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Anotace 

V této diplomové práci je analyzováno koaliční chování v Polsku v letech   

1989 – 2009. Práce se zaměřuje na nejdůležitější faktory, které toto 

ovlivňovaly. Zkoumá vliv různých společenských štěpení. Všímá si fenoménu 

katolicismu jako specifického polského znaku, který ovlivňuje podobu 

stranického systému a následně tak i povahu koaličního chování. Podoba 

volebního systému, který byl předmětem častých reforem, významně ovlivnila 

podobu volebních výsledků, a tak i následné koaliční vyjednávání. Dalším 

zajímavým jevem je štěpení politických stran podle jejich vztahu k minulosti, 

které v současnosti již slábne. Práce se zabývá i postavením prezidenta 

v rámci politického systému Polska a následně tak jeho vlivem na koaliční 

chování.  

Cílem této práce je analýza koaličního chování ve výše zmíněném 

časovém úseku. K tomu je využívána zejména analytická a deskriptivní 

metoda. Výsledkem je určení jednotlivých typů polských koalic, průměrná 

délka jejich trvání, délka trvání vzhledem k ideologické orientaci a jejich 

názorové směřování. Součástí je rovněž také vysvětlení, proč některé strany 

nemohou vytvořit koalici, i když by se to bez hlubší znalosti polských 

politických poměrů jevilo jako logické. 

 

 

Abstract 

In this thesis the behaviour of the coalition in Poland in 1989 – 2009 is 

analyzed. The work is focused on the most important factors that have 

influenced coalition behaviour. Thesis concentrates on the influence of social 

cleavages. It notes the phenomenon of Polish Catholicism as a specific 

character, which affects the party system and consequently the nature of 

coalition behaviour. The form of the electoral system was the subject of 

widespread reforms, significantly influenced the election results, and therefore 

the subsequent coalition negotiations as well. Another interesting phenomenon 

is the division of political parties according to their relationship to the past, 
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which has now weakened. This work deals also with the position of President 

of the Polish political system and  its influence on coalition behaviour. 

 The aim of this paper is the analysis of coalition behaviour in that 

timeframe. Analytical and descriptive method is used mainly. The result is the 

determination of various types of Polish coalitions, the average length of their 

duration, the duration due to the ideological orientation and direction of their 

opinions. It also includes an explanation of why some parties cannot form a 

coalition, even though it would seem logical without deeper knowledge of the 

Polish political situation,. 
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1. ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je „Koaliční chování v Polsku v letech 

1989 – 2009“. Cílem následujícího textu je obsáhnout významné dvacetileté 

období polské politiky z hlediska koaliční politiky a vládního modelu. Mým 

primárním úkolem bylo určit hlavní faktory polského vládního modelu, 

charakterizovat koaliční chování z hlediska obecné typologie i jeho reálného 

fungování.  

Polsko je stát s mnoha specifiky (nejen v rámci politického systému), 

které silně ovlivňují i podobu koaličního chování. Právě zde se například brzy 

rozvinulo největší opoziční hnutí ve středovýchodní Evropě, které narušilo 

stabilitu komunistického režimu a napomohlo odstartovat postupný přechod 

k demokracii. Způsob demokratizace také částečně ovlivnil podobu nového 

politického systému. Z hlediska vládního modelu Polsko není zcela 

jednoznačně zařaditelné do jedné z hlavních kategorií. Osciluje na hraně 

poloprezidencialismu a parlamentarismu. Dalším specifikem v rámci současné 

Evropy je vysoké procento obyvatel hlásících se ke katolicismu (a to i 

skutečně praktikujících) a dále i pracujících v zemědělství1. To vše následně 

ovlivňuje i podobu vládního modelu. 

Vycházela jsem z předpokladu, že mezi hlavní faktory ovlivňující koaliční 

chování patří volební a stranický systém. Polská volební soustava je přitom 

charakteristická častými volebními reformami, podobně „turbulentní“ vývoj pak 

provázelo i etablování demokratického stranického systému. Ten byl po 

prvních zcela svobodných parlamentních volbách neracionalizovaný, 

nestrukturovaný a silně fragmentovaný, do Sejmu se dostalo 29 politických 

uskupení. Dnes ho již můžeme považovat za konsolidovaný, ačkoli se ještě po 

roce 2000 na polské politické scéně objevily subjekty, které tuto konsolidaci na 

čas přerušily. 

 Jedním z mých předpokladů byl i vliv ústavního systému na koaliční 

chování. Dalším faktorem ovlivňující tvorbu vlád byl postoj k minulosti, 

                                                 
1 Což je z politologického hlediska důležité například proto, že v polském stranickém systému i vládním modelu 
je stále důležitá relevance agrárních stran, respektive subjektů s voličskou základnou právě v zemědělském 
sektoru. 
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respektive dlouhotrvající odpor vůči komunistickému režimu, který byl v Polsku 

nejmasovější v celé středovýchodní Evropě. Na základě této konfliktní linie 

byla na straně bývalé opozice ustavena část stranického spektra - tzv. 

postsolidaritní tábor, který z velké části (z hlediska ideologie) odpovídá pravici2 

a který byl do roku 1993 hlavním protagonistou tvorby kabinetů. Některé 

strany vycházející z tradice komunistického bloku se úspěšně transformovaly 

v moderní levicové subjekty, přesto byly po prvních svobodných volbách na 

delší dobu z jednání o budoucí vládě zcela vyloučeny. Linie vztahu k minulosti 

je dodnes patrná, ačkoli v souvislosti s generační výměnou slábne, což 

dokládá například skutečnost, že pro volby v roce 2001 se spojily levicový 

postkomunistický Svaz demokratické levice (Sojusz Lewicy Demokratycznej – 

SLD) a levicová postsolidaritní Unie práce (Unia pracy – UP). 

V práci se budu snažit ukázat, že vládní chování silně ovlivňovalo i další 

polské specifikum – silná religiozita3 a s ní spojené specifické hodnotové 

otázky. Konflikt stát-církev v rámci polského stranického spektra vygeneroval 

strany s církví silně spjaté (a to až v podobě silně ultrakatolických subjektů) 

oproti stranám prosazují sekularizaci, respektive oddělení politiky od 

náboženství. K otázce náboženství a s ním spojeným hodnotovým otázkám 

(například přístup k problematice potratů) se v polském případě připojil i faktor 

silného nacionalismu, patrný u části politické reprezentace i občanské 

společnosti.  

Za jednu z nejdůležitějších konfliktních linií, která tvorbu koalic ovlivňuje, 

bývá považována socioekonomická linie. Vychází se z předpokladu, že 

levicové a pravicové strany mají značně odlišné názory na řešení základních 

společenských a ekonomických problémů (které jsou často vnímány jako 

primární), proto by jejich spojení v rámci koalice mohlo působit střety a 

zvyšovat napětí. V polské politice je tento prvek taktéž důležitý, avšak pojmy 

pravice a levice zde mají poněkud jiný kontext a výše zmíněná linie zde sama 

o sobě není primárně určující. 

                                                 
2 Významnou postsolidaritní levicovou stranou byla Unie práce (Unia Pracy  – UP).  
3 Polsko představuje jednu z nejvíce katolických zemí Evropy. V současnosti se ke katolické církvi hlásí 
přibližně 90 % Poláků.  
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V průběhu psaní práce jsem využívala zejména analytickou a 

deskriptivní metodu, která byla nezbytná například k popisu událostí, které 

provázely přechod k demokracii a dále také k charakteristice ústavního či 

volebního systému. Na základě volebních výsledků jsem potom provedla 

analýzu jednotlivých voleb. Pozornost jsem věnovala zejména jejich dopadům 

na koaliční chování. 

Mezi hlavní otázky, které jsem si kladla a na něž jsem hledala odpověď, 

patřily například následující. Které faktory působí na podobu koaličního 

chování? Jaký je vliv volebního a stranického systému na koaliční chování? 

Má polský ústavní pořádek nějaký vliv na koaliční chování? Nakolik způsob 

přechodu k demokracii ovlivnil budoucí podobu politiky? Které další i 

mimopolitické faktory mohou působit na povahu tvorby koalic? Který z faktorů 

je pro tvorbu koalic nejdůležitější? Měnily se tyto faktory v průběhu dvaceti let, 

nebo zůstaly stále stejné? 

Oproti tezím jsem se - po poradě s vedoucí práce - rozhodla text členit 

ještě do dalších subkapitol z důvodů větší strukturovanosti a přehlednosti textu 

a dále jsem doplnila obecnou, úvodní kapitolu o teorii koalic, kde jsem 

vymezila základní pojmy, s nimž v textu dále pracuji a představila hlavní 

přístupy k problematice koaličního chování a tvorby vlád. 

 

2. TEORIE KOALIC 

Teorie koalic tvoří neoddělitelnou součást politické vědy. Patří mezi 

nejdůležitější obory politologie také proto, že se bezprostředně dotýká 

každodenního politického života ve všech demokratických systémech, a to 

nejen na nejvyšších vládních úrovních (čímž se zabývá tato práce), ale je i 

součástí komunálních systémů. 

Teorií koalic je v současné době velmi mnoho a jejich problematika se 

objevuje stále znovu. V rámci ní se vytvářejí nejrůznější modely, z nichž 

některé mají ambice predikovat vývoj v různých situacích. V podstatě všechny 

práce, které se zabývají tímto tématem se, vyrovnávají s klasickým, 
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průkopnickým dílem Williama Rikera „The Theory of Political Coalitions“. Stále 

se objevují nové modifikace teorie, které zvyšují její validitu a kvalitu predikce 

výsledku. [de Swaan 1973; Laver, Shepsle 1990] 

Dvě tradice zkoumání koalic 

Abychom mohli zkoumat koalice v jejich reálné podobě, je třeba nejdříve 

znát jejich teoretické koncepce. Obecně rozeznáváme americkou a evropskou 

tradici v přístupu k jejich zkoumání.  

Nejvýznamnějším představitelem americké tradice je William Riker. Tyto 

teorie se nazývají tzv. office-seeking teorie. Tento přístup vychází z teorie her, 

kdy utváření koalice je vnímáno jako hra s nulovým součtem, výnosem je 

potom zisk a udržení co nejvíce vládních postů [Říchová 2000: 120]. 

Předpokladem je zejména racionalita jednotlivých hráčů, skutečnost, že se 

aktéři chovají jako celistvé jednotky, všichni aktéři mají stejné informace a 

jedná se o hru s nulovým součtem [Kelley 1968: 65].  Koalice bude vytvořena 

pouze za předpokladu, že to přinese jejím členům větší zisk, než kdyby 

vytvořena nebyla [Gamson 1961a: 374]. Žádný z účastníků koalice nemá 

právo veta4 [Gamson 1961b: 566]. Ambicí těchto teorií je, na základě různých 

modelových situací, predikovat podobu budoucí koalice.  

Evropská tradice zkoumání koalic se nazývá policy-seeking teorie. 

Evropská tradice klade důraz především na empirii a zkoumání reálně 

existujících systémů. Důraz je tedy kladen více na skutečné případy, praxi. 

