlády a opozice v případě krizových situací. 
18 Ibidem, s. 25-31. 
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k vytvoření vhodného politického prostředí pro sestavení velké vládní koalice. Lijphart 

nicméně připouští, že to v minulosti nebyla nesporně pravda.19 Vzhledem k vágnosti tvrzení, 

které navíc můžeme na základě empirických znalostí zpochybňovat, nebude v této práci brána 

panovníkova role za zásadní prvek sestavování belgických koaličních vlád. 

Další tři vlastnosti již nejsou považovány za základ konsociační demokracie, 

ale za utužující prvky doplňující velkou koalici. Druhou vlastnost představuje vzájemné neboli 

menšinové veto,20 chránící nezbytné zájmy menšinových skupin. Tento princip bere v potaz 

možnost, že i když se menšinové segmentové strany podílí na velké koalici, hrozí jim ohrožení 

v případě většinového přehlasování v parlamentu, proto by měla minorita disponovat právem 

vetování návrhů zákonů přijatých parlamentní většinou. Toto automaticky neznamená, že musí 

být pokaždé použito, protože samotné právo jej použít dává menšinám pocit bezpečí. 

Společnost jeho používáním nejen v parlamentu, ale i v různých radách, přispívá k tomu, aby 

se zástupci lidu snažili dosáhnout přijatelného výsledku. Třetí uvedenou vlastnost představuje 

proporcionalita, která má v konsociační demokracii několik podob. Zaprvé se jedná o proporční 

jmenování do státní služby a přidělování veřejných financí společenským segmentům, a 

zadruhé o charakter rozhodovacího procesu – segmenty společnosti by měly být úměrně 

zastoupeny v rozhodovacích orgánech. Nadreprezentování menšiny nebo rovnost zastoupení 

společenských celků představují dvě formy, kterých může nabývat. Lijphart považuje rovnost 

za obzvláště vhodnou volbu, pokud je společnost rozdělena do dvou neúměrně velkých 

segmentů. Za poslední vlastnost označuje rozsáhlou autonomii segmentových skupin ve věci 

vnitřních záležitostí, např. oblast kultury.21 

2.2 Politická stabilita 

Politickou stabilitu můžeme považovat za abstraktní a náročně definovatelný koncept. 

Sám Lijphart jej označil za multidimenzionální, kombinující efektivitu, legitimitu, udržování 

podoby systému a občanský řád. Hlavními charakteristikami stability systému je tedy vysoká 

pravděpodobnost, že zůstane demokratickým, tedy že se v něm vyskytuje pouze nízká míra 

skutečného a možného občanského násilí; dále že je režim nejen legální, ale navíc občany 

 
19 Lijphart si toto uvědomuje, a jako jeden z příkladů uvádí Nizozemí, ve kterém královská rodina udržovala blízké 

vztahy s kalvinistickým segmentem, tedy nebyla nestrannou. 
20 Mají jej všechny menšinové společenské segmenty. 
21 LIJPHART, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, Londýn: 

Yale University Press, s. 36-44. ISBN 978-0-300-02494-4. 
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uznáván (legitimní); a jeho rozhodování je účinné. Všechny charakteristiky na sobě závisí 

a společně tvoří čtyři dimenze demokratické stability.22 

Musíme nicméně brát v úvahu, že stejně jako abstraktní konsociační demokracii, tak i 

demokratickou stabilitu je náročné stručně definovat. Lijphart se se i zde opírá o Almondovu 

typologii, dle které představují evropské kontinentální systémy imobilní kategorii, což má mít 

značný vliv na stabilitu a přežití systému. V pluralitní společnosti na sobě závisí politické 

schéma a role, jež zastávají určité role. Jinými slovy to znamená, že se o různé oblasti stará 

v každém segmentu oddělený orgán. U evropského kontinentálního typu jsou jednotlivé 

politické strany závislé na segmentových zájmových skupinách. Z tohoto důvodu Almond tento 

typ spojuje s nestabilitou systému. Co se Almondova výzkumu týče, jeho typologie se opírá o 

zkoumání společenské situace v období maximálně do počátku 60. let.23 Jestliže v dané zemi 

neexistují překrývající se štěpné linie, nedochází k vzájemnému tlaku po kompromisu, 

stěžejním pro politickou umírněnost a stabilitu.24 

Pojem politické stability není jednoznačně odborně definován, tudíž použiji vlastní 

definici, kdy ji chápu jako časté selhání pokusů o sestavení vlády. V Belgii se projevuje 

střídáním tzv. preformateurs a formateurs. V případě zkoumání belgických článků se zaměřuji 

na ty, ve kterých je daná politická situace označována za krizovou. V souladu s konsociační 

demokracií souvisí se stabilitou povaha velkých koalic. Pokud dojde uvnitř koalice ke sporu, 

hrozí až pád vlády.  

2.3 Institucionální a ústavní rozměr formování vlád 

Proces formování vlád prošel dodnes několika změnami. Jednou z nich je v závěrečné 

fázi hlasování o důvěře vládě. Do roku 1995 musela po představení detailního koaličního 

programu získat dostatek hlasů nejen ve Sněmovně reprezentantů,25 ale i v Senátu. Strany tak 

byly nepřímo dovedeny k tomu, aby se pokoušely sestavit vládu, která by měla šanci získat 

důvěru v obou komorách.26  

 
22 Ibidem, s. 3-4. 
23 Ibidem, s. 6-8. 
24 Ibidem, s. 10-12. 
25 Oficiální název zní La Chambre des répresentants. 
26 DUMONT, Patrick a Lieven DE WINTER, 1999. La formation et le maintien des gouvernements (1946-

1999). Courrier hebdomadaire du CRISP [online]. 39(1664), 11 [cit. 2021-04-17]. ISSN 0008-9664. Dostupné z: 

https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1999-39-page-1.htm 
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Vznik belgických federálních vlád se řídí ústavou, nicméně samotný proces se opírá 

především o zvyklosti. Základním bodem je otázka toho, kdo ministry jmenuje. Tímto se 

zabývá hlava 2, článek 96 belgické ústavy, dle kterého zastává danou roli král. Kromě 

jmenování mu přísluší i jejich odvolání. Ministři jsou dle tradice považováni za královy 

„služebníky“.27 I když Belgii označujeme za parlamentní demokracii, ve které mívá panovník 

především ceremoniální funkci, nesmíme opomenout postavení krále v procesu vytváření vlád, 

neboť on je tím, kterému přísluší dát podnět k zahájení celého procesu. Sestavování federální 

vlády můžeme rozdělit do několika fází. Celý proces začíná den po federálních volbách 

podáním demise vlády předchozí z rukou premiéra a následným přijetím demise panovníkem. 

V přechodně fázi mezi přijetím demise a hlasováním o důvěře zastává vládnoucí funkci 

prozatímní vláda, tzn. gouvernement d'affaires courantes, která disponuje omezenými 

pravomocemi, jež používá k řízení každodenních záležitostí a k přijímání naléhavých opatření 

potřebných k zvládnutí aktuálních událostí, jako tomu bylo například během koronavirové 

pandemie. 

Do první fáze patří tzv. královské konzultace, které slouží králi k zjištění možností 

sestavení vlády a politické atmosféry, do níž můžeme zahrnout např. názory na výsledky voleb. 

Konzultací se účastní předsedové Sněmovny reprezentantů a Senátu,28,29 a další významné 

osobnosti z politiky, jakými jsou mimo jiné předsedové parlamentních stran, 

a ze socioekonomického sektoru.30 Po těchto úvodních konzultacích král buďto jmenuje rovnou 

tvůrce vlády (formateur), nebo pověří obvykle zkušeného politika rolí zpravodaje 

(informateur), jehož úkolem je shromáždit od stran informace o jejich představách týkajících 

se sestavení nové vlády a zjišťovat, jací partneři by mohli sestavit vládu potvrzenou většinou 

 
27 V článku 96 Ústavy se píše, že „král jmenuje „své“ ministry“. 
28 Ibidem, s. 15. 
29 Le gouvernement fédéral - Formation, 2019. In: CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Les fiches info [online]. 

Brusel: Service des relations publiques et internationales, s. 1 [cit. 2021-4-12]. n° 17.00. Dostupné z: 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_17_00.pdff 
30 DUBUISSON, Martine. Crise gouvernementale: dans les coulisses des consultations royales. In: La Une - Le 

Soir Plus [online]. 24.12. 2018 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://plus.lesoir.be/197118/article/2018-12-

24/crise-gouvernementale-dans-les-coulisses-des-consultations-royales 
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ve Sněmovně reprezentantů. Král jmenuje informátora zejména v situacích, kdy se předpokládá 

složité vyjednávání, nebo když z voleb nevyvstal jednoznačný vítěz.31,32 

Druhou fázi představuje vyjednávání o politikách, které bude chtít nová vláda prosadit. 

Vybraný tvůrce vlády, který se obvykle stane premiérem, je tedy pověřen sepsáním vládní 

dohody, prezentující cíle, kterých chce premiér s ministry dosáhnout. Jednání se neúčastní 

pouze politické elity, ale i např. odborníci.33 Tato část je kvůli důležitosti časově náročná, neboť 

její závěry určí budoucí témata, kterými se bude po celou dobu svého trvání zabývat. Dalším 

důvodem délky fáze je snaha vypracovat jako součást dohody postupy, jež mají zabránit 

možným koaličním konfliktům. O této dohodě na konci vyjednávání následně hlasují 

zúčastněné strany. Činí tak na stranických sjezdech, na kterých se hlasuje o obsahu dohody 

a o jejím schválení. Jako třetí krok následuje přidělování ministerských portfejí, jenž reflektuje 

společně s volebním výsledkem ideologické nebo programové zaměření daných stran. V Belgii 

se premiérem stává tradičně zástupce největší koaliční politické strany. Přidělení portfejí 

jednotlivým koaličním stranám může kromě již zmíněných zaměření sloužit jako náhrada za 

ústupky podstoupené v rámci vládního programu. Kvůli souladu s ústavním pořádkem musí být 

od roku 1995 brán ohled na stanovený maximální počet rozdělovaných ministerských postů, 

který se navíc řídí zásadou parity jazykového klíče – Rada ministrů může čítat nejvýše patnáct 

členů, jejichž počet nederlandofonních a frankofonních ministrů musí být rovnoměrně 

rozdělen. Nutno podotknout, že se nezapočítává pozice premiéra. Po rozdělení se nová vláda 

představí králi, který ji jmenuje. Členové mu následně skládají přísahu.34,35 

Do čtvrté fáze celého procesu můžeme zahrnout připravení a následné představení 

vládního prohlášení společně s hlasováním o důvěře. Prohlášení shrnuje vládní dohodu, také 

prezentuje hlavní směry a cíle, kterými se bude nová vláda ubírat. Tento dokument předkládá 

premiér Sněmovně reprezentantů. Procedurálně následuje plenární zasedání, na kterém probíhá 

rozprava o prohlášení. Během ní sdělují poslanci vládě svou podporu či výhrady. Po jejím 

 
31 Formation du gouvernement. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal/formation_g

ouvernement?fbclid=IwAR3pSeLfqYI24L9QLil6hy3rnR7MTNL_Zxw4wQPiHdTWaV3z29MUojCXtdA 
32 DUMONT, Patrick a Lieven DE WINTER, 1999. La formation et le maintien des gouvernements (1946-

1999). Courrier hebdomadaire du CRISP [online]. 39(1664), 14-16 [cit. 2021-04-13]. ISSN 0008-9664. Dostupné 

z: https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1999-39-page-1.htm 
33 Od 60. let 20. stol. dochází k nárůstu počtu členů vyjednávacích delegací. 
34 Ibidem, s.16-18, 30-31, 35. 
35 Formation du gouvernement. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal/formation_g

ouvernement 
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ukončení dochází již k hlasování o důvěře vládě. Pravidla hlasování vychází z Jednacího řádu 

Sněmovny reprezentantů. Článek 135 Jednacího řádu definuje hlasování o důvěře jako akt, 

kterým Sněmovna vyslovuje nebo potvrzuje důvěru vládě nebo jejímu členovi. Dle tohoto 

článku může návrh o hlasování podat pouze předseda vlády. Na zasedání Sněmovny má navíc 

z právního hlediska přednost v hlasování před dalšími návrhy. K získání důvěry je třeba obdržet 

absolutní většinu, tedy 76 hlasů. Pokud tuto většinu vláda nezíská, může panovník rozpustit 

Sněmovnu reprezentantů. V případě zamítnutí návrhu může komora do tří dnů od zamítnutí 

navrhnout králi nového premiéra. Tuto žádost musí podpořit třetina poslanců. V případě získání 

důvěry může vláda uzavřít vládní dohodu po dobu až pěti let. Dle praxe může celý proces 

sestavení vlády trvat klidně několik měsíců. Příčinou je již zmíněná povinnost rovnoměrného 

počtu ministrů mluvících francouzsky a vlámsky, což znamená, že se musí početné strany 

domluvit mimo prostředí, ve kterém usilovaly o voličské hlasy.36 

 

3. Vývoj Belgie 

V této kapitole bude představena historie dnešního území nezávislé Belgie. V první 

části objasním proces formování belgického státu od habsburské nadvlády až po získání 

samostatnosti. Zde ukáži, jak již od samotného vzniku státu tvořily území dva odlišné celky, 

z nichž minoritní valonský držel politická privilegia. Druhá podkapitola se následně věnuje 

procesu federalizace země skrze přijetí státních reforem, který započal na základě 

společenských změn mezi Vlámy a Valony, jež vedly k vlámským autonomistickým 

tendencím. Tento historický exkurz je proto zásadním předpokladem k pochopení nynějšího 

uskupení země a zodpovězení mojí výzkumné otázky. 