Snaží se také vysvětlit četné případy vzniku menšinových vlád či velkých 

koalic a neopomíná ani politická a kulturní specifika jednotlivých zkoumaných 

zemí. [Laver, Schofield 1991; Lijphart 1999; Budge, Laver 1993] Cílem 

volebního klání, kterého se strany účastní, je prosazení jejich politického 

programu. Zisk ministerských křesel je potom (ne jediným) prostředkem pro 

uskutečňování takového programu [Říchová 2000: 128]. Zisk moci tedy může 

sloužit k prosazení politických idejí, především však jde o samotné politické 

hodnoty. 

                                                 
4 To znamená, že všichni její účastníci se musí shodnout na nějakém  kompromisním  řešení. 
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Dalším prostředkem může být neúčast na vládě se současnou podporou 

vlády v rozhodnutích, které se shodují s politickým programem dané strany, 

formou vytvoření legislativní koalice. Pokud se ale straně či stranám podaří 

proniknout na úroveň exekutivní koalice, snaží se získat prestižní ministerská 

křesla. [Laver, Schofield 1991: 167-170] Ne všechna totiž mají stejnou 

důležitost. Zájem o jednotlivé posty také může vyplývat z politické orientace 

dané strany [Budge, Herman 1978: 476]. Mezi nejdůležitější posty patří dle 

Michaela Lavera a Normana Schofielda premiérský post, post ministra 

zahraničí a financí [Laver, Schofield 1991: 169-170]; záleží ovšem též na 

ideologické orientaci každé strany. 

Zisky jednotlivých stran tedy mohou mít dvojí podobu. Buď je to 

dosažení kontroly nad určitým počtem ministerstev, nebo rozsah vlivu na 

celkovou podobu koaliční politiky. [Laver, Schofield 1991: 193] Dle 

empirických výzkumů bylo prokázáno, že v celkovém souhrnu nejvíce stran 

získává své politické výnosy z účasti na vládě, je proto jejich hlavní motivací 

v ní být [Budge, Laver 1993: 518]. 

Mezi evropskou a americkou tradicí zkoumání koalic se vytvořila 

poměrně hluboká propast [Laver, Schofield 1991: 10-11], kterou se část 

politologů snaží intenzivně překonat vytvořením takové sjednocující teorie, aby 

se oba druhy výzkumů mohly vzájemně obohacovat.  

Jednotlivé typy koalic 

 William Riker se zabývá zejména tzv. minimálními vítěznými koalicemi 

(Minimal Winning Coalitions – MWC), ve kterých figurují pouze aktéři, jejichž 

působení v koalici je nezbytně nutné pro to, aby tato měla většinovou pozici. 

Riker pracuje pouze s početním kritériem, koalici vytvoří strany, které 

dosáhnou většiny. Není pro něj důležité, jak daleko jsou od sebe strany 

ideologicky vzdálené, neboť mají pouze zájem na tom, aby mohly tvořit vládu, 

nikoli to, co budou schopny v rámci koalice prosadit. Zcela deviantní jsou 

podle něj potom případy velkých koalic (Oversized Coalitions – OC) či 

menšinových vlád (Minority Governments – MG). [Riker 1962: 32-46] 
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 K Rikerově teorii jsou dále připojována další kritéria: kritérium velikosti, 

kritérium počtu členů koalice, kritérium ideologické vzdálenosti mezi 

jednotlivými členy koalice a kritérium počtu členů a jejich ideologické orientace 

[Říchová 2000: 131]. Kromě minimální vítězné koalice tak dále může 

vzniknout koalice s minimálním počtem křesel (Minimum Size Coalition), 

koalice s nejmenším počtem stran (Coalition with the Smallest Number of 

Parties), koalice s nejmenší (programovou) vzdáleností stran (Minimal Range 

Coalition), minimální vítězná ideologicky propojená koalice /kombinace 

ideologie a programu/ (Minimal Connected Winning Coalition) a politicky 

životaschopné koalice (Policy-viable Coalitions) [Lijphart 1999: 93-95]. 

 Teorie minimální ideologicky propojené koalice se poprvé objevila 

v práci Roberta Axelroda. Ten vychází z několika předpokladů, z nichž 

nejdůležitější je, že se strany snaží dosáhnout účasti na vládě, aby mohly 

prosazovat svůj program a že chtějí vytvořit takovou vládu, ve které bude 

docházet k minimu konfliktů kvůli rozdílnosti zájmů jejích členů. To znamená, 

že se snaží najít ideologicky nejbližší partnery. Jeho závěry, kdo s kým 

nakonec raději vytvoří koalici, jsou ale do značné míry intuitivní. Jeho teorie 

byla dále modifikována Craigem Voldenem a Cliffordem Carrubbou, v teorii 

minimální nezbytné koalice (Minimal Necessary Coalition – MNC). [Volden, 

Carrubba 2004: 522- 530] Tito autoři se zabývají problematikou velkých koalic. 

Termín životaschopné koalice navrhoval používat Ian Budge, Michael 

Laver a Norman Schofield [Budge, Laver 1986; Laver, Schofield 1991]. Jejich 

argumentem pro tento termín je to, že ne všechny strany, které mohou vládní 

koalici podporovat na úrovni legislativy, musí mít zájem na tom se přímo 

součástí koalice stát [Budge, Laver 1986: 489]. Koalice nemusí být nutně 

vítězná v tom smyslu, že má legislativní většinu. Může být akceschopná a mít 

vnější podporu od stran, které se ale nechtějí podílet na výkonné moci. To je 

teorie, která je zřejmě nejblíže reálnému fungování koalic a vysvětluje i vznik 

menšinových vlád. 



 
 

12 

3. POLITICKÝ SYSTÉM POLSKA 

3.1. Základní údaje 

Polsko (Polska), oficiálně Polská republika (Rzeczpospolita Polska), se 

rozkládá na území 312.683 km² [Regions of Poland 2007: 4]. Žije zde přibližně 

38,5 milionu obyvatel [Population. Size and structure by territorial division. As 

of December 31, 2008: 11]. Země je značně homogenní z hlediska etnicko-

jazykové i náboženské struktury: Poláci představují 96,74 % populace [PUBL 

raport z wynikow nsp ludnosci i mieszkan 2002: 8], přičemž přibližně 90 % 

občanů je v současnosti alespoň formálně příslušníky katolické církve (jde 

tedy vedle Itálie, Malty a Irska o nejkatoličtější zemi Evropy).  

V roce 1999 byla provedena reforma územně-správního uspořádání, 

kdy bylo v rámci třístupňové soustavy ustaveno 16 vojvodství (województwo) 

namísto dosavadních 49. I přes posílení nižších územních celků jde stále o 

unitární stát. V roce 2004 Polsko vstoupilo do EU, je i členem NATO, 

Visegrádské skupiny či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). V současnosti hovoříme o tzv. třetí polské republice, která trvá od 

roku 1989, tedy od zhroucení komunistické režimu a nástupu demokracie. 

 

3.2. Přechod k demokracii a polosvobodné volby 

Přechod k demokracii začal v Polsku v podstatě už v roce 1980, kdy 

bylo ustaveno odborové hnutí Solidarita, které brzy získalo masovou podobu5. 

Velmi špatná ekonomická situace a masové protesty a stávky, které mimo jiné 

Solidarita organizovala, začaly silně narušovat integritu komunistického 

režimu. Neudržitelnost situace vyvrcholila v roce 1989 jednáním u kulatého 

stolu. 

Vládním vyjednavačem byl ministr vnitra Czeslaw Kiszczak, 

vyjednavačem opozice se stal Lech Wałeşa. Byly vytvořeny tři základní stoly. 

U jednoho se jednalo o ekonomických reformách, u dalšího o pluralismu a 

problematice odborových organizací a u třetího o politických reformách. 
                                                 
5 Už v roce 1981 měla přibližně 9,5 milionů členů [http://www.solidarnosc.org.pl/en/history-in-dates.html]. 
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Snahou opozice bylo dojednat konání svobodných voleb. [Ženíšek 2006: 133] 

Kompromisem se stal polosvobodný systém voleb dolní parlamentní komory 

(Sejmu). Do nově vytvořené druhé komory parlamentu (Senát), se volilo zcela 

svobodně. Solidarita získala 99 ze 100 možných senátních křesel. 35 % 

poslaneckých křesel, o které mohla soutěžit s komunistickou stranou, získala 

též. Prezidentem se stal zástupce odstupující komunistické elity Wojciech 

Jaruzełski, premiérem potom zástupce Solidarity Tadeusz Mazowiecki. V roce 

1992 pak byla přijata nová, demokratická (tzv. Malá) ústava. 

 

3.3. Ústavní pořádek Polské republiky, moc legislativní a exekutivní  

3.3.1. Ústavní pořádek 

Současné uspořádání sil a vztah výkonné a zákonodárné moci je 

výsledkem Ústavy Polské republiky (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) 

přijaté na jaře 1997. Této ústavě předcházela tzv. Malá ústava. 

Malá ústava z roku 1992 byla důsledkem neustálenosti politického 

systému, bouřlivého vývoje stranického systému a nejednotné systémové vize 

politických stran. Hlavním cílem bylo vytýčení základních principů pro 

fungování jednotlivých politických institucí a vztahů mezi nimi. Přijetí Malé 

ústavy však bylo velmi komplikované [Kubát 2006a: 143-144]. Představovala 

kompromis mezi úsilím Lecha Wałęsy o posílení pozice prezidenta a 

představiteli politických stran, kteří upřednostňovali parlamentní systém. 

Obsahovala velmi složitý, až pětietapový proces schvalování nové vlády, který 

byl zredukován ústavní reformou z roku 1997 na tříetapový. Ačkoli byla ústava 

z roku 1997 kompromisní, v podstatě zachovala systém jako poloprezidentský 

[Mlejnek 2004b: 30-31]. 

Ústava 1997 je taktéž značně kompromisní v tom smyslu, že v            

90. letech byla polská politická scéna velice nejednotná, prolínalo se v ní 

mnoho názorů, a proto – aby ústava byla přijata – muselo dojít k určitým 

ústupkům na všech stranách. Zahrnuje tak mix mnoha různých idejí a velmi 
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odlišných postojů. Příkladem může být kompromis mezi stoupenci laicizace 

(sekularizace) a konzervativními stoupenci uchování vlivu tradičního polského 

katolicismu ve společnosti, či mezi konzervativními stoupenci polských hodnot 

(nacionalismus, důraz na rodinu) a liberály [Kubát 2006a: 151]. 

 

3.3.2. Legislativní moc  

3.3.2.1. Národní shromáždění 

Vrcholným orgánem legislativní moci je dvoukomorové Národní 

shromáždění (Zgromadzenie Narodowe) (Hlava IV., čl. 114 ústavy6).7  Dolní 

komoru Sejm (Sejm; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) tvoří 460 poslanců, horní 

Senát Polské republiky (Senat Rzeczypospolitej Polskiej) 100 senátorů, 

přičemž pro oba sbory platí čtyřleté funkční období.   

Specifikem Polské republiky jsou velmi časté změny volebního zákona. 

Až volby v roce 1997 proběhly podle stejného volebního zákona jako ty 

předešlé. Nicméně v roce 2001 došlo opět ke změně volebního systému. 

Podobě obsazování obou komor se podrobně zabývá kapitola 4.3.1. 

3.3.2.2. Postavení obou komor 

Polský parlament se skládá ze dvou komor, jde však o bikameralismus 

nedokonalý a značně problematický, protože senát nemá téměř žádné 

pravomoci a pro fungování systému není životně důležitý, primární postavení 

v rámci legislativního procesu zastává dolní komora.  

Hlavním nositelem zákonodárné iniciativy je tedy Sejm, respektive 

skupina alespoň patnácti poslanců8 (Hlava III., čl. 118 ústavy). Právo 

                                                 
6  Kromě ústavy dále řeší i Volební zákon (Electoral law) [http://sejm.gov.pl/english/sejm/pos.htm]. 
7 Struktura Sejmu je tvořena předsedou tzv. maršálkem Sejmu, prezidiem (to tvoří maršálek a vicemaršálkové), 
Radou starších (kde jsou výše jmenování a předsedové jednotlivých politických klubů), výbory, parlamentními 
kluby a skupinami. [http://sejm.gov.pl/english/organy/organy.html] Zajímavé je, že předsedou dolní komory není 
reprezentant opozice, ale člen Občanské platformy, tedy vládnoucí strany. 
8  Přesně tento počet je rovněž stanoven jako minimum členů pro založení poslaneckého klubu. 
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předkládat zákony má dále rovněž senát jako celek, prezident, vláda a skupina 

100.000 občanů, kteří mají volební právo do Sejmu9.  

Sejm může sám zkrátit své volební období, pokud se na tom usnesou 

alespoň 2/3 všech poslanců. S rozpuštěním dolní komory je ale vždy 

rozpuštěna i horní10. V některých případech může Sejm rozpustit i prezident 

(viz kapitola Výkonná moc)11. 

Horní komora má obecně jen velmi slabé pravomoci. Zákonodárnou 

iniciativu má senát pouze jako celek. Senátoři mohou vetovat zákon přijatý 

Sejmem, ten je ale může přehlasovat (nadpoloviční většinou). Mezi oblasti, 

kde Senát sehrává důležitou roli, patří de facto pouze změny ústavy12, dále 

schvaluje prezidentovi jeho rozhodnutí o vypsání referenda13, na společném 

zasedání celého Národního shromáždění skládá svou přísahu nově zvolený 

prezident (který je ale volen přímo, bez vlivu senátu), společně mohou komory 

postavit prezidenta před Státní tribunál (Hlava V, čl. 145 ústavy). 

Senát neplní funkci reprezentanta etnických menšin, regionálních entit či 

jiných zájmů (například profesních, obchodních atd.), ani nefunguje jako 

skutečná protiváha Sejmu, protože volby probíhají do obou komor současně (i 

když jiným volebním systémem) a většinou vítězství jedné strany v Sejmu 

znamená její daleko výraznější vítězství v senátu. Senát jako druhá komora 

parlamentu nemá ani své historické opodstatnění. [Mlejnek 2004b: 45-46] 

                                                 
9 Předkladatel zákona musí vždy Sejm seznámit s případnými finančními dopady. Zákon prochází Sejmem ve 
třech čteních a je schválen prostou většinou v přítomnosti alespoň 1/2 všech poslanců (Hlava III., čl. 121 až 
123). Zákon jde dále do senátu, který má na jeho projednání třicetidenní lhůtu. Potom může zákon přijmout beze 
změn, vrátit ho Sejmu s pozměňovacími návrhy nebo ho zamítnout jako celek. Sejm může veto senátu zamítnout 
nadpoloviční většinou hlasů za přítomnosti alespoň 1/2 všech poslanců. Pokud se senát do třiceti dnů k zákonu 
nevyjádří, je považován za přijatý. Zákon je potom maršálkem (předsedou Sejmu) předložen prezidentovi 
k podpisu. Prezident má na výběr ze tří možností: může zákon podepsat, vetovat ho, nebo se obrátit na ústavní 
soud se žádostí o přezkum ústavnosti daného zákona. Pokud se rozhodne pro třetí možnost a ústavní soud 
rozhodne, že zákon je v souladu s ústavou, prezident musí zákon podepsat [Mlejnek 2004b: 45]. 
10   Ačkoli polská ústava nehovoří explicitně o rozpuštění Sejmu, ale o zkrácení jeho volebního období. 
11   http://sejm.gov.pl/english/organy/pcg1.htm 
12 Pro změnu ústavy je nutné, aby návrh podpořilo minimálně 2/3 většina poslanců za přítomnosti alespoň 1/2 
všech poslanců, a dále musí tuto změnu potvrdit ještě senát nadpoloviční většinou hlasů v přítomnosti alespoň 
1/2 všech senátorů [Mlejnek 2004b: 45]. Ústava je tedy rigidní, nikoli však přísně [Kubát 2006a: 150]. 
13 Institut referenda je zakotven v  ústavě. Celostátní referendum vyhlašuje Sejm nadpoloviční většinou hlasů za 
přítomnosti alespoň 1/2 všech poslanců nebo prezident, který k tomu potřebuje souhlas senátu vyjádřený 
nadpoloviční většinou všech hlasů za přítomnosti alespoň 1/2 všech senátorů. Výsledek referenda je závazný, 
pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Platnost referenda musí být ještě potvrzena 
ústavním soudem (Hlava IV, čl. 125 ústavy).  
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Vznikl v roce 1989 jako jeden z výsledků jednání u tzv. kulatého stolu14; ve 

volbách v červnu 1989, které nebyly demokratické, se pak právě pouze do 

senátu volilo zcela svobodně. Vzhledem k těmto skutečnostem se již delší 

dobu vedou debaty o jeho zrušení, zatím se však přechod na unikamerální 

model nikdy nepodařilo prosadit. Naopak existence horní komory byla 

potvrzena i novou ústavou z roku 1997.  

3.3.2.3. Referendum 

V polské ústavě je zakotven rovněž institut referenda. Celostátní 

referendum vyhlašuje Sejm nadpoloviční většinou hlasů za přítomnosti 

alespoň poloviny všech poslanců nebo prezident, který k tomu potřebuje 

souhlas Senátu vyjádřený nadpoloviční většinou všech hlasů za přítomnosti 

alespoň poloviny všech senátorů. Výsledek referenda je závazný, pokud se ho 

zúčastní nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Platnost referenda 

musí být ještě potvrzena Ústavním soudem (Ústava 1997, Hlava IV, čl. 125). 

 

3.3.3. Exekutivní moc 

Nejvyššími představiteli výkonné moci Polské republiky jsou prezident a 

vláda neboli Rada ministrů (Rada Ministrów).  

3.3.3.1. Prezident  

Podle čl. 126 Ústavy Polské republiky 1997 je prezident, tedy hlava 

státu, nejvyšším reprezentantem země a garantem kontinuity státní autority. 

Je povinen zajistit dodržování ústavy, ochraňovat suverenitu a bezpečnost 

státu, stejně jako integritu a nedotknutelnost hranic. Rovněž zastupuje stát 

                                                 
14 Jako kulatý stůl se označuje polský přechod k demokracii. Ten byl sjednán na základě série diskusí trvající od 
února do dubna 1989. Zástupci komunistického režimu a opozice se zde dohodli na nové podobě ústavního, 
volebního a politického systému [Mlejnek 2004a]. Mezi nejvýznamnější výsledky patřilo vytvoření 
kontraktového Sejmu, což znamenalo, že 35 % poslaneckých křesel se rozdělovalo na základě volné soutěže, 
zatímco zbytek byl automaticky rezervován pro PZPR a její satelitní strany. Došlo i k rozhodnutí o vytvoření 
druhé parlamentní komory senátu (do kterého se volilo zcela svobodně) a institutu prezidenta republiky, který 
měl být zvolen oběma parlamentními komorami na šest let. [Hunter, Ryan 2009: 33; Ćwiek-Karpowicz, 
Kaczyński: 27] 
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navenek a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Své povinnosti během 

funkčního období musí plnit v souladu s principy specifikovanými v ústavě a 

zákonech.  

Prezident republiky je volen v přímých, všeobecných, rovných a tajných 

volbách na dobu pěti let s možností jednoho znovuzvolení. Kandidátem musí 

být polský občan minimálně 35 let starý, je stanovena povinnost získat podpis 

alespoň 100.000 polských občanů s volebním právem do dolní parlamentní 

komory Sejmu Polské republiky (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)15 (Hlava V., 

čl. 127).  Je aplikován dvoukolový systém absolutní většiny, nezíská-li tedy 

nikdo v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější 

kandidáti do kola druhého, kde je zvolen uchazeč s vyšším počtem hlasů.    

Mezi nejdůležitější pravomoci prezidenta patří právo designovat a 

jmenovat předsedu Rady ministrů (premiéra), v určitých případech zkrátit 

volební období dolní komory Sejmu a právo vracet mu zákony (kromě zákonu 

o státním rozpočtu) (Hlava V., čl. 140 až 143).  Prezidentské veto může Sejm 

přehlasovat 3/5 většinou16. S novou ústavou prezident rovněž ztratil právo 

ovlivňovat osoby ministrů zahraničí, obrany a vnitra [Mlejnek 2004b: 42].  

Prezident má právo udělovat milost (Hlava V., čl. 139). Kromě ústavou 

vyjmenovaných případů (jako je například vyhlašování voleb do dolní i horní 

komory parlamentu, prezidentova zákonodárná iniciativa atd.) téměř všechny 

prezidentovy (úřední) akty vyžadují kontrasignaci premiéra. Premiér za ně 

potom také nese odpovědnost před Sejmem. Podle Malé ústavy náleželo 

prezidentovi vedení zahraniční politiky, vnitřní a vnější bezpečnosti, což se 

ústavou 1997 mění [Hlava V., čl. 144 ústavy; Mlejnek 2004b: 41].   

I když od roku 1989 role prezidenta oslabila, je stále významným 

hráčem na polské politické scéně. Disponuje například zmiňovaným právem 

veta (3/5), což mu umožňuje v některých situacích ukázat svou zásadní sílu. 

Post prezidenta je navíc v Polsku vnímán jako velmi prestižní funkce a voliči 

                                                 
15 Protože jde o polský vlastní název nepřeložený do českého jazyka, v následujícím textu je v případě Sejmu 
použito velké začáteční písmeno, na rozdíl od názvu senát, které je podle českého vzoru – nejde-li o celý 
oficiální název (Senát Polské republiky) – psán s malým „s“. 
16  V roce 1997, tedy přijetím nové ústavy, došlo v tomto ohledu k oslabení prezidenta, protože předtím Sejm 
k přehlasování prezidentova veta potřeboval 2/3 většinu. 
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ho považují za klíčový, což má svůj dopad i na volební účast, která je při 

prezidentských volbách vždy vyšší než při volbách do Sejmu. Polský politický 

systém bychom mohli označovat za parlamentní systém mající určité 

poloprezidentské fáze, které souvisí s aktuálním rozložením politických sil 

[Mlejnek 2004b: 43-44, srov. s Gallagher, Laver, Mair 2006: 3017]. 

3.3.3.2. Rada ministrů 

Vrcholným exekutivním orgánem je Rada ministrů (Rada Ministrów). 

Tvoří jí osmnáct členů v čele s  předsedou vlády (Prezes Rady Ministrów). 