3.1 Od habsburské nadvlády po samostatnost 

Pro pochopení dnešního složení země a její politické kultury je nezbytné se seznámit 

s obdobím začátku postupného vzniku samostatné země a jejího oddělení od tehdejší Republiky 

spojených nizozemských provincií ležících na území dnešního Nizozemského království. 

Belgie a Nizozemsko tvořily v minulosti jeden celek. Území těchto států spadala pod 

Burgundské vévodství, které díky sňatkové politice připadlo Habsburkům. Od 16. století byla 

plně součástí takzvaného Habsburského Nizozemí. S rostoucí nespokojeností s vládou Filipa 

 
36 Règlement de la Chambre des représentants [online]. 2020. Service Affaires juridiques et Documentation 

parlementaire de la Chambre des représentants, s. 112-113 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementFR.pdf 
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II. Španělského se začaly projevovat rozdíly mezi severní a jižní částí nizozemských provincií. 

V 2. polovině 16. století došlo k započetí tzv. nizozemské revoluce, ve které stály proti Filipu 

II. spojené provincie.37 Jejich jednota se především kvůli značným materiálním ztrátám jihu 

rozpadla.38 Jižní provincie se tak nakonec rozhodly opustit myšlenku boje proti králi, 

a zaujmout politiku usmíření s habsburským panovníkem, zatímco severní provincie v revoluci 

pokračovaly. Toto rozhodnutí je pro pozdější oddělení Belgie od Nizozemska stěžejním 

výchozím bodem.39 Představitele jižní části tvořila valonská šlechta a katolické duchovenstvo, 

zatímco severní vlámské provincie byly převážně protestantské, především území Holland 

a Zeeland. K oficiálnímu oddělení Vlámů a Valonů došlo roku 1579 vznikem dvou unií – 

Arrarské a Utrechtské. Arrarskou unii založily 6. ledna valonské provincie, rozhodnuty se 

usmířit se španělským katolickým králem Filipem II. Smír, ke kterému došlo 17. května 1579, 

znamenal faktický rozpad jednotného protišpanělského odboje. Odpovědí vlámských provincií 

se 26. ledna stalo vytvoření Utrechtské unie,40 nad kterou Filip II. de facto nedržel autoritu.41  

I po vzniku těchto dvou entit konflikt přetrvával. K definitivnímu uznání nezávislosti 

severních provincií došlo podepsáním vestfálského míru. Jih zůstal nadále pod nadvládou 

španělských Habsburků, jejichž dynastickou nadvládu ukončila smrt Karla II. roku 1700. Jeho 

nástupcem se stal Filip Bourbonský. Klid vydržel jen do roku 1702, kdy začala válka 

o španělské dědictví, ve které stály Spojené nizozemské provincie v opozici mimo jiné vůči 

Francii a Španělsku. Ke zlomu došlo v podobě podepsání mírových smluv z Badenu, Rastattu 

a Utrechtu, které v letech 1713 až 1714 rozhodly o převedení jižních španělských provincií 

(dnešní Belgie) pod habsburskou dynastii, během jejíž nadvlády se belgická nobilita nesměla 

účastnit politických záležitostí. Součástí bylo i povolení dočasné nizozemské okupace 

do doby, než došlo k finálnímu stanovení hranic mezi Republikou spojených nizozemských 

provincií a Francií.42,43 Habsburkové na tomto získaném území přehlíželi místní národní 

instituce a zavedená privilegia, která měla např. města. Za vlády Josefa II. došlo v letech 1781 

až 1787 k uskutečnění reforem, jejichž cílem mělo být uznání jeho moci za svrchovanou 

 
37 ŠINDELÁŘ, Bedřich. Vilém Oranžský. Praha: Svoboda, 1968, s. 95-98. Portréty. 
38 Jih měl na rozdíl od severního území obchod směřovaný do Španělska. 
39 Ibidem, s. 131-133. 
40 Členy byly provincie Frísko, Geldernsko, flanderský Gent, Groningen, Holland, Zeeland, Overijssel,  
41 Ibidem, s. 133-136. 
42 Hranice stanovila Smlouva z Antwerp z roku 1715, neboli Le traité de la Barrière, jež byla upravena Haagskou 

konvencí podepsanou roku 1718. 
43 Last years of the Spanish rule, 1920. VAN DER ESSEN, Léon. A short history of Belgium. 3. Chicago, Illinois: 

The University of Chicago Press, s. 128-129. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/shorthistoryofbe02esse/page/180/mode/2up 
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a neomezenou, a sekularizace. Tímto došlo k rozvratu tradičních institucí, mezi kterou se řadilo 

postavení, a právě význam římskokatolické církve. Reakcí Belgičanů se stalo zformování 

národní armády sestavené v zahraničí a zahájení brabantské revoluce roku 1789. Této armádě 

se podařilo porazit Rakušany a vyhlásit vlastní Republiku spojených států belgických, což 

potvrdil provinční sněm pořádaný následujícího roku, na kterém došlo k ustanovení 

konfederace katolických provincií. Republika však netrvala kvůli vnitřním sporům mezi 

příznivci dvou hlavních revolucionářů dlouho – konec potvrdila Haagská smlouva z roku 1790, 

kterou došlo se souhlasem Anglie, Nizozemí a Pruska k opětovnému zařazení pod rakouskou 

správu. Smlouva přinesla pro Belgii změnu v podobě příslibu zachování tradičních institucí.44 

Další etapou v historii Belgie představovala francouzská nadvláda, která nastala roku 

1792 vpádem vojsk, ovlivněná Velkou francouzskou revolucí. Důvodem napadení byl fakt, že 

se území nacházelo pod nepřátelskou rakouskou nadvládou. Rakousko neschopné uhájit 

celistvost svého území muselo nakonec uznat anexi, a podepsalo smlouvu z Campo Formio 

(1797). Belgie zůstala součástí Francie až do roku 1814, kdy došlo k pádu Napoleona 

Bonaparte, jenž byl mezi Belgičany oblíbený nejen díky ukončení perzekuce katolíků. Před 

vídeňským kongresem bylo rozhodnuto, že musí vzniknout nárazníkové pásmo, které by 

Francii bránilo v dobytí Nizozemí mající důležité přístavy. Vzhledem k tomu, že byla Belgie 

oslabená, nemohl z ní vzniknout samostatný stát dostatečně silný proti případnému 

francouzskému útoku. Z tohoto důvodu došlo ke sjednocení belgického území s nizozemským 

pod korunu společného panovníka. Vzniklo tak Spojené království nizozemské, jehož vladařem 

se stal Vilém, princ Oranžský. Závěry vídeňského kongresu toto potvrdily, navíc přidaly 

Lucembursko; aniž by došlo k jednání se samotnými Belgičany, nebo ke zvážení složité 

belgicko-nizozemské historie vyznačující se konflikty a rozdíly, např. v politické sféře, které 

znovu vyvstaly během sepisování společné nové ústavy, jež čerpala z nizozemského práva, 

protestanské tradice a návrhu, že vznikne parlament, ve kterém budou mít Nizozemci 

a Belgičani stejný počet zástupců, i když byla belgická populace o polovinu početnější. Belgičtí 

delegáti takový návrh ústavy zamítli, nicméně po nizozemském upravení přepočtu hlasů 

nakonec došlo ke schválení. Finanční zatížení belgického území a nařízení nizozemštiny jako 

oficiálního jazyka s okamžitou platností představovaly jedny ze třecích ploch, jež vedly roku 

1828 ke spolupráci katolíků a liberálů s cílem získat svá práva. Král však jejich žádosti 

nevyslyšel, a tak došlo v srpnu o dva roky později k belgické revoluci a vyhlášení nezávislosti. 

 
44 Ibidem, Belgium under the house of Austria, s. 130-140. 
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Belgičané si vlastní ústavu schválili dne 7. února 1831.45 Kongres zvolil jako krále Belgičanů, 

nikoli pouze Vlámů nebo Valonů, prince Leopolda z rodu Saska-Cobourg-Gothy. V Londýně 

na konferenci mělo dojít k odebrání části belgického území, jehož obyvatelé navíc během 

revoluce bojovali proti Nizozemcům, ale po Leopoldově žádosti byla tato otázka svěřena do 

rukou Nizozemí a Belgie. Králem Vilém s takovým výsledkem nesouhlasil, a Belgii napadl. 

Díky francouzské pomoci Belgie zvítězila, ale se stažením z belgického území Nizozemci 

nesouhlasili, nicméně se je Francouzům podařilo nakonec vojenskou silou vypudit. Závěrečnou 

londýnskou smlouvou roku 1838 došlo k ukončení konfliktu.46   

Belgický územně unitární stát vznikl na základě rozdělení území mezi valonské 

a vlámské obyvatele. Obě skupiny založily společný stát, který se vyznačoval vnitřním 

rozdělením. Je otázkou, zda máme Vlámy a Valony považovat za odlišná etnika nebo národy, 

ale lze konstatovat, že se jejich členové vzájemně odlišují v politické, náboženské, jazykové 

a ekonomické rovině, jenž byla utvrzena dlouhodobým upřednostňováním valonské menšiny. 

S nárůstem vlámského kulturního uvědomění došlo k narušení stability založené 

na ojedinělém uspořádání, který odrážel politický systém. 

3.2 Vývoj po roce 1945 a federalizace státu 

Jak již ukázala předchozí podkapitola, ještě před založením samostatného belgického 

státu se na daném území nacházela kulturně mnohočetná společnost. Jeden z jejích problémů 

představovala nadřazenost francouzského jazyka, kterou mluvily belgické politické, 

ekonomické a kulturní elity, přestože vlámské obyvatelstvo početně převyšovalo to valonské. 

Vedoucí funkce zastávali většinou výhradně lidé, kteří uměli francouzsky. Této kulturní 

nadřazenosti přispěla v 19. století industrializace jižní části země. Nespokojenost 

s nerovnoprávným postavením nederlandofonních obyvatel vyústilo vznikem vlámského hnutí 

za jazykovou rovnost. Hnutí uspělo, a tak došlo v sedmdesátých letech 19. století ke schválení 

zákonů umožňujících používat vlámštinu v provinční správě a na soudech nacházejících se 

 
45 La première constitution unitaire. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-5-2]. Dostupné 

z:https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_es

sor/premiere_constitution_unitaire 
46 VAN DER ESSEN, Léon. A short history of Belgium, 1920, s.141-158. 
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na území Flander. Konečného zrovnoprávnění se vlámština dočkala až roku 1898, kdy se stala 

dalším oficiálním jazykem země.47,48 

Tradiční štěpnou linii představovalo kromě jazyka rozdělení náboženské – na římské 

katolíky a liberály, jež začalo vlivem poklesu religiozity v 50. letech a uzavření zákona o 

financování farních škol postupně ztrácet na důležitosti.49 Další změnou charakteru státu na 

přelomu padesátých a šedesátých let 20. století představoval pokles výkonu valonské 

ekonomiky. Tato průmyslová oblast, kde se těžilo uhlí, zaznamenala změnu ekonomického 

trendu. V průběhu let došlo k poklesu poptávky po tradičním průmyslu, což vedlo k ukončení 

těžby. Mezi rokem 1950 až 1973 se podíl uhlí na dodávkách energie snížil z 80 % na pouhých 

30 %. Valonsko se nesnažilo zaměřit na nová odvětví, což vedlo k nárůstu sektorové 

nezaměstnanosti. Flandry, dříve chudší oblast, se však orientovaly na zahraniční trhy a jejich 

firmy byly vhodné pro kompetitivní prostředí. Tento ekonomický obrat, tedy rozvoj Flander, 

se později promítl do nárůstu vlámského kulturního uvědomění, i když francouzština zůstala 

jazykem elit ve smyslu, že se jedná o jazyk světový, jenž přináší více pracovních příležitosti. 

Z tohoto důvodu se do většinově frankofonního Bruselu začala stěhovat nederlandofonní 

menšina. V případě frankofonních bruselských obyvatel docházelo k migraci opačné, tedy 

směrem do Flander obklopujících hlavní město. Kulturní mísení vyvolalo u obou skupin pocit 

ohrožení – Valoni se obávali, že Vlámové využijí své přítomnosti v hlavním městě, a začnou 

prosazovat politické změny ve svůj prospěch, jinými slovy, že začnou být znevýhodňováni 

frankofonní obyvatelé. Tyto obavy vyústily v potřebu po revizi struktury fungování země 

neboli po státní reformě.50,51 

V roce 1970 byla implementována první státní reformě, jejíž obsah se zabýval otázkou 

kulturní a ekonomické samostatnosti Flander a Valonska. Na návrh Vlámů došlo k založení 

dvou kulturních (nederlandofonní a frankofonní) společenství, na které byly přesunuty 

pravomocí federální vlády v oblasti kultury, jazykové otázky a částečně vzdělávání. Německy 

mluvící menšina získala své společenství roku 1973. Současně se založením společenství byl 

 
47 HEISLER, Martin O., 1977. Managing Ethnic Conflict in Belgium. The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science [online]. 433, 38 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1043226 
48 CALUWAERTS, Didier a Min REUCHAMPS, 2015. Combining Federalism with Consociationalism: Is 

Belgian Consociational Federalism Digging its Own Grave? Ethnopolitics: Formerly Global Review of 

Ethnopolitics [online]. 14(3), 5-6 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: doi:10.1080/17449057.2014.986866 
49 HEISLER, Martin O., 1977, s. 33, 38-39. 
50 DEWEZ, Marie, 2014. Le déclin wallon. De la Révolution industrielle à la régionalisation de l’économie (XIXe 

– XXe siècles) [online]. Pôle Recherche, Institut Destrée, s. 14 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/sites/wallonie/files/lecons/18_fusionnee.pdf 
51 HEISLER, Martin O., 1977, s. 40. 
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na návrh frankofonních obyvatel položen právní základ regionů,52 na které přešla autonomie 

ve věcech ekonomiky. Dále reforma zavedla ochranný „mechanismus poplašného zvonku“ 

(sonnette de l’alarme), který umožňuje jazykovým parlamentním skupinám zabránit přijetí 

zákonů,53 jenž by mohly ohrozit vztahy mezi komunitami. Zde můžeme vidět příklad 

menšinového veta, které představuje jeden z prvků belgické konsociační demokracie, neboť 

slouží k ochraně frankofonní menšiny v parlamentu.54 Dalším přidaným konsociačním prvkem 

je ustanovení procesu přijímání zvláštních zákonů, jenž mohou být přijaty a pozměněny pouze 

za podmínky, že získají většinu v obou jazykových skupinách každého ze dvou shromáždění, 

a navíc obdrží hlasy ze dvou třetin celkového počtu hlasů ve Sněmovně i Senátu.55 Dle čl. 54 

Ústavy může skupina minimálně tří čtvrtin zástupců dané jazykové skupiny navrhnout 

pozastavení zákonodárného procesu z důvodu podezření na vážné porušení vztahů mezi 

komunitami56 – daný návrh zákona je v takovém případě předán Radě ministrů (vládě), která 

vydá své stanovisko. Sněmovna následně musí zvážit vládní stanovisko, nebo pozměněný návrh 

zákona. Důvod přesunutí sporné legislativy z parlamentu na vládu můžeme vysvětlit tím, že 

vzhledem k rovnému zastoupení frankofonních a nederlandofonních ministrů, existuje vyšší 

šance na narovnání projednávaného bodu tak, aby nebyl vůči opačné komunitě diskriminační.57 

Druhou státní revizi schválila Belgie roku 1980, která rozvíjela předchozí reformu. Již 

zmíněná Kulturní společenství se přejmenovala na Společenství francouzské, německy mluvící 

a nederlandofonní, k čemuž došlo dalším rozšíření pravomocí v oblastech, jež se týkaly 

jednotlivců, např. rodinná politika, sociální pomoc nebo integrace přistěhovalců; vzdělávání, 

např. profesní rekvalifikace nebo předškolní výuka; a výzkumu – společenství se nezabývala 

pouze kulturními otázkami. Pro federalizaci země představovalo zlom ustanovení Rad neboli 

parlamentů, a vlád pro Francouzské a Nederlandofonní společenství. Reforma navíc de facto 

zavedla již dříve iniciované regiony – Vlámský a Valonský; a oficiálně je skrze vznik Rad 

a vlád plně institucionalizovala.58 Zvláštním zákonem z 8. srpna 1980 se dle čl. 1 upravila 

 
52 Do budoucna se počítalo se vznikem tří regionů – Valonského, Vlámského a Bruselského. 
53 Tento mechanismus se nevztahuje na návrh rozpočtu a zákonů vyžadujících zvláštní většinu. 
54 FANIEL, Jean, 2011. L’architecture institutionnelle de la Belgique : histoire et clivages [online]. CRISP asbl | 

Centre de recherche et d'information socio-politiques, 5 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2011-10_Faniel-

architecture_institutionnelle_belgique.pdf 
55 Zvláštním zákonem, potřebujícím ke schválení výše zmíněné podmínky, je takový týkající se jazykových 

regionů. 
56 La Constitution belge. čl. 54. Dostupné také z: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1994021730 
57 FANIEL, Jean, 2011, s. 5. 
58 Les première et deuxième réformes de l'État. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-4-

26].Dostupné z: 
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podoba vlámských institucí – došlo ke sloučení institucí Vlámského společenství a Vlámského 

regionu – začala existovat pouze jedna vláda a jeden parlament.59 Toto rozhodnutí bylo 

uskutečněno z důvodu velmi nízkého podílu vlámsky mluvících obyvatel Bruselu. Třetí 

reforma, která proběhla v letech 1988-1989, se týkala opět přesunu pravomocí z federální 

úrovně a otázky Bruselského regionu, ve kterém nově ustanovila Radu (nyní zvanou jako 

parlament) a vládu. Regionům byla třetí reformou svěřena agenda dopravy nebo údržby 

veřejného prostoru. Oficiální vznik federace ustanovila čtvrtá reforma z roku 1993, která 

v ústavě upravila státní strukturu z rozdělení na provincie na federalizovaný stát, rozdělený 

na společenství a regiony.60 Oblasti pravomocí společenství a regionů viz tab. 1. 

Předposlední reforma, složená ze dvou dohod, nastala v letech 2000 až 2001. První 

z nich se týká např. regionalizace financování politických stran, zahraničního obchodu, 

navýšení pravomocí regionů v oblasti výběru daní nebo úpravy financování Společenství. 

Druhá dohoda reguluje správu bruselských institucí – v Parlamentu Brusel-hlavní město došlo 

k ustanovení fixních počtů křesel určených jazykovým komunitám – z 89 křesel obsazují 

vlámsky mluvící poslanci 17 křesel a 72 mandátů frankofonní. Toto rozdělení má vlámsky 

mluvící menšině do budoucna zaručit mandáty v případě, že by došlo k jejich vnitrostátní 

migraci; neboť tento region spadá do Communauté flamande. Zde můžeme opět vidět 

konsociační prvek zajištění politického vlivu pro menšinu, tedy vlastnost proporcionality. 

V tomto případě je otázkou, zda se jedná o proporcionalitu jako takovou nebo 

nadreprezentovanost minority, neboť může dojít ke změně demografického složení regionu.61,62 

Šestá, a zatím poslední, reforma proběhla ve dvou fázích (roku 2012 a 2014).  Regiony společně 

se společenstvími získaly širší pravomoci v sociálních oblastech, např. správě rodinných 

přídavků a zajišťování zdravotní péče, a dále se rozdělil volební a soudní okrsek Brusel-Halle-

Vilvoorde.63 

 
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de

_l_etat_federal/premiere_et_deuxieme_reformes_de_l_etat 
59 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles: Article 1er. Sénat de Belgique - SenLex [online]. 8.8. 

1980n. l. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://senlex.senate.be/fr/dia/structure/str_82/article/art_995_fr_2019-05-

02/articletext 
60 FANIEL, Jean, 2011, s. 6-8. 
61 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. IBZ Elections [online]. Service public fédéral Intérieur - Direction 

des Elections [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://elections.fgov.be/legislation-structure-et-fonctionnement-

electoral-et-parlementaire-belges-depouillement-3 
62 UYTTENDAELE, Marc, 2011. Bruxelles, capitale de l'altérité. Pouvoirs [online]. 2011/1(136), 143 [cit. 2021-

4-27]. Dostupné z: doi:10.3917/pouv.136.0137 
63 La sixième réforme de l’Etat. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BELGE. Belgium.be [online]. [cit. 2021-4-30]. 

Dostupné z: 
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3.3 Pilarizace belgické společnosti 

Belgická společnost se vyznačuje, jak bylo nastíněno v předchozích pasážích, vysokou 

mírou segmentovanosti, která se projevuje tzv. pilarizací.64 V úvodu jsem tento pojem popsala 

jako hierarchii společenských skupin, které po založení samostatné Belgie plnily roli instituce 

nahrazující neexistující národní stát. Základními pilíři belgické společnosti byly zpočátku jen 

katolicismus a antiklerikalismus. Oba byly vzájemně neprostupné s vlastní politickou 

reprezentací v podobě Katolické a Liberální strany, jejichž voliči sdružováním utvářeli 

ekonomicky, kulturně a sociálně uzavřené celky. S průmyslovou revolucí, vznikem dělnické 

společenské třídy a založením Parti Ouvrier Belge,65 došlo ke vzniku třetího pilíře 

- socialistického (viz tab. 2). Do roku 1965 se tři strany (katolická PSC-CVP, socialistická PSB-

BSP a liberální PL-LP) podílely na vládách. Z hlediska Blondelovy teorie stranických systémů 

můžeme před depilarizací hovořit o systému dvou a půl stran.66 

4. Vládní krize v Belgii 

V této kapitole se nejprve pokusím detailněji představit fenomén belgických krizí. 

Především budu věnovat pozornost vlivům, které formovaly vývoj politického systému, 

a podobu pluralitní společnosti. První část se zabývá politickou dimenzí – volebním systémem. 

V následující podkapitole shrnu proces depilarizace, jenž Belgie zaznamenala zejména v druhé 

polovině 20. století. Jak představím níže, zásadně proměnila politické prostředí. Třetí část se 

věnuje stranickému systému, zejména nárůstu vlivu vlámských nacionalistických stran a jeho 

dopadu na vládní krize. Všechny tyto tři faktory reflektují kulturní vlámsko-valonské štěpení. 

V poslední části se již zaměřím na nejnovější belgické krize, u nichž ukáži propojení s 

volebními výsledky regionalistických stran usilujících o vlámskou autonomii. 

4.1. Ovlivňující faktory 

Vládní, nebo v této práci také používanou politickou krizi, si definuji jako období, 

během něhož došlo k vyvstání konfliktů, které byly pro politické elity natolik složité, že došlo 

 
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de

_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat 
64 Slovo pilíř je ve francouzštině piliers a nizozemsky zuilen. 
65 Le Parti Ouvrier Belge (Belgická dělnická strana) vznikla roku 1885. Prošla však zásadní proměnou po 2. 

světové válce. 

Histoire. Www.ps.be [online]. [cit. 2021-02-25]. Dostupné z: https://www.ps.be/#/maison_du_parti/Histoire/6803 
66 DE WINTER, Lieven, Marc SWYNGEDOUW a Patrick DUMONT, 2006. Party system(s) and electoral 

behaviour in Belgium: From stability to balkanisation. West European Politics [online]. (29:5), 934 [cit. 2021-4-

30]. ISSN 1743-9655. Dostupné z: doi:10.1080/01402380600968836. 
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k pádu vlády a neobvykle dlouhému sestavování vlády, která by disponovala plnými 

pravomoci, tedy, že by se nejednalo o vládu affaires courantes, nebo o vládu ustanovenou jen 

dočasně, zvanou gouvernement intérimaire. Belgická společnost dosud řešila politické krize 

zavedením tzv. státních reforem, jejichž výsledkem bylo dočasné uklidnění a stabilizace 

systému, ale také přenesení federálních pravomocí na nižší jednotky státu, jak již bylo více 

přiblíženo v předchozí kapitole. Dle tab. 3 můžeme pozorovat, že od roku 2007 se vystřídalo 

celkem jedenáct vlád. 