Proces sestavování vlády se skládá až ze tří etap. Prezident designuje 

předsedu Rady ministrů (premiéra), který navrhuje složení vlády. Prezident 

pak jmenuje premiéra a jeho vládu, která předstupuje do čtrnácti dnů před 

Sejm se žádostí o udělení důvěry. (Hlava V., čl. 154 až 155) Sejm uděluje 

důvěru za přítomnosti alespoň poloviny poslanců nadpoloviční většinou hlasů. 

Jestliže vláda důvěru nezíská, je premiér vybrán Sejmem, a to nadpoloviční 

většinou hlasů. Pokud se opět nepodaří ustavit vládu, jmenuje prezident 

nového premiéra a na jeho návrh ostatní členy vlády. Důvěra takové vládě je 

udělována již jen prostou většinou hlasů za přítomnosti alespoň 1/2 všech 

poslanců Sejmu. Není-li ani tehdy vládě udělena, prezident zkrátí volební 

období Sejmu a vyhlásí nové volby [Mlejnek 2004b: 42]. 

Na návrh alespoň 46 poslanců může Sejm nadpoloviční většinou všech 

poslanců vyslovit nedůvěru vládě nebo jednotlivému ministrovi. Takový návrh 

ale musí rovněž obsahovat jméno nového kandidáta na post premiéra. Toto 

úplné konstruktivní votum nedůvěry může být v Polsku použito až od roku 

1997. [Mlejnek 2004b: 42] Předchozí ústava totiž umožňovala obojí – 

konstruktivní i nekonstruktivní vyslovení nedůvěry.  

K posílení vlády přispívá i právo premiéra obrátit se na Sejm 

s požadavkem o vyslovení důvěry své vládě. V tom případě pro získání důvěry 

stačí prostá většina hlasů za přítomnosti alespoň 1/2 všech poslanců [Mlejnek 

                                                 
17 Gallagher, Laver a Mair přirovnávají postavení polského premiéra k postavení německého kancléře 
[Gallagher, Laver, Mair 2005: 30]. 
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2004b: 43]. Ústavou 1997 se změnilo nejen postavení prezidenta, ale i 

premiéra, jehož kompetence byly formálně posíleny; uvnitř vlády ovšem 

v praxi byla jeho pozice nadále limitována koaličními partnery [Goetz, 

Wollmann 2001: 871, 884]. 

Dle ústavy je tedy polská exekutiva dvouhlavá. V nedávné historii však 

byla fakticky trojhlavá. Jednalo se o období kohabitace, kdy hlavními 

představiteli byli prezident Lech Wałęsa, premiér Waldemar Pawlak a „premiér 

bez portfeje“ Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski oficiálně nezastával 

žádnou funkci, ale byl velmi důležitý [Mlejnek 2004b: 33]. 

 

3.4. Stranický systém a jeho nejdůležitější štěpení 

3.4.1. Struktura stranického systému 

Na začátku 90. let 20. století bychom systém mohli označit jako 

extrémní multipartismus nebo také systém malých stran18. V prvních zcela 

svobodných parlamentních volbách v roce 1991 se vlivem čistého proporčního 

systému dostalo do Sejmu na 29 politických uskupení19, což způsobilo jeho 

značnou fragmentarizaci20 a politickou nestabilitu, která se projevila 

neschopností vytvořit akceschopnou vládní koalici. Volby v roce 1993 

zredukovaly počet stran, které získaly mandát v parlamentu, na 7 politických 

uskupení a systém se začal postupně konsolidovat. Na konci 90. let systém 

projevoval jasnou tendenci k bipolaritě, což bylo narušeno v roce 2001 

vstupem Sebeobrany a Ligy polských rodin do Sejmu. 

Po všech změnách volebního systému, které byly v 90. letech 

předmětem politických bojů a probíhaly téměř vždy s blížícím se příchodem 

nového volebního období, a rovněž poklesem významu konfliktní linie k 

                                                 
18 Systém malých stran je takový, kdy malé strany (zisk méně než 15 % hlasů) mají dohromady více hlasů než 
ostatní strany [Mair 1991, cit. dle Antoszewski, Herbut, Sroka 2003: 141]. 
19 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_91.htm 
20 K zisku mandátu stačilo získat jen velmi málo hlasů, například Svazu žen proti těžkostem života, který 
kandidoval jen v krakovském vojvodství, stačilo k zisku jednoho mandátu 0, 02 % hlasů [Mlejnek 2004b: 27]. 
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minulosti, lze systém označit jako umírněný multipartismus21. Ke změnám 

volebního zákona docházelo buď ve snaze najít v Sejmu vždy po volbách 

fungující většinu, a tím pádem utvořit i akceschopnou vládu nebo – jako tomu 

bylo v roce 2001 – v důsledku územní a administrativní reformy a sledováním 

vlastních zájmů stran, které měly v Sejmu většinu [Mlejnek 2004b: 39]. Došlo i 

ke snížení polarizace, vlivem snížení počtu stran a také díky tomu, že se 

v roce 2007 do Sejmu nedostala populistická, protestní uskupení Sebeobrana 

a Liga polských rodin. Systém se postupně racionalizuje. Konflikty, které ve 

společnosti v současnosti panují, jsou reprezentovány 4 politickými stranami 

zastoupenými v Sejmu. Nicméně přítomnost ultrakatolického konzervativního 

tábora v polské společnosti je stále patrná a v případě jeho větší aktivizace, 

spojené například s nespokojeností se současnými stranami a jejich politikou, 

může vzniknout opět poptávka po podobné straně, jako byla Liga polských 

rodin. Už kvůli ryze katolickému specifickému rázu Polska je nutné takto 

uvažovat. PiS sice je národně konzervativní stranou, ale ryze katolická strana 

(ve smyslu ortodoxní ultrakatolické strany) není v současnosti v Sejmu 

zastoupena. V současnosti se systém nadále racionalizuje stabilizuje. Na 

jedné straně stojí postkomunistická Levice a demokraté (Lewica i Demokraci – 

LiD) a na straně druhé Občanská platforma (Platforma Obywatelska – PO) a 

Právo a spravedlnost, mezi nimi pak Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo 

Ludowe – PSL), která je schopna utvořit koalici s oběma tábory. 

3.4.2. Hlavní štěpné linie 

Mezi štěpné linie, které stranické systémy prolínají, patří zejména 

následující. Je tu přítomna socioekonomická linie, která je v řadě 

demokratických zemí primární při sestavování vlád, neboť v evropských 

politických systémech právě levicové nebo pravicové řešení ekonomických 

problémů často nejvýrazněji ovlivňuje formování koalic. [Lijphart 1999: 79] 

V rámci polské politiky ovšem není tato linie ta nejdůležitější. Za druhé 

                                                 
21 Obecně lze říci, že od voleb 1997 můžeme pozorovat tendence ke snižování fragmentace stranického systému, 
což bylo částečně narušeno v roce 2001 vstupem Ligy polských rodin a Sebeobrany do parlamentu. 
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nejsilnější štěpení v evropském prostředí lze považovat konflikt stát versus 

církev [Lijphart 1999: 82]. Toto štěpení je v Polsku velmi silné. Nesouvisí 

pouze se vztahem k církvi, ale i s liberálním nebo naopak konzervativním 

vnímáním širších společenských problémů. Rozdíly mezi městem a venkovem 

nepatří mezi nejmarkantnější, ale v Polsku mají stále větší opodstatnění než 

v jiných evropských státech. Vysoký počet polských občanů pracuje 

v agrárním sektoru, existují zde i typické zemědělské oblasti. Některé politické 

strany se tak zaměřují na venkovské voliče, zatímco jiné mají spíše městský 

elektorát (viz níže). 

Konfliktní linie, která se v demokratickém Polsku v podstatě vůbec 

neprojevila, je vztah mezi návratem k nedemokratickému režimu versus 

podpora demokracie. Komunistická strana prošla úspěšnou transformací do 

moderně sociálně demokratické strany a jiné relevantní antisystémové strany 

(s koaličním či vyděračským potenciálem) se v demokratickém Polsku dosud 

neutvořily.  

Mezi hlavní typy konfliktních linií22, které ovlivňovaly či ovlivňují polský 

systém, tedy patří především vztah k minulosti, štěpení stát-církev, město-

venkov a socioekonomická linie (ta se projevuje zejména postojem stran 

k výrazným ekonomickým reformám, jako například reforma ministra financí 

Leszka Balcerowicze na počátku 90. let). Tyto linie jsou nejdůležitější, další 

(kupříkladu vedení zahraniční politiky) nejsou pro koaliční chování primární, i 

když například ve vztahu k EU jsou mezi stranami rozdíly. [Dostál 2008: 14-15] 

Ve volebních programech je potom jasně vidět, na kterou linii klade daná 

strana největší důraz. Nyní se na jednotlivé kategorie podíváme blíže. 

Linie vztahu k režimu před rokem 1989 se odvíjí od postojů a chování 

jednotlivých aktérů v době komunistického režimu. Na jedné straně se nachází 

tábor postsolidaritní (například Donald Tusk, bratři Kaczynští), reprezentovaný 

představiteli, kteří aktivně vystupovali proti komunistickému režimu a byli 

organizováni v Solidaritě.  

                                                 
22 Dle pojetí Arendta Lijpharta [Lijphart 1999]. 
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Na druhé je tábor postkomunistický, tedy jednotlivci a strany (či jejich 

nástupkyně) působící v rámci komunistického režimu (například Aleksander 

Kwaśniewski). V současnosti je tato linie slábnoucí, nicméně stále má svou 

relevanci. Ta je stále vidět hlavně u strany Právo a spravedlnost (Prawo i 

Spravedliwosć – PiS), reprezentující postsolidaritní tábor23. 

Mezi specifické polské faktory patří bezpochyby náboženství. 

Katolicismus, fenomén pro Polsko typický, se výrazně promítá i do politického 

života. Linie stát-církev se projevovala v postojích stran v otázce vztahu církve 

a státu po pádu komunismu24, a dále v hodnotových otázkách, jako je 

například problematika potratů. Podle tohoto konfliktu lze strany rozlišit na ty, 

které prosazují sekularizaci a na ty, které podporují politiku zohledňující 

katolicismus, přičemž toto rozdělení neodpovídá štěpení pravice-levice. 

Hlavním propagátorem sekularizace je Svaz demokratické levice (Sojusz 

Lewicy Demokratycznej – SLD), naopak ultrakatolické pravicové síly 

reprezentovala Liga polských rodin. Ta patřila mezi nejsilnější subjekty ve 

volbách 2001 a 2005, stala se i členem vládní koalice, ale v roce 2007 zcela 

propadla a do Sejmu se už nedostala.  

 Linie město-venkov je na straně venkova reprezentována zejména 

Polskou lidovou stranou, trvale zastoupenou v Sejmu. Dvě volební období byla 

obhájkyní venkovských voličů také Sebeobrana, jejíž vymezení jako čistě 

rolnického subjektu by ovšem bylo příliš zjednodušující. V Polsku nenajdeme 

relevantní subjekt, který by jednoznačně hájil zájmy města, nicméně 

Občanská platforma se opírá hlavně o městský elektorát. U této linie lze 

předpokládat, že její relevance bude oslabovat. To je dáno jednak tím, že 

kromě PSL nemá žádná jiná strana v parlamentu programově silně ukotvenou 

„venkovskost“ (tedy základnu na venkově, v agrárních oblastech), ale také tím, 

že na vládní úrovni v současnosti spolupracuje nejvíce městská strana (PO) 

s nejvíce venkovskou stranou (PSL). [Koubek 2007a: 22] V souvislosti s touto 

štěpící linií je vhodné zmínit, že pro volební chování v Polsku je typický 

                                                 
23 PiS se například opakovaně snažila prosadit tvrdé lustrace, čímž by se bylo možné udělat „tlustou čáru“ za 
minulostí (a mimo jiné i následně ustavit tzv. čtvrtou republiku). 
24 To se projevilo například ve školství [Mlejnek, 2004b: 25]. 
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regionalismus. Proto se tolik neprojevuje ani níže zmíněná socioekonomická 

linie (chudý volič nevolí levicově a bohatý pravicově), neboť tyto regionální 

rozdíly jsou dány historicky a kulturně „rozdělováním“ Polska do roku 1918 a 

změnou hranic po druhé světové válce. Vzhledem k regionálnímu rozvrstvení 

je voličské chování stabilní. [Kubát 2005: 135]   

V Polsku neplatí stejné rozlišení stran na pravici a levici jako v 

západoevropských zemích. V Polsku znamená pravice spíše důraz na národní 

a křesťanské hodnoty, vazbu k odborovému hnutí Solidarita, silný 

antikomunismus. Ekonomické postoje tak pro určení pravice a levice nejsou 

primární. [Mlejnek 2004b: 26] Klasické socioekonomické štěpení tedy není 

zásadně určující ani pro vládní model a koaliční chování. Například PO i PiS 

lze charakterizovat jako pravicové subjekty, přesto po volbách 2005 nebyly 

tyto dvě strany schopny spolu vytvořit koalici. PO je jak ekonomicky, tak 

hodnotově daleko více liberální a některé její postoje jsou tak pro 

konzervativní PiS, která navíc klade větší důraz na nacionální aspekty, 

nepřijatelné25. Důvodem neschopnosti sestavit v tomto konkrétním případě 

společně vládu, byla také neshoda na rozdělení ministerských křesel. 

 

3.4.3. Relevantní politické strany   

3.4.3.1. Strany relevantní do voleb 2007, které byly součástí vládní 

koalice 

 

Volební akce Solidarita (Akcja Wyborcza Solidarność – AWS) 

Volební akce Solidarita vznikla v červnu 1996 a sdružovala pravicové 

postsolidaritní subjekty. Takto sjednocené pravici se podařilo v roce 1997 

vyhrát volby a společně s Unií svobody (Unia Wolności – UW) sestavila 

koaliční vládu. AWS ovšem měla velmi heterogenní strukturu, zahrnovala 

reprezentanty mnoha odlišných proudů, kvůli čemuž ji brzy postihla vnitřní 

                                                 
25 Ovšem důvodem neschopnosti sestavit v tomto konkrétním případě společně vládu byly také neshody ohledně 
rozdělení ministerských křesel. 
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dezintegrace. Jak poukazuje Jasiewicz, AWS se podařilo ve volbách 1997 

zvítězit nejen díky integraci pravice (byla složena z více než 30 subjektů26), ale 

hlavně kvůli volebnímu systému, neboť oproti volbám 1993 si na zisku hlasů 

nijak výrazně nepolepšila [Jasiewicz 2008: 8-9]. Za úspěchem AWS stála také 

symbolika. Strana se zaštítila hnutím Solidarita a pokusila se vyvolat pocity 

společenské jednoty 80. let [Szczerbiak 2005: 63]. Vedení se pokusilo o hlubší 

reorganizaci subjektu, v roce 2001 se pak AWS přejmenovala na Volební akce 

Solidarita pravice (Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy – AWSP)  [Kubát 

2004: 292]. Tento subjekt se však už v roce 2001 nedostal do Sejmu. 

 

Unie svobody (Unia Wolności – UW) 

Unie svobody vznikla v roce 1994 spojením Liberálně-demokratického 

kongresu (Kongres Liberalno-Demokratyczny – KLD) a Demokratické unie 

(Unia Demokratyzcna – UD), tedy ze stran, které se na začátku 90. let oddělily 

od Solidarity. Prvním předsedou byl T. Mazowiecki a místopředsedou D. Tusk. 

Unie svobody chtěla být středovou stranou, nicméně byla spíše středo-pravou 

stranou. Oblíbená byla hlavně mezi mladými voliči. [Szczerbiak 2001: 127] 

Pozornost věnovala hlavně decentralizaci, daňové reformě a snížení inflace, 

byla silně proevropská [Dančák 2002: 298]. Unie svobody byla ve sledovaném 

období dvakrát členem vládní koalice. V roce 2001 se strana do Sejmu již 

nedostala. 

 

Liga polských rodin (Liga Polskich Rodzin – LPR) 

Liga polských rodin vznikla v roce 200127 těsně před volbami jako 

ultrakatolické, radikální, nacionalistické, populistické uskupení. Radikálně se 

stavěla proti potratům a Evropské unii [Mlejnek 2004b: 50]. Její populismus se 

projevoval například ve slibování velmi protichůdných ekonomických kroků. Na 

jedné straně slibovala bezplatné školství a zdravotnictví, široké sociální 

                                                 
26 Její součástí bylo například  ZChn, PC, Dohoda polských křesťanských demokratů (Porozumienie Polskich 
Chrześcijańskich Demokratów – PPChD, Konzervativně lidová strana ( Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe  – 
SKL). 
27 http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&dz =statut&id=6515 
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služby, na straně druhé odbourávání státní administrativy a snižování daní 

[Breindl 2003]. Z hlediska typologie je velmi těžko zařaditelná. Neexistuje 

shoda na tom, zda se jednalo o antisystémovou či prosystémovou stranu. LPR 

lze považovat za protestní stranu, její program obsahuje určité antisystémové 

prvky. Navíc do roku 2005 než vstoupila do vládní koalice se Sebeobranou a 

Právem a spravedlností, byla dle Sartoriho definice izolovanou antisystémovou 

stranou [Sartori 2001: 79] Tato strana zvyšuje polarizaci systému, čímž se 

značně znesnadňuje identifikace stranického systému. V letech 2005 až 2007 

byla součástí vládní koalice, ale v posledních volbách 2007 se už do Sejmu 

nedostala. 

 

Sebeobrana Polské republiky (Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – S)  

Sebeobrana vzešla ze stejnojmenného protestního zemědělského hnutí, 

které bylo známé svojí radikální rétorikou i nekompromisním prosazováním 

svých zájmů. Stejně jako v případě LPR se jednalo o velmi populistické 

uskupení [Mlejnek 2004b: 50]. V jejím čele stál Andrzej Lepper. Sebeobrana 

vznikla na podporu zadlužených zemědělců, kteří si vzali na začátku 90. let 

velké úvěry, které potom nebyli schopni splácet, a proto se považovali za oběti 

„úvěrové pasti“.  

Sebeobrana ve svém programu odmítala jak socialismus, tak 

kapitalismus. Nejvíce se ve svém programu zaměřila na hospodářskou 

politiku, ale její plány předpokládaly velké státní zásahy do ekonomiky.  

Finančně chtěla více podporovat zejména zemědělce a prosazovala, aby stát 

převzal kontrolu nad významnými odvětvími ekonomiky. Všechny její reformy 

měly vést k výraznému snížení nezaměstnanosti.28 Od počátku vstupu do 

parlamentu se chovala nekooperativně, málo konstruktivně a nebrala příliš 

ohled na tradiční parlamentní postupy [Millard 2004: 123]. 

Přestože až do roku 2001 neměla zastoupení v parlamentu, v povědomí 

veřejnosti se držela díky protestům, které organizovala a postupně se jí tak 

podařilo získat dostatečnou podporu voličů pro vstup do parlamentu [Breindl 

                                                 
28 http://www.samoobrona.org.pl/pages/20.english/index.php? document=presentation.html 
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2003]. V roce 2001 se Sebeobrana poprvé dostala do Sejmu a v dalším 

volebním období se účastnila spolu s LPR a PiS vládní koalice. Vstupem 

Sebeobrany a Ligy polských rodin na parlamentní politickou scénu bylo 

přerušeno období, kdy systém začal tendovat k bipolaritě. Ve volbách v roce 

2007 se do parlamentu již nedostala. 

 

Svaz demokratické levice (Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD) 

SLD je postkomunistickou levicovou stranou, která vznikla před 

parlamentními volbami v roce 1991 jako koalice mnoha levicových uskupení. 

Základem této koalice byla Sociální demokracie Polské republiky 

(Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – SdRP), která se transformovala 

z komunistické vládnoucí Polské sjednocené dělnické strany (Polska 

Zjednoczona Partja Robotnicza – PZPR). V roce 1999 potom SdRP ukončila 

svou činnost a SLD se stala jednolitou stranou [Kubát 2005: 100]. Již v roce 

1993 se SLD stala součástí vládní koalice a její předseda Aleksander 

Kwaśniewski byl v roce 1995 zvolen prezidentem. 

Hned po svém vzniku se SLD rozhodla být catch-all-party a připoutat co 

nejvíce voličů ze všech sociálních vrstev a tříd. To se jí vyplatilo, protože od 

voleb 1991 do voleb 1993 dokázala svou podporu zdvojnásobit a prezentovat 

se jako moderní evropská sociálně demokratická strana. [Jasiewicz 2008: 8] 

Program SLD je velmi obecný a deklaruje programové cíle typické pro 

moderní levicové sociálně demokratické strany, jako je například dostupné 

zdravotnictví pro všechny, jednotná polská levicová politika, rovnostářský 

charakter polské společnosti, která má být solidární a svobodná. Poukazuje na 

potřebu snížení nezaměstnanosti a také ochranu ekonomicky slabších vrstev 

společnosti. V ekonomice prosazuje skandinávský model státu blahobytu. 

Podporovala rovněž vstup Polska do EU, v rámci níž chce dosáhnout co 

největší integrace při zachování svébytnosti polské kultury.29  

V 90. letech patřila mezi nejsilnější strany, výrazně se podílela na 

formování polské politiky po roce 1989. V roce 1993 vyhrála volby a utvořila 

                                                 
29 http://www.sld.org.pl/program 
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koaliční akceschopnou vládu s Polskou lidovou stranou. V dalších volbách 

v roce 1997 byla poražena sjednocenou pravicí, ale již v roce 2001 volby opět 

vyhrála30. Na jaře 2004 došlo uvnitř SLD k rozkolu, který vyústil v oddělení 

Sociální demokracie Polska (Socjaldemokracja Polska – SdPl). Část poslanců 

SLD a dva poslanci UP se rozhodli založit SdPl, protože nebyli spokojeni 

s reformami, které měly být uvnitř strany, po vládnutí Leszka Millera, 

provedeny. Vzhledem k tomu, že se strana programově příliš nelišila od SLD, 

nezaznamenala větší úspěch. [Kubát 2005: 101-102] 

Ve volbách 2005 si SLD výrazně pohoršila a získala pouze 11,31 % 

hlasů, do Senátu se vůbec nedostala31. V roce 2006 potom vstoupila do 

koalice stran Levice a demokraté, což je sice nejsilnější levicový subjekt na 

polské politické scéně, ale ve volbách 2007 získal v rámci dolní komory jen 

13,15 % hlasů a 53 poslaneckých mandátů, v Senátu opět propadl32. 