 

4.1.1 Volební systém 

Belgický politický systém se vyznačuje vysokou proporcionalitou. Pro získání křesel 

ve federálním parlamentu stačí všem subjektům dosáhnout 5 % platných získaných hlasů.67 

Volby do Sněmovny reprezentantů jsou poměrné jednokolové. Celkem se hlasuje v jedenácti 

obvodech, ve kterých jsou počty volebních míst vypočítány v poměru k počtu obyvatel daného 

obvodu. Rozdělování křesel se určuje pomocí d’Hondtovy metody. Je nutno podotknout, že se 

konají v podstatě dvoje regionální volby, jejichž výsledky jsou následně propojeny. Jinými 

slovy lze říct, že se strany ucházejí o regionální voliče s odlišnými problémy, kterým následně 

přizpůsobují volební programy. Tomuto bipolárnímu systému přispívá i neexistence 

federálních médií, ve kterých by mohlo docházet k předvolební konfrontaci a možnému 

usměrňování politických názorů.68 Vlámské a valonské strany následně soupeří o přízeň voličů 

ve svých kulturně homogenních obvodech. Komplikaci z hlediska hledání vhodných vládních 

partnerů představuje již zmíněné poměrné rozdělení křesel – v parlamentu je každé skupině 

stanoven dle jazykového klíče příslušný počet mandátů, což vede k minoritnímu zastoupení 

frankofonních poslanců.69,70  

Belgii se na rozdíl od České republiky řadí k zemím, kde každý občan mající 18 let 

a disponující volebním právem má povinnost jít k volbám. Tento věk prošel od vzniku federace 

 
67 Volební klauzule byla zavedena až v roce 2003. 
68 SWENDEN, Wilfried, 2013. Conclusion: The Future of Belgian Federalism—Between Reform and 

Swansong? Regional & Federal Studies [online]. (23:3), 371 [cit. 2021-4-28]. ISSN 1743-9434. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/13597566.2013.773897 
69 La Chambre des représentants - Élection, 2019. In: CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Les fiches 

info [online]. Brusel: Service des relations publiques et internationales, s. 1-2 [cit. 2021-4-28]. n° 09.00. Dostupné 

z: https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_09_00.pdf 
70 HOOGHE, Marc, 2012. The Political Crisis in Belgium (2007-2011): A Federal System Without Federal 

Loyalty. Representation [online]. (48:1), 131 [cit. 2021-4-28]. ISSN 1749-4001. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/00344893.2012.653250 



 

19 

 

změnou – v letech 1993 až 2014 byl stanoven na 21 let. Nemožnost dostavit se do volební 

místnosti může volič vyřešit hlasováním skrze plnou moc. Společně s ní musí absenci navíc 

odůvodnit osvědčením. Této povinnosti nejsou zbaveni ani belgičtí občané žijící v zahraničí 

– mezi různé možnosti způsobu volby patří korespondenční hlasování, nebo hlasování 

na velvyslanectví či konzulárním úřadě. Občanovi, který se nezúčastní voleb, hrozí napomenutí 

nebo pokuta.71 Dle belgického výzkumného centra CRISP72 přesto můžeme pozorovat nárůst 

prázdných, neplatných nebo neodevzdaných hlasů. K volebnímu systému lze také zmínit 

regionální odlišnosti – tradičně vyšší volební účast je zaznamenána u občanů žijících ve 

Flandrech (roku 2018 tvořil rozdíl mezi Vlámskem a Valonskem 7 %).73 

4.1.2 Depilarizace 

V rozmezí šedesátých a sedmdesátých let se výsledkem ekonomického obratu, 

vlámského sebeuvědomění a obecného jazykového napětí začal měnit a rozšiřovat stranický 

systém – započal proces opačný, než na jaký byla belgická společnost zvyklá, tzv. depilarizace. 

Náboženská linie se vyprofilovala teritoriálně – chození na bohoslužby do kostela bylo výrazně 

vyšší ve Flandrech, než ve Valonsku a Bruselu. Na přelomu desetiletí došlo k významnému 

poklesu pravidelného navštěvování kostela za náboženským účelem – ze 43 % na 32 % 

v průběhu let 1967-1973. Pokles míry religiozity můžeme přisuzovat změně ve společenské 

struktuře, jenž se projevovala individualizací – komunitní chápání náboženství tudíž ztrácelo 

na významu.74 Tradiční politické rodiny ztrácely ve volbách hlasy a strany, jež původně 

reprezentovaly jeden primárně neteritoriálně zastoupený společenský segment, se rozdělily na 

vlámsky a francouzsky mluvící. O výrazné změně svědčí data z let 1961 až 1981, kdy počet 

stran ve Sněmovně reprezentantů stoupl z šesti na čtrnáct.75 

Předtím Belgie dokázala pluralitní společnost stabilizovat částečně díky štěpným liniím, 

které nebyly pouze dvě, tedy na úrovni pro/proti církvi, ale také 

materialistické/nematerialistické, kterou s sebou přinesl rozvoj dělnického hnutí během 

průmyslové revoluce. Náboženská linie se během procesu depilarizace vyprofilovala 

 
71 Le système électoral. Sénat de Belgique [online]. [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr&MENUID=14130 
72 Centre de recherche et d'informations socio-politiques 
73 RTBF LA PREMIÈRE. Que dit le taux d'abstention aux élections sur notre démocratie ? RTBF le site de la 

Radio Télévision Belge Francophone [online]. 4.2. 2019 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_que-dit-le-taux-d-abstention-aux-elections-sur-notre-

democratie?id=10136518 
74 HOOGHE, Marc, 2012, s.131. 
75 DUMONT, Patrick a Lieven DE WINTER, 1999, s. 7-8. 
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teritoriálně – chození na bohoslužby do kostela bylo výrazně vyšší ve Flandrech, než 

ve Valonsku a Bruselu. Na přelomu desetiletí došlo k významnému poklesu pravidelného 

navštěvování kostela za účelem bohoslužeb – ze 43 % na 32 % v průběhu let 1967-1973. Pokles 

míry religiozity můžeme přisuzovat změně ve společenské struktuře, jenž se projevovala 

individualizací – komunitní chápání náboženství tudíž ztratilo svůj význam. Náboženská rovina 

se výrazně projevila na poli politickém. V poválečném období měla katolická strana až do roku 

1965 dominantní postavení76 a mezi lety 1946 a 1999 držela post premiéra. Vzhledem 

k pozitivním ziskům ve volbách nepotřebovala vytvářet velké koalice.77 Katolická strana tak 

zajišťovala politickou stabilitu. V dnešní době můžeme pozorovat zeslabení náboženské linie, 

které přispívá k nárůstu antagonismu mezi levicovým valonským jihem a liberálním 

a nacionalistickým severem.78,79 Tento trend jasně potvrzují obrázky č. 3 a 4, jenž znázorňují 

ideové rozdělení země. Můžeme například vidět, že má Vlámská socialistická strana SP.A. 

oproti valonské PS nízký potenciál vyhrát volby, nebo že se ve Valonsku nenachází 

regionalistická strana typu Vlaams Belang nebo N-VA. 

 

4.1.3 Stranický systém 

Belgický stranický systém se formoval, na základě náboženské štěpné linie, od 19. 

století, kdy existovaly skupiny katolíků a liberálů. V druhé polovině 19. století se přidali 

socialisté, kterým vstup do parlamentu umožnilo rozšíření volebního práva – roku 1894 získali 

28 křesel, zatímco liberální strana, disponující dvojnásobným počtem členů, obhájila z 60 

mandátů jen 21. Tento prudký pokles jsme mohli pozorovat i v letech následujících. Z obav, že 

by Liberální strana přišla postupně o všechny křesla, a hrozil by tak přímý střet se socialisty, se 

roku 1900 Katolická strana rozhodla upravit volební systém na poměrný, díky čemuž se 

Liberální strana v parlamentu udržela.80 

Tyto tři strany prošly přeměnou mezi lety 1949 a 1961–v každé z nich vznikly jazyková 

křídla (nederlandofonní a frankofonní), přesto se lingvisticko-politické rozdělení projevilo 

 
76 DE WINTER, Lieven, Marc SWYNGEDOUW a Patrick DUMONT, 2006. Party system(s) and electoral 

behaviour in Belgium: From stability to balkanisation. West European Politics [online]. (29:5), 935 [cit. 2021-4-

30]. ISSN 1743-9655. Dostupné z: doi:10.1080/01402380600968836 
77 HOOGHE, Marc, 2012, s.131. 
78 K nárůstu vlámského nacionalismu a separatismu přispělo vlámské kulturní uvědomění související s teritoriálně 

vymezeným ekonomickým rozvojem. 
79 DOBBELAERE, Karel a Liliane VOYÉ, 1990. From Pillar to Postmodernity: The Changing Situation of 

Religion in Belgium. Sociology of Religion [online]. Oxford University Press, (vol. 51), 3-5 [cit. 2021-4-28]. 

Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3711670 
80 DUVERGER, Maurice, Olga VELÍŠKOVÁ a Zdeněk VELÍŠEK, 2016. II. Multipartismus. Politické strany. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, s. 271-272. ISBN 978-80-246-2568-3. 
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později. Zásadní depolarizační událostí se stal konflikt na Katolické univerzitě v Lovani (ležící 

na území Flander), který proběhl roku 1968. Způsobil rozdělení univerzity na vlámskou 

Katholieke Universiteit Leuven a frankofonní Université catholique de Louvain, jež vznikla 

přesunutím francouzsky mluvících do Valonska. Následná politická reakce měla podobu 

rozdělení kandidátních listin CVP-PSC na valonskou a vlámskou. Obdobný stranický rozpad 

se časem projevil i u ostatních stran.81,82 

Stranický systém zaznamenal postupně nárůst volebních zisků regionalistických 

vlámských stran, tedy nacionalistických, jež usilují o vyšší míru autonomie a ve vrcholné fázi 

až o nezávislost (N-VA a VB). Institucionální otázka v belgické politice stále vyčnívá, což 

znamená, že i když mají strany stejný ideologický štítek, někdy si v této otázce navzájem silně 

odporují. Strany stejné rodiny také čelí odlišným voličům, což znamená, že jejich vztahy nejsou 

zdaleka symetrické. Valonsko se dlouhodobě ubírá více doleva se silnou socialistickou stranou 

v čele, naopak ve Flandrech je socialistická strana poměrně malá, zatímco křesťanští demokraté 

zde patří mezi tradičně silné strany. Vnitřní napětí v dříve národních unitárních stranách bylo 

proto nejen institucionální, ale do určité míry i ideologické.83 

Význam vzniku dvou stranických systémů potvrzuje graf 1, na němž je patrné, jak došlo 

rozdělením stran na frankofonní a nederlandofonní větve k nárůstu počtu dní od rezignace staré 

vlády do jmenování nové. Z toho můžeme usoudit, že se stalo složitějším najít vhodné koaliční 

partnery, neboť se politické elity přestaly dostávat do sporů, které předtím řešily vyjednáváním 

v rámci jednoho systému. Pro Belgii je totiž typickým způsobem řešení krizí přesunutí 

pravomocí federální vlády na nižší úrovně. Sice se tak krátkodobě problém skutečně vyřeší, ale 

dlouhodobě způsobuje komplikovanější politické prostředí, neboť se političtí vůdci nemusí 

setkávat s protějšky jiné jazykové skupiny, tudíž nepotřebují ve všech odvětvích fungování 

státní správy hledat kompromis.84 Srovnání grafu 1 s obr. 5 ukazuje, že nárůst počtu dní 

od rezignace staré vlády do jmenování nové kopíruje sílící úspěch vlámských stran. 

 

 
81 ŘÍCHOVÁ, Blanka, 2006. Belgické království. ŘÍCHOVÁ, Blanka a a kolektiv. Komparace politických 

systémů II.. 3. Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů: Oeconomica, s. 35-36. ISBN 

80-245-0757-9. 
82 History. KU Leuven [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.kuleuven.be/english/about-

kuleuven/history 
83 SINARDET, Dave, 2008, s. 1024. 

84 HEISLER, Martin O., 1977, s. 44-45. 
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4.2. Krize v letech (2007–2008, 2010-2011 a 2018-2020) 

Politická krize započatá roku 2007 následovala po letech 1992 až 2007, jež se 

vyznačovala stabilitou, neboť se v pozici premiéra vyměnili pouze dva politici, a to Jean-Luc 

Dehaene za CD&V a Guy Verhofstadt reprezentující Open VLD, jenž roku 1999 vystřídal 

Dehaene, což vedlo k bezprecedentnímu přesunutí křesťanských demokratů do opozice. Pokus 

navrátit se do dominantního postavení se v následujících federálních volbách roku 2003 

nevydařil. Tento podnět dovedl CD&V k rozhodnutí vytvořit před volbami 

do bruselského, vlámského parlamentu a do Evropské unie kartel s vlámskou nacionalistickou 

stranou N-VA, jenž by mohl křesťanské straně zaujmout novou skupinu voličů skrze 

atraktivnější program. Požadoval např. rozdělení volebního obvodu Brusel-Halle-Vilvoorde 

nebo vlámskou autonomii v oblasti daňové politiky.85,86 Během druhého volebního období se 

Verhofstadtova vláda potýkala s návrhy na novou státní reformu, ale rozhodla se jednání 

odložit, čehož následně využil kartel N-VA a CD&V. Volby roku 2007 se mu podařilo vyhrát. 

Dle výsledků je patrné, že si oproti předchozím volbám polepšili o osm mandátů, zatímco Open 

VLD ztratila sedm křesel. S podobně znatelným úbytkem hlasů se setkalo socialistické 

uskupení SP.A-Spirit – přišlo ve Sněmovně reprezentantů o devět křesel viz obr. 6. 