 

Unie práce (Unia pracy – UP) 

Unie práce byla jedinou parlamentní levicovou a přitom 

nepostkomunistickou stranou.33 Vznikla v červnu 1992 sloučením 

postsolidaritních levicově orientovaných skupin, například ze Solidarity práce 

(Solidarność Pracy – SP), Demokraticko-sociálního hnutí (Ruch 

Demokratyczno-Społeczny – RDS), Polské socialistické strany (Polska Partia 

Socjalistyczna – PPS) a Polské sociálnědemokratické unie (Polska Unia 

Socjaldemokratyczna – PUS). Vedení UP se stavělo velmi kriticky 

k ekonomickým reformám, které bylo nutno provést po roce 1989, zatímco její 

elektorát byl reformám nakloněnější [Jasiewicz 2008: 11]. Byla pro sociálně 

tržní hospodářství. V rámci ústavního systému chtěla pouze jednu parlamentní 

komoru a pro občany možnost v důležitých otázkách vyjádřit se 

prostřednictvím referenda [Dančák 2002: 294]. V Sejmu měla své zastoupení 

do roku 1997 a potom znovu od roku 2001, kdy se před volbami spojila se 

SLD a následně se účastnila i koaliční vlády. Dnes se již o relevantní stranu 

                                                 
30 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_01.htm 
31 http://wybory2005.pkw.gov.pl/ 
32 http://wybory2007.pkw.gov.pl/ 
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nejedná. Ve volbách v roce 2005 se do Sejmu již nedostala, získala pouhých 

0, 77 % hlasů34.  

 

3.4.3.2. Strany zastoupené v současném Sejmu  

Občanská platforma (Platforma Obywatelska – PO)  

Toto uskupení vzniklo 24. ledna 2001 (tj. před blížícími se parlamentními 

volbami) v důsledku rozpadu AWS a krize UW. V současnosti je vládní 

stranou. 35 Jedná se o liberální pravici, která se snaží o omezení zásahů státu 

do ekonomiky, snížení daňového zatížení a státního zadlužení, zavedení 

rovné daně, zrušení administrativních zábran v podnikání, výrazně 

podporovala začlenění Polska do EU. Od roku 2004 se rovněž angažuje 

v otázkách změny ústavního pořádku – například za zrušení Senátu, omezení 

počtu poslanců či zavedení většinového volebního systému [Mlejnek 2004b: 

48-49]. Pozice PO není zcela jednoduchá. Záleží totiž na tom, které štěpení 

bude pro dané vedení strany primární a od toho se potom bude odvíjet možný 

koaliční partner. Pokud by převládlo štěpení ve vztahu k minulosti, byla by 

jejími partnery jednoznačně konzervativní pravice PiS, která má také 

solidaritní kořeny. Co se týče štěpení ve vztahu stát-církev, je propagátorem 

sekularizace a jejími partnery by tak byly spíše PSL či LiD. Předsedou PO je 

aktuálně ministerský předseda Donald Tusk.  

 

Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawedliwość – PiS) 

Jde rovněž o pravicovou stranu, ovšem na rozdíl od PO národnostně 

orientovanou s nádechem populismu a velice konzervativní v hodnotových 

otázkách. Vznikla 13. června 2001 z části bývalé Volební akce Solidarity AWS. 
36 V ekonomice prosazuje větší zásahy státu do hospodářství, tvrdý postup 

vůči kriminalitě a korupci apod. [Program PiS 2007]. PiS, vycházející 

z postsolidaritního tábora, je tvrdým oponentem komunistického režimu, snaží 

                                                                                                                                                         
33 http://www.uniapracy.org.pl/?p=2&a=17 
34 http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/ SJM/PL/WYN/M/index.htm 
35 http://www.platforma.org/en/about-civic-platform/art675,civic-platform-history.html 
36 http://www.pis.org.pl/unit.php?o=partia 
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se o vytvoření tzv. čtvrté republiky, tedy o naprosté odpoutání se od 

komunistické minulosti a udělání tlusté čáry za minulostí. Proto také byla 

jedním z největších zastánců tvrdých lustrací. Představitelem PiS je například 

bývalý premiér Jaroslaw Kaczyński. 

 

Levice a demokraté (Lewica i Demokraci – LiD) 

Jde o nejsilnější levicový subjekt. Nejedná se o stranu, ale o koalici 

stran (Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci); v roce 2006 ji tvořily 

4 subjekty: postkomunistická SLD, UP, Sociální demokracie Polska 

(Socjaldemokracja Polska – SdPl) a Demokratická strana (Partia 

Demokratyczna–demokraci.pl – PD)37. Předsedou byl ex-prezident Aleksander 

Kwaśniewski. LiD se od počátku snažil zbavit nálepky postkomunistického 

aktéra. To začalo už v roce 2000, kdy tehdejší SLD uzavřela předvolební 

koalici s levicovou postsolidaritní UP. Ovšem tato „odnálepkovací“ snaha velký 

efekt neměla, a to hlavně kvůli antikomunistické politické agendě některých 

stran [Koubek 2007b]. V roce 2008 se rozpadla díky neshodám mezi partnery, 

když z koalice jako první vystoupila SdPl38. 

 

Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) 

Tento subjekt, reprezentující především zájmy tradičního venkovského 

obyvatelstva, lze zařadit mezi agrární strany. PSL byla (znovu)ustavena 5. 

května 1990 na základě satelitní Sjednocené lidové strany (Zjednoczone 

Stronnictowo Ludowe – ZSL)39, která v listopadu 1989 ukončila svou činnost.40 

Ovšem kořeny těchto subjektů reprezentující agrární hnutí lze nalézt až na 

konci 19. století.  

V letech 1993-1997 tvořila vládní koalici se SLD. Kvůli zacílení na 

podobný elektorát dlouho soupeřila s populistickou Sebeobranou, které se 

dařilo přebírat některé její voliče. Po volbách v roce 2007 se tato situace 

                                                 
37 http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm 
38 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5136016.html 
39 Ta fungovala jako prodloužená ruka komunistické moci na polském venkově [Mlejnek 2004b: 50]. 
40 http://www.psl.org.pl/?p=historia 
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změnila, PSL si znovu naklonila své bývalé voliče a opět vstoupila do vládní 

koalice společně s PO. V rámci současné Tuskovy vlády zastává předseda 

PSL (bývalý premiér) Waldemar Pawlak post vicepremiéra a ministra 

hospodářství 41.  

Tato agrární strana byla velmi aktivní v debatě okolo vstupu Polska do 

EU. Vyjadřovala se pro vstup do evropských struktur za předpokladu 

zachování národní svébytnosti a podílení se na přijímání důležitých 

rozhodnutí. Soustředila se především na poměřování výhod a nevýhod v 

oblasti obchodu se zemědělskými produkty mezi Polskem a EU. [Dančák 

2000:71- 73] 

 

4. KOALIČNÍ CHOVÁNÍ 

4.1. Hlavní faktory ovlivňující koaliční chování 

Mezi hlavní faktory, které ovlivňovaly vládní model a koaliční chování v 

období 1989 až 2009, patří zejména volební a stranický systém, určité 

specifické sociokulturní prvky, respektive hodnotové postoje související se 

silným katolicismema též ústavní systém. 

 

4.2. Ústavní pořádek a jeho vliv na koaliční chování; postavení    

prezidenta v systému; další orgány mající vliv na koaliční 

chování 

Zařazení polského politického systému do některé z ustálených 

kategorií není jednoduché a může záviset na současném rozložení politických 

sil. Dle Vladimíra Klokočky můžeme nazývat Polsko z hlediska jeho vládní 

formy jako prezidiální parlamentarismus [Klokočka 2006: 225].  

Vláda je ve své existenci závislá na podpoře Sejmu, ale prezident má 

právo rozpustit Sejm (Hlava IV., čl. 98).  Tak je zajištěna rovnováha mezi mocí 

výkonnou a zákonodárnou [Klokočka 2006: 226]. Jmenování nové vlády je 

                                                 
41 http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=440 
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poměrně komplikované a skládá se z několika etap (viz kapitola 3.3.3.2), 

prezident v něm sehrává důležitou úlohu. Následně se vláda s prezidentem 

nejvíce „střetává“ v oblasti zahraniční politiky. To je dáno tím, že dle čl. 126 

ústavy je prezident (kromě jiného) nejvyšším představitelem Polské republiky. 

Jednotliví ministři mohou prezidentovi odepřít kontrasignaci zákona, a tím 

zmařit jeho záměry, pokud jde o sféru, v níž vláda (či jednotliví ministři) 

realizuje svou odpovědnost [Klokočka 2006: 228]. 

Vzájemné vztahy mezi prezidentem a vládou, a to, jak se ovlivňují, 

nejvíce záleží na aktuálním rozložení politických sil. Když se v roce 2005 stal 

prezidentem Lech Kaczyński, dvojče Jaroslava Kaczyńského, lídra vítězné 

strany Právo a spravedlnost, byly vztahy mezi prezidentem a vládou na lepší 

úrovni, než o dva roky později, kdy parlamentní volby vyhrála Občanská 

platforma.   

 

4.3. Často se měnící volební systém a jeho vliv na koaliční chování 

Mezi hlavní faktory ovlivňující stranický systém, vládní model a koaliční 

chování patří systém volební, který se v Polsku často mění, například 

v důsledku reakce na přílišnou fragmentovanost Sejmu42;  a mívá deformační 

účinky (viz níže), protože se ve svých účincích obvykle nestihne projevit, neboť 

je v dalším volebním období změněn. Od přechodu k demokracii proběhly 3 

zásadní reformy volebního modelu, nepočítáme-li podobu volebního systému 

pro volby 1989, dohodnutou u kulatého stolu. Již pro první zcela svobodné 

parlamentní volby v roce 1991 byl nastaven poměrný systém, který se sice 

v průběhu let často měnil, ale vždy zůstával proporční.  

V roce 1991 byl utvořen volební zákon, který výrazně napomáhal 

fragmentarizaci a nenutil strany ke spolupráci. Byl použit proporční volební 

systém s Hare-Niemeyerovou formulí, která patří mezi nejproporčnější. Malé 

politické strany tak, i s nevelkou volební podporou, měly šanci na zisk křesel 

[Benoit, Hayden: 411]. Do Sejmu se dostalo na 29 politických uskupení, což 

                                                 
42  Tak tomu bylo v roce 1993. 
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mělo vliv na utváření vládní koalice, které bylo velmi obtížné. Vládní koalice 

neměla šanci na stabilitu a úspěch. 

V roce 1993 vznikl nový volební systém, který výrazně napomohl 

postkomunistům, navíc 35 % hlasů zcela propadlo [Mlejnek 2004b: 32], posun 

voličů směrem doleva tak byl zveličen. Platí zde zásada, že aktéři si zvykají na 

nová volební pravidla až po jejich druhé či třetí aplikaci, jenže v Polsku se 

volební systém v 90. letech měnil tak rychle, že byl použit vždy jen jednou43. 

Nicméně díky změně volebního systému (d´Hondtova metoda, zmenšení 

volebních obvodů) se ve volbách 1993 podařilo snížit počet stran ve 

sněmovně z 29 na 74445. V roce 1997 volby proběhly výjimečně podle stejného 

volebního zákona jako ty předchozí. Do sněmovny prošlo 6 stran, ale jejich 

složení se změnilo46. Systém začal být bipolární a konsolidoval se. 

V roce 2001 vyprodukoval nový volební systém (zrušení celostátního 

obvodu, modifikovaný dělitel Sainte-Laguë, zvětšení obvodů) následující 

výsledky. Ačkoli se systém stal proporčnějším, do Sejmu se dostalo 7 stran 

(opět včetně německá menšiny ve Slezsku), ale jejich složení se radikálně 

proměnilo.47 Volby drtivě vyhrála volební koalice Svazu demokratické levice - 

Unie práce (Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy – SLD-UP) s 41,04 % 

hlasů a 216 mandáty (tj. cca 47 % křesel). Mezi dvěma známými politickými 

tábory, postsolidaritním a postkomunistickým, se objevily dvě nové protestní 

strany Sebeobrana (Samoobrona) a Liga polských rodin (Liga Polskich Rodzin 

– LPR), čímž byla narušena bipolarita systému, neboť tyto strany měly 

z počátku nulový koaliční potenciál. To se změnilo až v dalším volebním 

období, kdy s nimi Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawedlivość – PiS) 

vytvořilo vládní koalici. 

                                                 
43  Vyjma voleb 1997, na těch lze také proto sledovat psychologický dopad volebních pravidel [Mlejnek 2004b: 
36]. 
44 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_93.htm 
45 Včetně organizace reprezentující německou menšinu, na níž se nevztahují uzavírací klauzule, které byly pro 
tyto volby rovněž zavedeny (5 % pro stranu, 8 % pro koalici stran). 
46 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_97.htm 
47 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_01.htm 
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Od posledních voleb v roce 2007 jsou v Sejmu zastoupeny 4 strany48. 

To ukazuje na to, že se systém ustálil a že ve společnosti není poptávka po 

stranách extrémního typu, neboť tyto čtyři strany dokážou uspokojit potřeby 

všech voličů.  

Podle některých autorů ale - s výjimkou voleb v roce 1991 - volební 

systémy extrémně neovlivnily počet relevantních subjektů. [Jasiewicz 1992: 

14] Dokonce ani situace po volbách 1991 nebývá některými autory 

považována za chybu volebního systému, ale nekonsolidovanosti celé 

politické struktury po přechodu k demokracii. Hned v dalších volbách 1993 

počet stran v Sejmu rapidně klesl a dlouho se držel na počtu 6 (+ německá 

menšina49) i přes změny volebního systému. 

Fragmentace parlamentu po volbách 1991 však byla minimálně z části 

podnícena volebním systémem, respektive pokud by byla stanovena alespoň 

minimální volební klauzule, počet stran by se zredukoval. Nelze ovšem říct, že 

na vině byl pouze volební systém. Rozdrobenost polské parlamentní scény 

v tomto roce způsobila i nejednotnost ohledně zavedení radikální ekonomické 

reformy a také veliký chaos v rámci nově se rodícího demokratického systému 

[Lewis 1994: 780]. Rozpad Solidarity na mnoho uskupení a také po dlouhé 

době první svobodné volby, způsobily dezorientaci voličů [Antoszewski, 

Herbut, Sroka 2003: 147]. 

Jednotlivé strany podporovaly téměř vždy takové návrhy volebního 

zákona, které pro ně byly nejvýhodnější. Tzn. chtěly vždy získat maximální 

možný počet parlamentních křesel. Existovaly ale i určité výjimky. Například 

při jednáních o volebním zákonu pro volby v roce 1991 se PSL a UD 

nechovaly tak, aby co nejvíce maximalizovaly svůj zisk. PSL podporovala 

velmi proporční Hare-Niemeyerovu kvótu, ačkoli podle volebních průzkumů by 

dle méně proporční kvóty dosáhla lepšího výsledku. UD se rozhodla 

podporovat variantu s použitím d´Hondtovy formule, ačkoli proporčnější kvóty 

                                                 
48 http://wybory2007.pkw.gov.pl/ 
49 Národnostní menšiny nepotřebují překročit volební práh, aby se dostaly do parlamentu. Nejlépe organizovaná 
je na polském území německá menšina, ale i ta kandiduje ve volbách vždy v rámci několika uskupení, které mají 
jen malou podporu. [Kubát 1999: 93] 
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by pro ni byly výhodnější. Strany, které se nesnažily o maximalizaci svých 

volebních zisků, byly postupně eliminovány. [Benoit, Hayden 2004: 411, 424]  

4.3.1. Současný volební systém 

Volební zákon z roku 2001, který se dodnes používá, byl sestaven tehdy 

vládnoucími stranami Volební akce Solidarita (Akcja Wyborcza Solidarność – 

AWS) a Unií svobody (Unia Wolności – UW), které se do Sejmu ten rok již 

nedostaly. Systém z roku 2001 zrušil celostátní kandidátní listinu, která byla 

obecně poměrně nepopulární, ačkoli někteří významní politici (tehdejší 

premiér Jerzy Buzek) jí vděčili za to, že se do Sejmu dostali. Z nového 

volebního zákona tak, jak byl utvořen, profitují zejména menší a střední strany. 

[Kość 2001] 

Celkem 460 poslanců je nyní voleno proporční metodou v přímých 

volbách v regionálních obvodech (celostátní volební obvod užívaný dříve byl 

zrušen), kterých je v současnosti 41 a jejich velikost se většinou pohybuje od 7 

do 19 mandátů. [Volební zákon 2001 o volbě Sejmu a Senátu, část 2., Hlava 

15, čl. 132, Hlava 16, čl. 136] Takto velké volební obvody napomáhají větší 

proporčnosti. 

Celostátní volební obvod byl zrušen a jeho mandáty rozděleny 

regionálním volebním obvodům, jejich počet navíc klesl na 41 (velikost 4 až 19 

mandátů). Zavedení modifikovaného dělitele Sainte-Laguë znamenalo další 

snížení přirozeného prahu pro menší strany. Z předchozí úpravy zůstala 

zachována celostátní klausule 5 % pro samostatně kandidující strany a 8 % 

pro koalice. K přepočtu hlasů na mandáty se užívá modifikovaná metoda 

Sainte-Laguë, kde prvním dělitelem není 1, ale 1,4. To by mělo snižovat 

přirozený volební práh a působit proporčněji (s výjimkou malých volebních 

obvodů). [Volební zákon 2001 o volbě Sejmu a Senátu, část 2., Hlava 20, čl. 

166] Pro samostatně kandidující politické strany platí celostátní uzavírací 

klausule ve výši 5 %, pro koalice stran 8 %, a to bez ohledu počet koaličních 

subjektů 50. Je to rozdíl od ČR, kde platí aditivní volební klauzule (tj. s každým 

                                                 
50 http://www.sejm.gov.pl/english/sejm/pos.htm 
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dalším členem volební koalice je třeba k zisku mandátu dalších 5 % hlasů až 

do maximálně 20 %). Uzavírací klauzule je jediný prvek, který snižuje 

proporčnost systému. Polský volič může na kandidátní listině preferovat pouze 

jednoho kandidáta tím, že mu udělí preferenční hlas [Volební zákon 2001 o 

volbě Sejmu a Senátu, část 2., Hlava 19, čl. 160]. Před rokem 2001 se 

používala d´Hondtova metoda preferující větší strany51.  

Volební kampaň může začít v den, kdy prezident oficiálně vyhlásí termín 

voleb a musí skončit nejpozději 24 hodin před samotným hlasováním [Volební 

zákon z 12. dubna 2001, část 1., Hlava 11, čl. 85]. Volební zákon z roku 2001 

rovněž zpřísnil i pravidla pro financování politických stran. 

Senátoři jsou v současnosti voleni systémem prosté většiny ve 40 

volebních obvodech, jejichž velikost se pohybuje od 2 do 4 mandátů. Každý 

volič má tolik hlasů, kolik se v daném obvodu volí kandidátů, ale nemůže tyto 

hlasy kumulovat. [Kubát 2005: 118; Jasiewicz 1997] Jedná se tedy o systém 

blokového hlasování.  

Zřejmě nejvíce ovlivnil volební systém koaliční chování v roce 1991. 

Vznikl natolik fragmentovaný parlament, že utvořit jakoukoli akceschopnou a 

stabilní vládu bylo prakticky nemožné. V následujících letech již neměl volební 

systém na koaliční chování velký vliv. Počet stran v Sejmu se snížil, to ale 

nebylo dáno jen volebním systémem. V roce 2001 se do Sejmu dostaly dvě 

strany, zpočátku s nulovým koaličním potenciálem, které koaliční chování 

ovlivnily, ale za stejného volebního systému se už v roce 2007 do parlamentu 

nedostaly.   

 

4.4. Stranický systém a jeho vliv na tvorbu koalic; uspořádání stran 

v parlamentu vzešlé z jednotlivých parlamentních voleb 

Charakter stranického systému je určován vztahem mezi jeho 

jednotlivými prvky. Mezi ty patří počet stran, jejich velikost, ideologická 

charakteristika, jejich organizace a vedení [Novák 1997: 45-46]. Na základě 

                                                 
51 http://www3.law.nyu.edu/eecr/vol10num2_3/constitutionwatch/poland.htm 
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kombinace těchto kritérií lze určit strukturu stranického systému, jeho 

polarizaci a fragmentaci. Analýzou ideologického profilu jednotlivých stran lze 

určit konfliktní linie, na základě kterých se strany vymezují.   

Velký význam nejen pro tvorbu koalic, ale i také pro trvání vlád, má 

fragmentace politického systému. Čím je politický systém fragmentovanější, 

tím je stabilita koalice menší. Stabilita vlády se odvíjí i od počtu stran 

v parlamentu, počtu stran v rámci koalice a také frakcionalizace vládní koalice. 

Dle empirických dat jsou zcela zřetelně stabilnější vlády jednobarevné než 

koaliční, a většinové než menšinové. Na stabilitu vlády může mít vliv i 

(ne)přítomnost antisystémové strany v parlamentu a její velikost. [Taylor, 

Herman 1971: 37]  

Díky poměrnému volebnímu systému se mnoha stranám dlouho dařilo 

udržet na parlamentní úrovni, což samozřejmě znamenalo nezbytnost utváření 

koaličních vlád. V roce 1991 se do Sejmu dostalo jednak kvůli volebnímu 

systému, ale také kvůli neustálenosti samotného politického systému, 29 

politických uskupení. To mělo za následek velmi obtížné utváření nějaké 

vládní koalice. Následně utvořený koaliční kabinet neměl kvůli své 

fragmentovanosti šanci na dlouhou životnost. Jen za období od roku 1991 do 

roku 1993 se vystřídali tři premiéři. V této etapě končily vlády jednak kvůli 

sporům mezi koaličními stranami, ale také kvůli sporům s prezidentem 

Wałęsou, který svým chováním vládě ztěžoval výkon funkce. Vlády jen těžko 

hledaly podporu v rozdrobeném parlamentu.  