 

K volbám do Sněmovny reprezentantů je nezbytné uvést, že se její složení vyznačuje 

„rozdvojeností“ stranického systému. Poslanci se zde dělí do dvou jazykových skupin podle 

příslušnosti volebního okrsku k regionu. Zástupci zvolení v Germanofonním společenství se 

tudíž řadí do frankofonní skupiny. Co se Bruselského regionu týče, zde skupinovou příslušnost 

určuje jazyk, ve kterém poslanci poprvé skládají svou přísahu. Z celkového počtu 150 zástupců 

náleží nederlandofonní skupině fixně 89 křesel a frankofonní 61.87 

4.2.1 Sporné body a vyjednávání 

Vzhledem k volební rétorice vlámských stran se hlavním předmětem vyjednávání po 

volbách 2007 stalo rozdělení významného volebního obvodu Brusel-Halle-Vilvoorde, který byl 

bilingvním a zároveň jediným volebním obvodem, kde spolu soutěžily neederlandofonní 

a frankofonní strany. Vítězný kartel usiloval o změnu jeho hranic, tedy aby z něj byla vyjmuta 

neederlandofonní část Halle-Vilvoorde, neboť celý pouze obvod BHV zasahoval na území 

 
85 CD&V et N-VA en cartel, 2004. La Libre Belgique [online]. 16.2. 2004n. l. [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/cdv-et-n-va-en-cartel-51b88295e4b0de6db9a9e763 
86 HOOGHE, Marc, 2012, s.133. 
87 La Chambre des représentants: Composition, 2021. In: La Chambre des représentants de Belgique [online]. 

Brusel: Service des relations publiques et internationales, duben 2021 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_10_00.pdf 
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Flander, kde je jediným oficiálním jazykem vlámština.88 Proti tomuto rozhodnutí se stavěly 

frankofonní strany, protože rozdělení BHV na bilingvní Brusel – hl. město a Halle-Vilvoorde 

by znevýhodnilo frankofonní obyvatele, kteří by tak nemohli ve volbách do Evropského 

parlamentu, Bruselského parlamentu a Sněmovny reprezentantů hlasovat pro frankofonní 

strany. Během kampaně Yves Leterme pronesl, že „Rozdělení čtvrti Brusel-Halle-Vilvoorde 

nevyžaduje více než pět minut politické odvahy.“89, čímž naznačoval možnost přehlasování 

sněmovních frankofonních poslanců, aniž byl vzal v úvahu mechanismus poplašného zvonku, 

kterým se může menšina bránit. 

Politickým stranám ve Flandrech tato rétorika pomáhá u voličů, ale přináší překážku 

v povolebním vyjednávání o sestavení vlády, které musí proběhnout i se stranami 

frankofonními. Událost, která formovala předvolební politické prostředí se na vlámské straně 

projevila personálními změnami. Jean-Marie Dedecker, člen Vlaamse Liberalen en Democraten 

(VLD), byl předsedou strany Bart Somersem vnímán jako vnitřní oponent,90 kterému vadila 

účast na koalicích s levicovými stranami. Dedecker po vyloučení ze strany vstoupil do N-VA, 

v té době již v kartelu s CD&V. Jeho liberální názory nicméně vadily části křesťanských 

demokratů. Z tohoto důvodu si následně založil vlastní subjekt Lijst Dedecker. Po těchto 

personálních úpravách se VLD začala soustřeďovat kolem Verhofstadta, známého politika, 

a změnila si název na Open VLD, čímž se dle D. Sinardeta vyhrazovala vůči vlámskému 

kartelu, který v etických otázkách nezastával progresivní postoj.91 Volební spolupráce se 

křesťanským demokratům a vlámským nacionalistům vyplatila, neboť se stali s 20 % hlasů (30 

mandátů) nejsilnějším uskupením. Dalšími neederlandofonními stranami s nejvyšším počtem 

křesel se na druhém místě umístila Open VLD (18 mandátů) a krajně pravicová Vlaams Belang 

(17 mandátů). Nutno podotknout, že v regionálních volbách získala VB jako samostatně 

kandidující strana nejvíce procent hlasů (24,15 %).92 

Frankofonní blok zaznamenal také změnu, neboť PS ve federálních sněmovních 

volbách, konaných dne 10. června 2007, utržila historickou prohru. Jako příčina se uvádí 

stranická krize – od roku 2005 se v socialistické základně, městě Charleroi, vypořádávala 

 
88 Uvádí se, že se BHV rozprostíralo až do vzdálenosti 40 km od hlavního města. 
89 BHV: c'est quoi ce truc? La Libre Belgique [online]. 6.9. 2007n. l. [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/bhv-c-est-quoi-ce-truc-51b8952ce4b0de6db9b0683b 
90 Somers veut mettre Jean-Marie Dedecker au tatami. In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 11.10. 2006n. l. 

[cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/somers-veut-mettre-jean-marie-dedecker-au-tatami-

51b89044e4b0de6db9aea4ec 
91 SINARDET, Dave, 2008, s. 1020-1021. 
92 Élections 2004 - Conseil flamand - Résultats des listes. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge, 29.6. 

2004n. l. [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://elections2004.belgium.be/fr/vla/results/results_tab_etop.html 
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s veřejnými korupčními skandály.93 Předseda socialistů Elio Di Rupo je sice veřejně odsoudil, 

nicméně proti obviněným straníkům nijak nezakročil. Opačný postup se rozhodl aplikovat 

předseda Mouvement Réformateur, Didier Reynders, který donutil stranické kolegy, kteří se 

na mnohých kauzách podíleli, odstoupit z pozice radních města. Kampaně frankofonních stran 

se zaměřovaly na problémy regionu, nicméně musely reagovat na vlámské kolegy. Tehdy 

pronesly, že „nic (pozn. další federalizaci) nepožadují“.94 

Král se vzhledem k situaci rozhodl ještě před jmenováním formateur pověřit rolí 

informateur, aby určil strany, které by mohly sestavit velkou koalici. Informátorem se stal 

Reynders, kterému se nepodařilo domluvit se stranami na společném vyjednávání o sestavení 

vlády – dle informací se setkal se zástupci Open VLD, MR a CDH, aniž by jednal s vlámskými 

křesťanskými demokraty s N-VA, tedy nejsilnějším vlámským uskupením.95 Dne 5. června byl 

proto králem odvolán a v mediační a vyjednávací misi nahrazen Dehaenem, jenž se podílel na 

vyjednávání tří státních reforem. O několik dní později se předčasně vzdal své mise, nicméně 

se mu podařilo přesvědčit CDH k účasti ve vládě, přestože na úrovni Společenství a Valonského 

regionu tvořila vládní koalici s PS. O Dehaenově demisi se v médiích spekulovalo, že tak učinil 

z důvodu tlaku ze strany Leterma, který se chtěl již chopit sestavování vlády.96 Leterme byl 

následně králem pověřen stát se formateur. Následná jednání na zámku Val Duchesse se 

vyznačovala únikem informací a politiky vydávajícími novinářům prohlášení. Neúspěch 

vyvrcholil Letermovou rezignací na post vedoucího sestavování vlády. Kromě neochoty dvou 

jazykových skupin se domluvit na sepsání nové reformy vyjednávání komplikovala 

nedostatečná diskrece, kterou Lijphart považoval za důležitý faktor úspěšných negociací.97 

Tato krize se vyznačovala mimo jiné královou kreativitou ve smyslu jmenování 

nejrůznějších typů misí, kromě obvyklého informateur a formateur. Po výše zmíněném 

neúspěchu pověřil Hermana Van Rompuye, tehdy prezidenta Sněmovny reprezentantů 

za CD&V, rolí průzkumníka (explorateur) s cílem najít skrze vedení tajného koaličního dialogu 

 
93 Charleroi coule le PS, la Flandre encense Leterme. La Libre Belgique [online]. 10.6. 2007n. l. [cit. 2021-4-28]. 
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východisko. Mise byla úspěšná, což můžeme soudit dle faktu, že se král opět rozhodl pověřit 

Leterma sestavením vlády. Během této mise se strany domluvily na socioekonomických 

nebo migračních otázkách, ale nikoli na státní reformě.98 Pád Letermova vyjednávání zapříčinil 

návrh zákona o rozdělení BHV, který začala projednávat Sněmovní komise pro vnitřní 

záležitostí.99 Většina jejích vlámských členů hlasovala pro jeho přijetí, tudíž vzhledem 

k blokování frankofonních stran pomocí sonnette d’alarme došlo k vnitrokoaličním neshodám 

mezi vlámskými a valonskými stranami. Sice se mezi politickými elitami začal rýsovat 

kompromis, kdy by bylo hlasování o státní reformě odloženo, ale vlámský kartel tomu zabránil. 

CD&V jej zpočátku podporovala, nicméně jako součást kartelu s N-VA, jenž rozdělení BHV 

požadovala, se nakonec rozhodla vystoupit proti. I tento druhý pokus především vlivem 

nacionalistické N-VA a jednotné frankofonní „protireformní fronty“ selhal, a skončil rezignací 

Leterma.100 Sestavením vlády byl králem v prosinci pověřen Verhofstadt, jehož vláda se 

označovala za přechodnou (gouvernement interimére), která se sice z právního hlediska nijak 

nelišila od „normálních vlád,“ ale chyběl jí jasný program, a navíc byla premiérova doba 

mandátu časově vymezena - v březnu měl 2008 rezignovat, aby mohl nastoupit nový premiér, 

Leterme, jenž měl zatím do 20. března zastávat funkci vicepremiéra. Do té doby se měla nalézt 

dohoda o sociálně-ekonomickém programu včetně státní reformy. Členy prozatímní vlády se 

kromě dříve jmenovaných stali i socialisté, s jejichž účastí se od červnových voleb 

nepočítalo.101  

Novou vládu podpořily strany CD&V a N-VA, nicméně nepolevily ze svých požadavků. 

Aby předešly odložení reformy, stanovily vládě ultimátum – do 15. července měly být 

stanoveny pravomoci, které by přešly na Společenství. Vzhledem k trvající patové situaci se 

premiér rozhodl podat demisi, kterou král odmítl, což potvrdilo Lijphartovo tvrzení, že jsou 

panovníci, jakožto nevolené hlavy státu stabilizujícím prvkem.102 Roku 2008 zasáhla svět 

finanční krize, jejíž dopady měly vliv na politickou situaci v Belgii. Významná banka Fortis 

byla odkoupena státem, a následně prodána bez souhlasu „malých akcionářů“, kteří se rozhodli 

zahájit soudní proces, jehož závěr skončil za podezřelých okolností ve prospěch státu. Proti 

premiérovi byla vznesena obvinění z nátlaku na soudy, a tak se rozhodl podat demisi, kterou 

již král přijal. Novým premiérem se stal Herman Van Rumpuy, během jehož působení se 

 
98 Ibidem, s. 1028. 
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Francophone [online]. 19.12. 2008n. l. [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-

histoire-des-demissions-d-yves-leterme?id=5283823 
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politická sféra stabilizovala. V listopadu 2009 jej zvolili do funkce prvního stálého předsedy 

Evropské rady, a tak se podruhé stal premiérem Leterme.103 O závažnosti požadavků rozdělení 

BHV svědčí, že král pověřil Jeana-Luc Dehaena, aby nalezl řešení tohoto dlouho odkládaného 

bodu. Dehaene se v dubnu 2010 rozhodl po neúspěšném vyjednávání na roli královského 

pověřence (commissaire royal) rezignovat. Politickou situaci nejlépe vystihuje jeho prohlášení: 

„Opravdu jsem jen zřídka zažil jasnější znázornění základní filozofie, kterou mě naučil můj 

otec, který, jak víte, byl psychiatr, a to takovou, že abych pochopil logiku svých diskusních 

partnerů, musím přijmout jejich východiska. V tomto případě to znamená, že každá komunita 

věří, že má pravdu na základě svého vlastního soudu. Jedna komunita vychází z principu 

teritoriality; druhá z principu osobnosti. Ty dvě (premisy) jsou v naprostém protikladu. 

Kompromis je možný pouze tehdy, pokud je každá strana ochotna se zčásti vzdát své vlastní 

logiky, integrovat prvky logiky diskusního partnera a naopak. To byl případ kompromisů 

učiněných během každé fáze státní reformy.“104 

Novou fází krize se stalo vyhlášení předčasných voleb na červen 2010, které vyhrála 

N-VA, prosazující rozdělení BHV, a frankofonní PS, jenž se od minulých voleb povedlo získat 

zpět důvěru voličů viz obr. 7. Jednáním byly pověřeny N-VA a PS, které zastávaly odlišné 

názory ve věci rozdělování financí. Jak již bylo dříve zmíněno, Flandry doplácely na Valonsko, 

které značně zaostávalo, kvůli způsobu přerozdělování financí, jenž se počítá na základě potřeb 

regionu. Vlámští nacionalisté nesouhlasili s návrhem socialistů a dalších frankofonních stran, 

jež požadovaly finanční solidaritu. Jednání probíhala do července 2011, kdy se N-VA rozhodla 

ukončit vyjednávání s ostatními stranami. Po jejím odchodu se křesťanským demokratům, 

socialistům a liberálům, podařilo domluvit na rozdělení volebního okrsku BHV a na systému 

rozdělování federálních financí. V otázce socioekonomické politiky nepředstavovala překážku 

jazyková nebo etnická odlišnost, ale tradiční pilířové štěpení na socialisty a ekonomické 

liberály. Ani tehdy nebyla nalezena shoda. Strany byly donuceny ke kompromisu, až když 

 
103 UYTTENDAELE, Marc, 2011, s. 56-57. 
104 Originální znění: „J'ai en effet rarement vécu une illustration plus claire de la philosophie de base qui m'a été 

apprise par mon père, qui, comme vous le savez, était psychiatre, à savoir que pour comprendre la logique de ses 

partenaires de discussion, il faut accepter leurs prémisses. Dans ce cas-ci, cela signifie que chaque communauté 

croît détenir la vérité en se basant sur son propre point de départ. Une communauté part du principe de 

territorialité; l'autre du principe de personnalité. Les deux sont en opposition totale. Un compromis n'est possible 

que si chaque partie est disposée à se départir en partie de sa propre logique, à intégrer des éléments de la logique 

du partenaire de discussion et inversement. Cela a été le cas lors des compromis conclus lors de chaque phase de 

la réforme de l'Etat.“ 
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Evropská unie požadovala schválení rozpočtu na příští rok. Pokud by tak Belgie do konce roku 

neučinila, hrozila by vysoká pokuta. Krizová finanční situace přivedla politické elity ke 

koncensu, a tak se v prosinci 2011 úspěšně domluvily na sestavení nové vlády. Podnět 

k ukončení krize sice přišel tzv. zvenčí, ale dlouholetý konflikt ohledně okrsku Brusel-Halle-

Vilvoorde umožnilo až odstoupení N-VA z vyjednávání.105 

 Poslední vládní krize začala odstoupením N-VA z vlády valonského liberála za MR, 

Charlese Michela, jehož vláda ztratila sněmovní většinu. Důvodem nebyl vlámsko-valonský 

konflikt, nýbrž vnitrovlámský. Výsledek regionálních a komunálních voleb roku 2018 totiž 

ukázal znovuoživení vlámské krajně pravicové Vlaams Belang.106 V říjnu se premiér Michel 

chystal zúčastnit zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, kde se chtěl 

vyslovit pro Globálního paktu pro migraci, proti kterému vystoupila VB. N-VA se v rámci 

povolebního výsledku rozhodla VB následovat, podpis paktu odmítla a spustila online kampaň, 

jejímž hlavním motivem bylo tvrzení, že pakt umožní migrantům si zachovat své zvyky i v zemi 

azylu, doprovázené fotografiemi žen v nikábu.107 Kampaň vyvolala u koaličních partnerů 

kritiku, ale N-VA po jejím stažení nepřehodnotila názor na podpis a byla Open VLD vyzvána 

ke spolupráci nebo podání demise, k čemuž v prosinci 2018 došlo. V-NA se vlivem úspěchu 

VB snažila radikálnějším postojem znovuzískat voliče.108 Michel se vzhledem k situaci, kdy ve 

Sněmovně reprezentantů měli důvěru koaličních stran čítající 52 křesel ze 150, rozhodl podat 

vládní demisi, čímž se stal předsedou gouvernement des affaires courantes s omezenými 

pravomocemi, jež měla zemi spravovat do květnových voleb roku 2019.109  

 V květnových volbách se opět potvrdil primát N-VA, která zapříčinila pád předchozí 

vlády. Nově se do sněmovny dostaly ekologické strany Ecolo a Groen a třetí nejúspěšnější 

stranou se stala Vlaams Belang. Tradičním ideologickým rodinám se poprvé nepodařilo získat 

sněmovní většinu (viz obr. 8).110 V červenci premiéra v demisi Michela zvolili předsedou 
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Evrospké rady. Z tohoto důvodu se bezprecedentně ujala funkce premiéra Sophia Wilmés 

(MR), která vstoupila do funkce jako předsedkyně v demisi. Krize skončila až s propuknutím 

koronavirové pandemie – Belgie se zpočátku řadila k nejrizikovějším oblastem na světě (obr. 

9). Aby mohla federální vláda nařizovat opatření, musela požádat o důvěru parlamentu. Během 

hlasování se proti vyslovili poslanci za N-VA, VB a PTB, ale důvěru nakonec získala, a to dne 

19. března 2020.111112 Obdobně jako během krize 2010-2011 nedošly vlámské a valonské 

politické strany kompromisu. Můžeme nicméně konstatovat, že koronavirová krize sjednotila 

zbylé politické spektrum napříč ideologickými zaměřeními. V budoucích volbách lze však 

očekávat pokračování nebo zesílení vlámsko-valonských sporů, neboť vývoj volebních 

výsledků nasvědčuje nadálému růstu volebních zisků vlámských regionalistických stran. 

 

Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala vztahem teorie konsociační demokracie, zejména v ní 

ukotvené spolupraci elit všech segmentů společnosti, a vládními krizemi. Jednalo se o 

případovou studii zaměřenou na Belgii, konkrétně na proces federalizace země poháněný 

kulturními, ekonomickými a politickými odlišnostmi mezi valonským a vlámským 

obyvatelstvem, který se projevoval specifickým způsobem řešení mezietnického konfliktu dvou 

výše zmíněných skupin v podobě přijímání státních reforem. Hypotéza, jež měla pomoci měla 

skrze zodpovězení výzkumné otázky otestovat teoretický rámec zněla: Příčina vládních krizí 

v Belgii spočívá v konfliktu mezi Vlámy a Valony, který nebyly politické elity schopny 

překonat. Výzkumná otázka byla následně stanovena takto: Byl hlavní příčinou vládních krizí 

v letech 2007–2008, 2010-2011 a 2018-2020 nárůst volebních zisků vlámských 

regionalistických stran? 

Z metodologického hlediska jsem nejprve analyzovala politický diskurz v belgických 

online médiích, a poté vyhodnotila hlavní konfliktní linie. Následně jsem se zaměřila na volební 

zisky stran Vlaams Belang a N-VA ve volbách do Sněmovny reprezentantů. V prvních dvou 
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výše zmíněných vládních krizích se názor vlámských a valonských politických stran střetával 

v otázce rozdělení bilingvního obvodu Brusel-Halle-Vilvoorde. Třetí politická krize 

představovala především vnitrovlámské soutěžení o voliče mezi N-VA s rostoucí VB, která je 

označována za krajně pravicovou stranu požadující autonomii Flander. Ve všech případech se 

nárůst volebních zisků projevil do charakteru vyjednávání – došlo k zablokování jednání. 

K znovuotevření jednání a kooperaci napříč spektrem elit přispěly externí faktory – finanční 

krize spojená s požadavky Evropské unie po schválení státního rozpočtu a koronavirová 

pandemie. Nestalo se tak z důvodu spolupráce N-VA, BA s ostatními stranami. 

Dle informací představených v průběhu celé práce můžeme konstatovat, že se belgická 

konsociační demokracie čím dál více potýká s problémy v podobě vládních krizí. Postupná 

federalizace země (státní reformy) vedly k tomu, že je nyní stranický systém rozdělen na dva 

nerovnoměrně zastoupené ve Sněmovně reprezentantů, které se vlivem oddělené volební 

soutěže liší z hlediska reprezentování požadavky voličů z různých voličských požadavků. 

Dochází tedy k regionalizaci volebních programů, které se v případě vlámských stran týkají 

požadavků na další federalizační reformy, které směřují k oddělení Flander od Belgie. 

 

Summary 

This bachelor's thesis dealt with the relationship between the theory of consociational 

democracy, especially the cooperation of elites in all segments of society, and government 

crises. It was a case study focusing on Belgium, specifically the process of federalization of the 

country driven by cultural, economic and political differences between the Walloon and 

Flemish populations, which manifested itself in a specific way of resolving the interethnic 

conflict between the two groups in the form of adopting state reforms. The hypothesis that was 

supposed to help test the theoretical framework by answering a research question was: The 

cause of the government crises in Belgium lies in the conflict between the Flemings and the 

Walloons, which the political elites were unable to overcome. The research question was then 

set out as follows: Was the main cause of the government crises in 2007-2008, 2010-2011 and 

2018-2020 an increase in the electoral gains of the Flemish regionalist parties? 

From a methodological point of view, I first analyzed the political discourse in the 

Belgian online media, and then evaluated the main lines of conflict. Subsequently, I focused on 

the electoral gains of the Vlaams Belang and N-VA parties in the elections to the House of 

Representatives. In the first two government crises mentioned above, the views of the Flemish 



 

30 

 

and Walloon political parties clashed over the division of the Brussels-Halle-Vilvoorde 

bilingual district. The third political crisis was mainly intra-Flemish voter competition between 

the N-VA and the growing VB, which is described as an far-right party demanding the 

autonomy of Flanders. In all cases, the increase in electoral profits was reflected in the nature 

of negotiations, which were blocked. 

External factors contributed to the reopening of negotiations and cooperation across the 

spectrum of elites – the financial crisis associated with the requirements of the European Union 

after the approval of the state budget and the coronavirus pandemic. Nevertheless, this did not 

happen thanks to the cooperation of N-VA, BA with other parties. 

According to the information presented throughout the work, we can state that Belgian’s 

consociational democracy is increasingly facing problems in the form of government crises. 

The gradual federalization of the country (state reforms) has led to the party system now being 

divided into two unequally represented systems in the House of Representatives, which differ 

in terms of representing voters from different electoral environments. Thus, the electoral 

programs are being regionalized, which in the case of the Flemish parties translates to demands 

for further federal reforms, which are aimed at separating Flanders from Belgium. 

Literatura 

Periodická: 

ALMOND, Gabriel A., 1956. Comparative Political Systems. The Journal of Politics [online]. 

The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association, 18(3), 

405-408 [cit. 2021-3-31]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2127255?seq=1 

CALUWAERTS, Didier a Min REUCHAMPS, 2015. Combining Federalism with 

Consociationalism: Is Belgian Consociational Federalism Digging its Own Grave? 

Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics [online]. 14(3), 5-6 [cit. 2021-4-24]. 

Dostupné z: doi:10.1080/17449057.2014.986866 

DESCHOUWER, Kris, 2013. Party Strategies, Voter Demands and Territorial Reform in 

Belgium. West European Politics [online]. (36:2), 349 [cit. 2021-4-30]. ISSN 1743-9655. 

Dostupné z: doi:10.1080/01402382.2013.749659 

DE WINTER, Lieven, Marc SWYNGEDOUW a Patrick DUMONT, 2006. Party system(s) and 

electoral behaviour in Belgium: From stability to balkanisation. West European Politics 

[online]. (29:5), 935 [cit. 2021-4-30]. ISSN 1743-9655. Dostupné z: 

doi:10.1080/01402380600968836 



 

31 

 

DOBBELAERE, Karel a Liliane VOYÉ, 1990. From Pillar to Postmodernity: The Changing 

Situation of Religion in Belgium. Sociology of Religion [online]. Oxford University Press, (vol. 

51), 3-5 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3711670 

DUMONT, Patrick a Lieven DE WINTER, 1999. La formation et le maintien des 

gouvernements (1946-1999). Courrier hebdomadaire du CRISP [online]. 39(1664), 11, 14-18, 

30-31, 35 [cit. 2021-4-17]. ISSN 0008-9664. Dostupné z: https://www.cairn.info/revue-

courrier-hebdomadaire-du-crisp-1999-39-page-1.htm 

HEISLER, Martin O., 1977. Managing Ethnic Conflict in Belgium. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science [online]. 433, 38 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/1043226 

HOOGHE, Marc, 2012. The Political Crisis in Belgium (2007-2011): A Federal System 

Without Federal Loyalty. Representation [online]. (48:1), 1 [cit. 2021-4-28]. ISSN 1749-4001. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00344893.2012.653250 

SINARDET, Dave, 2008. Belgian Federalism Put to the Test: The 2007 Belgian Federal 

Elections and their Aftermath. West European Politics [online]. (31:5), 1027 [cit. 2021-4-29]. 

ISSN 1743-9655. Dostupné z: doi:10.1080/01402380802234706 

SWENDEN, Wilfried, 2013. Conclusion: The Future of Belgian Federalism—Between Reform 

and Swansong? Regional & Federal Studies [online]. (23:3), 371 [cit. 2021-4-28]. ISSN 1743-

9434. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/13597566.2013.773897 

SÄGESSER, Caroline, 2020. LA FORMATION DU GOUVERNEMENT DE CROO (MAI 

2019 - OCTOBRE 2020). Courrier hebdomadaire du CRISP [online]. CRISP asbl | Centre de 

recherche et d'information socio-politiques, 2020/26(n° 2471-2472), 6-7 [cit. 2021-5-1]. ISSN 

0008-9664. Dostupné z: https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2020-

26-page-5.htm 

UYTTENDAELE, Marc. Chronique D'une Législature Maudite. Réflexions Sur L'instabilité 

Politique De La Belgique. Pouvoirs [online]. 2011/1(n° 136), 53 [cit. 2021-4-29]. ISSN 0152-

0768. Dostupné z: doi:10.3917/pouv.136.0051 

UYTTENDAELE, Marc, 2011. Bruxelles, capitale de l'altérité. Pouvoirs [online]. 2011/1(136), 

143 [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: doi:10.3917/pouv.136.0137 

 

Neperiodická: 

DUVERGER, Maurice, Olga VELÍŠKOVÁ a Zdeněk VELÍŠEK, 2016. II. Multipartismus. 

Politické strany. Praha: Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, s. 271-272. ISBN 978-80-246-

2568-3. 

FANIEL, Jean, 2011. L’architecture institutionnelle de la Belgique : histoire et clivages 

[online]. CRISP asbl | Centre de recherche et d'information socio-politiques, 5-7 [cit. 2021-4-

https://doi.org/10.1080/13597566.2013.773897


 

32 

 

27]. Dostupné z: https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2011-10_Faniel-

architecture_institutionnelle_belgique.pdf 

LIJPHART, Arend, 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New 

Haven, Londýn: Yale University Press, s. 1-4, 14-15, 26-44. ISBN 978-0-300-02494-4. 

ŘÍCHOVÁ, Blanka, 2006. Belgické království. ŘÍCHOVÁ, Blanka a a kolektiv. Komparace 

politických systémů II.. 3. Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů: 

Oeconomica, s. 35-36. ISBN 80-245-0757-9. 

SÄGESSER, Caroline. « Négociations » fédérales : ceci est bien une crise. CRISP asbl | Centre 

de recherche et d'information socio-politiques: Les @nalyses du CRISP en ligne [online]. 1.9. 

2019, 6 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.crisp.be/crisp/wp-

content/uploads/analyses/2019-09-19_ACL-Sagesser_C-2019-Politique-

Negociations_federales_ceci_est_bien_une_crise.pdf 

VAN DER ESSEN, Léon, 1920. A short history of Belgium. 3. Chicago, Illinois: The University 

of Chicago Press, s. 128-129. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/shorthistoryofbe02esse/page/180/mode/2up 

 

Online články, webové stránky a další: 

BHV: c'est quoi ce truc? La Libre Belgique [online]. 6.9. 2007 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/bhv-c-est-quoi-ce-truc-51b8952ce4b0de6db9b0683b 

BIERMÉ, Maxime a David COPPI. Grand baromètre: la Flandre à droite, les francophones bien 

à gauche. In: La Une - Le Soir [online]. 14.3. 2020 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://www.lesoir.be/287006/article/2020-03-14/grand-barometre-la-flandre-droite-les-

francophones-bien-gauche 

CARLOT, Arnaud. Vote BHV en Commission. Et ensuite ? Portail du droit belge - Legal News 

& Jobs [online]. 8.11. 2007 [cit. 2021-4-29]. Dostupné z: 

http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=430 

CASERT, Raf. Dispute over UN migration pact fractures Belgian government. Associated 

Press News [online]. 4.12. 2018 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 

https://apnews.com/article/8ee684791db24df389acc9bacfbb26a6 

CD&V et N-VA en cartel, 2004. La Libre Belgique [online]. 16.2. 2004 [cit. 2021-4-28]. 

Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/cdv-et-n-va-en-cartel-

51b88295e4b0de6db9a9e763 

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data. Our World in 

Data [online]. [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-

data-explorer?zoomToSelection=true&time=earliest..2020-08-

02&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_smoothed_per_million&Metric=Confirmed+

https://apnews.com/article/8ee684791db24df389acc9bacfbb26a6
https://www.lalibre.be/belgique/cdv-et-n-va-en-cartel-51b88295e4b0de6db9a9e763
https://www.lalibre.be/belgique/cdv-et-n-va-en-cartel-51b88295e4b0de6db9a9e763


 

33 

 

cases&Interval=7-

day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=OWI

D_WRL~European+Union~BEL 

DEHAENE, Jean-Luc. Le communiqué de Jean-Luc Dehaene dans son intégralité. 

RÉDACTION RTBF. RTBF le site de la Radio Télévision Belge Francophone [online]. 21.4. 

2010 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-communique-

de-jean-luc-dehaene-dans-son-integralite?id=4834833 

DEWEZ, Marie, 2014. Le déclin wallon. De la Révolution industrielle à la régionalisation de 

l’économie (XIXe – XXe siècles) [online]. Pôle Recherche, Institut Destrée, s. 14 [cit. 2021-4-

24]. Dostupné z: 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/sites/wallonie/files/lecons/18_fusionnee.pdf 

Diriger ensemble l'État fédéral. Sénat de Belgique [online]. [cit. 2021-3-4]. Dostupné z: 

https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=14140&LANG=fr 

DUBUISSON, Martine. Crise gouvernementale: dans les coulisses des consultations royales. 

In: La Une - Le Soir Plus [online]. 24.12. 2018 [cit. 2021-4-12]. Dostupné z: 

https://plus.lesoir.be/197118/article/2018-12-24/crise-gouvernementale-dans-les-coulisses-

des-consultations-royales 

Élections 2004 - Conseil flamand - Résultats des listes. Belgium.be [online]. Service Public 

Fédéral Belge, 29.6. 2004 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://elections2004.belgium.be/fr/vla/results/results_tab_etop.html 

Élections 2007 - Chambre - Distribution des sièges. 10 juin 2007 - élections Sénat et Chambre: 

Résultats 2007, Candidats, Votes nominatifs [online]. Service Public Fédéral Belge, 29.6. 2007 

[cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://elections2007.belgium.be/fr/cha/seat/seat_etop.html 

Élections 2010 - Chambre - Royaume. IBZ Elections [online]. Service Public Fédéral Intérieur, 

7.7. 2010 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: 

http://elections2010.belgium.be/fr/cha/seat/seat_CKR00000.html 

Élections 2014 - Chambre - Royaume. Elections 2014 [online]. Service Public Fédéral Intérieur, 

6.6. 2014 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: 

http://elections2014.belgium.be/fr/cha/seat/seat_CKR00000.html?fbclid=IwAR0vs74QHVmI

VtIBXgDjPT-tD3rddiXEhghKqy2nN0RarrK6FtEA4jgXDlk 

Élections 2018: voici les grandes tendances en Flandre. In: RTL info - La Une de l'actualité 

[online]. 15.10. 2018 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 

https://www.rtl.be/info/regions/flandre/premiers-resultats-des-elections-provinciales-a-anvers-

domination-de-la-n-va-1068067.aspx 

Et maintenant, à Dehaene. V.D.W. La Libre Belgique [online]. 5.7. 2007 [cit. 2021-4-29]. 

Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/et-maintenant-a-dehaene-

51b893f8e4b0de6db9b00042 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/sites/wallonie/files/lecons/18_fusionnee.pdf
https://plus.lesoir.be/197118/article/2018-12-24/crise-gouvernementale-dans-les-coulisses-des-consultations-royales
https://plus.lesoir.be/197118/article/2018-12-24/crise-gouvernementale-dans-les-coulisses-des-consultations-royales
https://elections2004.belgium.be/fr/vla/results/results_tab_etop.html
http://elections2010.belgium.be/fr/cha/seat/seat_CKR00000.html
https://www.rtl.be/info/regions/flandre/premiers-resultats-des-elections-provinciales-a-anvers-domination-de-la-n-va-1068067.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/flandre/premiers-resultats-des-elections-provinciales-a-anvers-domination-de-la-n-va-1068067.aspx
https://www.lalibre.be/belgique/et-maintenant-a-dehaene-51b893f8e4b0de6db9b00042
https://www.lalibre.be/belgique/et-maintenant-a-dehaene-51b893f8e4b0de6db9b00042


 

34 

 

Formation du gouvernement. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-4-

17]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_f

ederal/formation_gouvernement 

Gouvernement fédéral Michel II – contextualisation [online]. CRISP asbl | Centre de recherche 

et d'information socio-politiques, 2 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.crisp.be/crisp/wp-

content/uploads/doc_pol/gouvernements/federal/declarations/CTXT_Michel_II_18-12-18.pdf 

Gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944. CRISP asbl | Centre de recherche et 

d'information socio-politiques [online]. [cit. 2021-4-17]. Dostupné z: 

https://www.crisp.be/documents-politiques/gouvernements/gouvernements-nationaux-

federaux/ 

Histoire. Www.ps.be [online]. [cit. 2021-2-25]. Dostupné z: 

https://www.ps.be/#/maison_du_parti/Histoire/6803 

History. KU Leuven [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 

https://www.kuleuven.be/english/about-kuleuven/history 

Charleroi coule le PS, la Flandre encense Leterme. La Libre Belgique [online]. 10.6. 2007 [cit. 

2021-4-28]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/charleroi-coule-le-ps-la-flandre-

encense-leterme-51b893b7e4b0de6db9afe554 

La Chambre des représentants: Composition, 2021. In: La Chambre des représentants de 

Belgique [online]. Brusel: Service des relations publiques et internationales, duben 2021 [cit. 

2021-5-2]. Dostupné z: https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_10_00.pdf 

La Chambre des représentants - Élection, 2019. In: CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Les 

fiches info [online]. Brusel: Service des relations publiques et internationales, s. 1-2 [cit. 2021-

4-28]. n° 09.00. Dostupné z: 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_09_00.pdf 

La Communauté flamande. Belgium.be [online]. [cit. 2021-3-7]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/communaute_flamand

e 

La Communauté française (appelée Fédération Wallonie-Bruxelles). Belgium.be [online]. [cit. 

2021-3-7]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/communaute_francais

e 

La Constitution belge. čl. 54. Dostupné také z: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&c

n=1994021730 

La première constitution unitaire. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-

5-2]. Dostupné z: 

https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/doc_pol/gouvernements/federal/declarations/CTXT_Michel_II_18-12-18.pdf
https://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/doc_pol/gouvernements/federal/declarations/CTXT_Michel_II_18-12-18.pdf
https://www.crisp.be/documents-politiques/gouvernements/gouvernements-nationaux-federaux/
https://www.crisp.be/documents-politiques/gouvernements/gouvernements-nationaux-federaux/
https://www.lalibre.be/belgique/charleroi-coule-le-ps-la-flandre-encense-leterme-51b893b7e4b0de6db9afe554
https://www.lalibre.be/belgique/charleroi-coule-le-ps-la-flandre-encense-leterme-51b893b7e4b0de6db9afe554
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_10_00.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_09_00.pdf
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/communaute_francaise
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/communaute_francaise
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1994021730
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1994021730


 

35 

 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1

830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire 

La sixième réforme de l’Etat. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BELGE. Belgium.be [online]. 

[cit. 2021-4-30]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1

830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat 

Le gouvernement fédéral - Formation, 2019. In: CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Les 

fiches info [online]. Brusel: Service des relations publiques et internationales, s. 1 [cit. 2021-4-

12]. n° 17.00. Dostupné z: 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_17_00.pdf 

Le Gouvernement régional — Région bruxelloise - Brussels Gewest. Page d'accueil du portail 

de la Région de Bruxelles-Capitale — Région bruxelloise - Brussels Gewest [online]. [cit. 2021-

4-30]. Dostupné z: https://be.brussels/a-propos-de-la-region/le-gouvernement-regional 

L'histoire des démissions d'Yves Leterme. RÉDACTION RTBF. RTBF le site de la Radio 

Télévision Belge Francophone [online]. 19.12. 2008 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-histoire-des-demissions-d-yves-

leterme?id=5283823 

Le Roi Léopold Iᴱᴿ. La Monarchie belge [online]. [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 

https://www.monarchie.be/fr/famille-royale/histoire-de-la-monarchie/le-roi-leopold-i 

Les compétences des communautés. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 

2021-4-30]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/competences 

Les compétences des régions. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-4-

30]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/regions/competences 

Les communautés. In: Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-2-27]. 

Dostupné z: https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes 

Les première et deuxième réformes de l'État. Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge 

[cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1

830/constitution_de_l_etat_federal/premiere_et_deuxieme_reformes_de_l_etat 

Les régions. In: Belgium.be [online]. Service Public Fédéral Belge [cit. 2021-2-27]. Dostupné 

z: https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/regions 

Le système électoral. Sénat de Belgique [online]. [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr&MENUID=14130 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat
https://be.brussels/a-propos-de-la-region/le-gouvernement-regional
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-histoire-des-demissions-d-yves-leterme?id=5283823
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-histoire-des-demissions-d-yves-leterme?id=5283823
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/regions/competences
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/premiere_et_deuxieme_reformes_de_l_etat
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/premiere_et_deuxieme_reformes_de_l_etat
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr&MENUID=14130


 

36 

 

Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles: Article 1er. Sénat de Belgique - 

SenLex [online]. 8.8. 1980 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: 

https://senlex.senate.be/fr/dia/structure/str_82/article/art_995_fr_2019-05-02/articletext 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. IBZ Elections [online]. Service public fédéral 

Intérieur - Direction des Elections [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: 

https://elections.fgov.be/legislation-structure-et-fonctionnement-electoral-et-parlementaire-

belges-depouillement-3 

Règlement de la Chambre des représentants [online]. 2020. Service Affaires juridiques et 

Documentation parlementaire de la Chambre des représentants, s. 112-113 [cit. 2021-4-24]. 

Dostupné z: 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementFR.pdf 

Répartition des sièges | Elections 2019. Elections 2019 [online]. Service Public Fédéral 

Intérieur, 24.6. 2019 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: 

https://elections2019.belgium.be/fr/repartition-des-

sieges?el=CK&fbclid=IwAR2nHmDWul6NBVBTZZRndZSMdq0N1OwxM56sJoPh44AR1d

BsmFKcro8zvN8 

ROCOUR, Vincent. "Ne pas faire l’erreur de 2007." La Libre Belgique [online]. 27.4. 2011 

[cit. 2021-4-29]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/ne-pas-faire-l-erreur-de-2007-

51b8d202e4b0de6db9c107bc 

RTBF LA PREMIÈRE. Que dit le taux d'abstention aux élections sur notre démocratie ? RTBF 

le site de la Radio Télévision Belge Francophone [online]. 4.2. 2019 [cit. 2021-5-2]. Dostupné 

z: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_que-dit-le-taux-d-abstention-aux-elections-sur-

notre-democratie?id=10136518 

Somers veut mettre Jean-Marie Dedecker au tatami. In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 

11.10. 2006 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/somers-veut-mettre-

jean-marie-dedecker-au-tatami-51b89044e4b0de6db9aea4ec 

STATBEL. Structure de la population. Statbel, l'office belge de statistique [online]. 26.5. 2020 

[cit. 2021-2-19]. Dostupné z: https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-

population 

 

Analyzované články 

1. DEHAENE, Jean-Luc. Le communiqué de Jean-Luc Dehaene dans son intégralité. RÉDACTION RTBF. RTBF 

le site de la Radio Télévision Belge Francophone [online]. 21.4. 2010 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-communique-de-jean-luc-dehaene-dans-son-integralite?id=4834833 

2. L'histoire des démissions d'Yves Leterme. RÉDACTION RTBF. RTBF le site de la Radio Télévision Belge 

Francophone [online]. 19.12. 2008 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-

histoire-des-demissions-d-yves-leterme?id=5283823 

https://elections.fgov.be/legislation-structure-et-fonctionnement-electoral-et-parlementaire-belges-depouillement-3
https://elections.fgov.be/legislation-structure-et-fonctionnement-electoral-et-parlementaire-belges-depouillement-3
https://www.lalibre.be/belgique/ne-pas-faire-l-erreur-de-2007-51b8d202e4b0de6db9c107bc
https://www.lalibre.be/belgique/ne-pas-faire-l-erreur-de-2007-51b8d202e4b0de6db9c107bc


 

37 

 

3. MESSOUDI, Himad. Le Parlement accorde sa confiance au gouvernement Wilmès II. In: RTBF le site de la 

Radio Télévision Belge Francophone [online]. 19.3. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-parlement-accorde-sa-confiance-au-gouvernement-wilmes-

ii?id=10462023 

4. "La crise politique belge se terminera jeudi." In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 18.3. 2020 [cit. 2021-5-

4]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/la-crise-politique-belge-se-terminera-jeudi-

5e721fb8d8ad582f31a73ad0 

5. Devant la Chambre, Sophie Wilmès qualifie de "danger majeur" la pandémie que le pays doit affronter. In: 

BELGA. La Libre Belgique [online]. 17.3. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/devant-la-chambre-sophie-wilmes-qualifie-de-danger-majeur-la-

pandemie-que-le-pays-doit-affronter-5e70e9149978e201d8c044ea 

6. Visions croisées de la crise belge. In: V.S. La Libre Belgique [online]. 28.11. 2007 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/visions-croisees-de-la-crise-belge-51b896ade4b0de6db9b0f663 

7. Le Roi veut des négociations sérieuses et crédibles. In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 24.12. 2008 [cit. 

2021-5-4]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/le-roi-veut-des-negociations-serieuses-et-credibles-

51b8a481e4b0de6db9b4ffbd 

8. L'Etat fédéral n'a presque plus rien. In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 4.8. 2009 [cit. 2021-5-4]. Dostupné 

z: https://www.lalibre.be/belgique/l-etat-federal-n-a-presque-plus-rien-51b8ae01e4b0de6db9b79c6b 

9. La priorité du CD&V ? La crise, pas le communautaire. In: V.D.W. La Libre Belgique [online]. 27.4. 2009 [cit. 

2021-5-4]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/la-priorite-du-cdv-la-crise-pas-le-communautaire-

51b8aa3fe4b0de6db9b68a5c 

10. Cela fait un an que la Belgique est en affaires courantes. In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 21.12. 2019 

[cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/joyeux-anniversaire-les-affaires-

courantes-5dfdbc65f20d5a0c4620be92 

11. Government crisis: towards a government in current affairs. BELGA. La Libre Belgique [online]. 21.12. 2018 

[cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/crise-gouvernementale-vers-un-

gouvernement-en-affaires-courantes-5c1cb4cdcd70fdc91c18ea0d 

12. Et maintenant, à Dehaene. V.D.W. La Libre Belgique [online]. 5.7. 2007 [cit. 2021-4-29]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/et-maintenant-a-dehaene-51b893f8e4b0de6db9b00042 

13. ROCOUR, Vincent. "Ne pas faire l’erreur de 2007." La Libre Belgique [online]. 27.4. 2011 [cit. 2021-4-29]. 

Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/ne-pas-faire-l-erreur-de-2007-51b8d202e4b0de6db9c107bc 

14. Charleroi coule le PS, la Flandre encense Leterme. La Libre Belgique [online]. 10.6. 2007 [cit. 2021-4-28]. 

Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/charleroi-coule-le-ps-la-flandre-encense-leterme-

51b893b7e4b0de6db9afe554 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-parlement-accorde-sa-confiance-au-gouvernement-wilmes-ii?id=10462023
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-parlement-accorde-sa-confiance-au-gouvernement-wilmes-ii?id=10462023
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/la-crise-politique-belge-se-terminera-jeudi-5e721fb8d8ad582f31a73ad0
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/la-crise-politique-belge-se-terminera-jeudi-5e721fb8d8ad582f31a73ad0
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/devant-la-chambre-sophie-wilmes-qualifie-de-danger-majeur-la-pandemie-que-le-pays-doit-affronter-5e70e9149978e201d8c044ea
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/devant-la-chambre-sophie-wilmes-qualifie-de-danger-majeur-la-pandemie-que-le-pays-doit-affronter-5e70e9149978e201d8c044ea
https://www.lalibre.be/belgique/visions-croisees-de-la-crise-belge-51b896ade4b0de6db9b0f663
https://www.lalibre.be/belgique/le-roi-veut-des-negociations-serieuses-et-credibles-51b8a481e4b0de6db9b4ffbd
https://www.lalibre.be/belgique/le-roi-veut-des-negociations-serieuses-et-credibles-51b8a481e4b0de6db9b4ffbd
https://www.lalibre.be/belgique/l-etat-federal-n-a-presque-plus-rien-51b8ae01e4b0de6db9b79c6b
https://www.lalibre.be/belgique/la-priorite-du-cdv-la-crise-pas-le-communautaire-51b8aa3fe4b0de6db9b68a5c
https://www.lalibre.be/belgique/la-priorite-du-cdv-la-crise-pas-le-communautaire-51b8aa3fe4b0de6db9b68a5c
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/joyeux-anniversaire-les-affaires-courantes-5dfdbc65f20d5a0c4620be92
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/joyeux-anniversaire-les-affaires-courantes-5dfdbc65f20d5a0c4620be92
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/crise-gouvernementale-vers-un-gouvernement-en-affaires-courantes-5c1cb4cdcd70fdc91c18ea0d
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/crise-gouvernementale-vers-un-gouvernement-en-affaires-courantes-5c1cb4cdcd70fdc91c18ea0d


 

38 

 

15. Somers veut mettre Jean-Marie Dedecker au tatami. In: BELGA. La Libre Belgique [online]. 11.10. 2006 [cit. 

2021-4-28]. Dostupné z: https://www.lalibre.be/belgique/somers-veut-mettre-jean-marie-dedecker-au-tatami-

51b89044e4b0de6db9aea4ec 

16. BHV: c'est quoi ce truc? La Libre Belgique [online]. 6.9. 2007 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/bhv-c-est-quoi-ce-truc-51b8952ce4b0de6db9b0683b 

17. CD&V et N-VA en cartel, 2004. La Libre Belgique [online]. 16.2. 2004 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://www.lalibre.be/belgique/cdv-et-n-va-en-cartel-51b88295e4b0de6db9a9e763 

18. BACQ, Clément, Benjamin VERBOOGEN a Matthias MASINI. 486 jours, 8 informateurs, 6 préformateurs, 

0 gouvernement. In: L'Echo [online]. 18.8. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.lecho.be/economie-

politique/belgique/federal/486-jours-8-informateurs-6-preformateurs-0-

gouvernement/10245727.html?fbclid=IwAR1ELjlROzjRSdXI-

8pgZJDwMHiwgYCRK90QYBmBRGMaQvO9VkBJdnnxR8Y 

19. BIERMÉ, Maxime a David COPPI. Grand baromètre: la Flandre à droite, les francophones bien à gauche. In: 

La Une - Le Soir [online]. 14.3. 2020 [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: https://www.lesoir.be/287006/article/2020-03-

14/grand-barometre-la-flandre-droite-les-francophones-bien-gauche 

20. DUBUISSON, Martine. Crise gouvernementale: dans les coulisses des consultations royales. In: La Une - Le 

Soir Plus [online]. 24.12. 2018 [cit. 2021-4-12]. Dostupné z: https://plus.lesoir.be/197118/article/2018-12-

24/crise-gouvernementale-dans-les-coulisses-des-consultations-royales 

21. RTBF LA PREMIÈRE. Que dit le taux d'abstention aux élections sur notre démocratie ? RTBF le site de la 

Radio Télévision Belge Francophone [online]. 4.2. 2019 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_que-dit-le-taux-d-abstention-aux-elections-sur-notre-

democratie?id=10136518 

 

Seznam příloh 

Graf 1 Počet dní od rezignace vlády do jmenování vlády následující (po 2. světové válce) 

Obr. 1 Rozdělení Belgie na společenství 

Obr. 2 Rozdělení Belgie do regionů 

Obr. 3 Vývoj volebních preferencí ve Valonsku (2019-2020) 

Obr. 4 Vývoj volebních preferencí ve Flandrech (2019-2020) 

Obr. 5 Vývoj agregovaných skóre (Volksunie, Vlaams Belang a N-VA) 

Obr. 6 Rozdělení křesel ve Sněmovně reprezentantů (2007) 

Obr. 7 Rozdělení křesel ve Sněmovně reprezentantů (2010) 

Obr. 8 Rozdělení křesel ve Sněmovně reprezentantů (2019) 

Obr. 9 Denní přírůstek nakažených osob COVID-19 v přepočtu na 1 mil. obyvatel 

Tab. 1 Oblasti pravomocí administrativních celků 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/486-jours-8-informateurs-6-preformateurs-0-gouvernement/10245727.html?fbclid=IwAR1ELjlROzjRSdXI-8pgZJDwMHiwgYCRK90QYBmBRGMaQvO9VkBJdnnxR8Y
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/486-jours-8-informateurs-6-preformateurs-0-gouvernement/10245727.html?fbclid=IwAR1ELjlROzjRSdXI-8pgZJDwMHiwgYCRK90QYBmBRGMaQvO9VkBJdnnxR8Y
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/486-jours-8-informateurs-6-preformateurs-0-gouvernement/10245727.html?fbclid=IwAR1ELjlROzjRSdXI-8pgZJDwMHiwgYCRK90QYBmBRGMaQvO9VkBJdnnxR8Y
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/486-jours-8-informateurs-6-preformateurs-0-gouvernement/10245727.html?fbclid=IwAR1ELjlROzjRSdXI-8pgZJDwMHiwgYCRK90QYBmBRGMaQvO9VkBJdnnxR8Y
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_que-dit-le-taux-d-abstention-aux-elections-sur-notre-democratie?id=10136518
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_que-dit-le-taux-d-abstention-aux-elections-sur-notre-democratie?id=10136518


 

39 

 

Tab. 2 Tradiční belgické pilíře 

Tab. 3 Seznam vlád od r. 2007 