V roce 1993 se počet stran v Sejmu, i díky změně volebního systému, 

dramaticky snížil na 7 (i s německou menšinou), a tak se koaliční vyjednávání 

stalo mnohem snazší. Vládní koalice se do roku 1995 potýkaly spíše 

s prezidentem, s nímž byly vztahy velmi komplikované. Za stejného volebního 

systému se v roce 1997 se do parlamentu dostalo 6 stran (i s německou 

menšinou), změnilo se ale rozložení sil pravice a levice. Levicová vláda byla 

nahrazena pravicovou, která vydržela celé volební období. 

V roce 2001 se volilo opět podle nového volebního systému. Celkem se 

do parlamentu dostalo 7 stran (i s německou menšinou). K moci se opět 



 
 

37 

dostala levice, která volby vyhrála. Hlavní pilíř vládní koalice z let 1997- 2001, 

pravicová AWS, se zcela rozpadl. Na pravici se objevily hned tři nové strany- 

PO, PiS a LPR. Další novou stranou byla Sebeobrana. LPR a Sebeobrana 

byly v této době strany s nulovým koaličním potenciálem. Rozdrobenost 

pravice nadále trvala.  

Další volby se konaly v roce 2005 v řádném volebním termínu. Do 

Sejmu se dostaly stejné strany jako v předchozím volebním období, změnil se 

ale koaliční potenciál Sebeobrany a LPR, které v tomto volebním období 

zasedly ve vládě spolu s PiS. Tato vláda ale nebyla úspěšná a v roce 2007 se 

konaly předčasné volby, ve kterých se do Sejmu dostal rekordně nízký počet 

stran. 5 % klauzuli překročily pouze 4 strany. 

Důležitý vliv na koaliční chování v Polsku mají také štěpící linie. Velmi 

významná je linie vztahu k minulosti, tj. která strana patří do tzv. 

postsolidaritního tábora a která do postkomunistického. Od toho se odvíjí i 

utváření vládních koalic. Tato linie postupem času, s příchodem nové politické 

generace pomalu slábne, ale stále ještě má svou relevanci52.  Dále je to linie 

socioekonomická, která ale – na rozdíl od některých jiných zemí – není pro 

polskou politiku primárně určující. Projevovala se zejména na počátku 90. let, 

kdy Polsko stejně jako další postkomunistické země čelily problému nejen 

politické, ale také ekonomické transformace. Problematika zahraniční politiky, 

jako je třeba postoj jednotlivých stran k EU či USA nehraje při utváření koalic 

velkou roli. Ačkoli jsou mezi stranami patrné rozdíly, výzkumy ukázaly, že 

například vstup do EU podporovalo v průběhu času stále více polských 

občanů, bez ohledu na to, která strana („proevropská“ či „protievropská“) byla 

zrovna u moci [Bobiński 2007: 3]. 

 

                                                 
52 Příslušnost stran k postsolidaritnímu nebo postkomunistickému táboru byla v nově vznikajících demokraciích 
tak důležitá, protože se právě tímto mohly strany zcela jasně vymezit a vytvořit si na základě toho určitou 
reputaci [Grzymala-Busse 2001: 87]. 
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4.5. Další faktory ovlivňující tvorbu koalic  

4.4.1. Specifické sociokulturní prvky, socioekonomické štěpení a 

postupně mizící konfliktní linie ke vztahu k minulosti 

Mezi specifické sociokulturní prvky bychom jistě zařadili – pro Polsko 

typický – katolicismus. Ten se ale může projevovat různě a nabývat až 

extrémní podoby, jako tomu bylo v případě LPR. Významnou roli hrál tento 

fenomén také například u Křesťansko-národního sjednocení (Zjednoczenie 

Chrześcijańsko-Narodowe – ZChN), které se v roce 1997 stalo součástí AWS, 

v rámci níž křesťansko-národní orientace převládala [Kubát 1999: 99]. 

Se silným katolicismem souvisí i další hodnotové a morální otázky, na 

které samozřejmě různé strany kladou jiný důraz. Typický pro Polsko je také 

nacionalismus, který se rovněž vyskytuje v odlišné míře. U PiS je 

nacionalismus poměrně silný, zatímco u PO (v současnosti nejsilnější strany) 

nikoli. Tyto sociokulturní prvky mají vliv na utváření koalice zejména u těchto 

dvou stran, neboť u LiD nehrají významnou roli a PSL je stranou pantovou, 

která by zřejmě byla schopna utvořit koalici se všemi subjekty, které jsou nyní 

v Sejmu. [Koubek 2007b] Konfliktní linie vztahu k minulosti generuje strany 

postsolidaritní a postkomunistické. 4 strany, které jsou nyní v Sejmu, můžeme 

taky takto rozdělit. PiS a PO označujeme jako postsolidaritní a LiD a PSL jako 

postkomunistické. S příchodem nové poltické generace se tato linie vytrácí, 

což je vidět na tom, že vládní koalici nyní tvoří PO a PSL.  

Hlavní rozdíl v postoji stran k ekonomice spočívá v dělení na tržní 

systém versus sociální stát. Polské politické scéně nemůžeme ale 

jednoznačně přiřknout tržní postoj pravici a sociální stát levici. Na pravici 

máme dvě nejsilnější strany současnosti PO a PiS, ale PO je daleko více 

protržní a liberální, kdežto PiS je více prosociální. [Kubát 2005: 100- 105] Tyto 

strany by tak těžko mohly utvořit fungující vládní koalici, neboť o vedení 

ekonomiky by měly obě strany dost odlišné představy. 
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5. REÁLNÁ PODOBA VLÁDNÍCH KOALIC V OBDOBÍ 1989-2009 

5.1. Jednotlivé koalice v tomto období a jejich aktéři 

 
V období od června 1989 do srpna 2009 se v Polsku vystřídalo 14 vlád a 

13 premiérů.  

 

Tabulka č. 1. Vlády Polské republiky 1989 – 2009 

Premiér (Strana) 
Funkční 

období 

Počet 

dní 
Vládní strany 

Podpora v 

parlament

u  (N/460) 

Typ 

Tadeusz 

Mazowiecki 

(Solidarita) 

12.9.1989  

- 

14.12.1990 

458 
SD+ PZPR+ ZSL 

+Solidarita+ nestraníci 

kontraktový 

sejm 437 

 

OC 53 

Jan Krzysztof 

Bielecki 

(KLD) 

12.1.1991  

- 

5.12.1991 

327 
KLD+ PC+ ZChN, SD+ 

ROAD+ nestraníci 

kontraktový 

sejm 

264 

OC54 

Jan Olszewski (PC) 

6.12.1991 

- 

5.6.1992 

181 
PC+ ZChN+ PL+PChD+ 

nestraníci55 
125 MG 

Hanna Suchocka 

(UD) 

11.7.1992  

- 

25.5.1993 

318 

UD+ ZChN+ KLD+ 

PPG+ PL+ PChD+ 

SLCh+ nestraníci56 

194 MG 

Waldemar Pawlak 

(PSL) 

26.10.1993 

- 

1.3.1995 

491 SLD+ PSL+ nestraníci 303 MWC 

Józef Oleksy (SLD) 
4.3.1995  

- 
26.1.1996 

328 SLD+ PSL+ nestraníci 303 MWC 

                                                 
53 Došlo k dohodě mezi satelitními stranami Demokratickou stranou (SD), Sjednocenou lidovou stranou (ZSL), 
Polskou sjednocenou dělnickou stranou (PZPR) a Solidaritou. Premiérem této širokospektré koalice se stal 
Tadeusz Mazowiecki. PZPR v roce 1990 zanikla. 
54  Došlo ke změně premiéra (Mazowiecki byl vystřídán Bieleckim) širokospektré koalice, ale Sejm zůstával 
nadále kontraktový. 
55 Dohoda středu (PC), Křesťansko-národní sjednocení (ZChN), Lidová (rolnická) dohoda (PL), Strana 
křesťanských demokratů (PChD) 
56 Demokratická unie (UD), Křesťansko-národní sjednocení (ZChN), Liberálně demokratický kongres (KLD), 
Polský hospodářský program (PPG), Lidová dohoda (PL), Strana křesťanských demokratů (PChD), Lidově 
křesťanská strana (SLCh)  
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Pokračování Tabulka č. 1. Vlády Polské republiky 1989 – 2009 

Premiér (Strana) 
Funkční 

období 

Počet 

dní  
Vládní strany  

Podpora v 

parlament

u  (N/460) 

Typ  

Włodzimierz 

Cimoszewicz (SLD) 

2.2.1996 

- 

17.10.1997 

622 SLD+ PSL+ nestraníci  303 MWC 

AWS+ UW 261 MWC 
Jerzy Buzek (AWS) 

31.10.1997 

- 

19.10.2001 

1448 
AWS 201 MG 

SLD-UP + PSL+ 

nestraníci 
258 MWC 

Leszek Miller (SLD) 

19.10.2001 

- 

2.5.2004 

925 

SLD-UP+ nestraníci 216 MG 

Marek Belka (SLD) 

2.5.2004  

- 

30.10.2005 

546 SLD+ nestraníci 200 MG 

1.PiS+ nestraníci 155 MG 
Kazimier 

Marcinkiewicz (PiS) 

31.10.2005 

- 

14.7.2006 

256 2.Pis+LPR+Sebeobrana

+ nestraníci 
245 MWC 

Jaroslav Kaczyński 

(PiS) 

15.7.2006  

-

16.11.2007 

489 
PiS+ LPR+ 

Sebeobrana+ nestraníci 
245 MWC 

Donald Tusk (PO) 

17.11.2007

- 

? 

 PO+PSL+ nestraníci 240 MWC 

MWC = Minimální vítězná koalice (Minimal Winning Coalition); OC = Velká koalice 
s minimálně 1 nadbytečným členem (Oversized Coalition, tj. Surplus Majority Coalition 
SMC); MG = Menšinová vláda (Minority government); CG = Úřednická vláda (Caretaker 
Government). 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě informací z Kubát 2000: 45-52, 65-79, 88-92; Kubát 
2006b: 184-185; Mlejnek 2004b: 40; http://www.premier.gov.pl, 

http://wybory2007.pkw.gov.pl/, http://www.wybory2005.pkw.gov.pl   
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5.1.1. První polosvobodné parlamentní volby 1989 a volba prezidenta 

1990 

První volební systém po rozhovorech u tzv. kulatého stolu byl přijat 

velmi rychle57. Platil pro polosoutěživé volby v červnu 1989, kdy opozice směla 

bojovat pouze o 35 % mandátů. Tento volební systém tak zajišťoval vládní 

koalici 299 mandátů. Mezi prvním a druhým kolem voleb navíc ještě došlo k 

 úpravě volebního systému. Šlo o zcela nedemokratický tah, který prosadila 

vládní koalice po prvním kole, ve kterém zaznamenala propad svých 

kandidátů. Byl zaveden dvoukolový systém absolutní většiny, který byl ale 

netradiční svým spojením s vícemandátovými obvody a použitím dvojřadých 

obvodů, kdy většina mandátů byla volena v regionálních volebních obvodech a 

menšina v jednom celostátním obvodě. [Kubát 2000: 19-25] Jedním z výstupů 

přechodových jednání bylo vytvoření druhé komory- senátu, kam se volilo 

zcela svobodně 100 senátorů. 

Mezi jednáním u kulatého stolu a volbami uplynulo šest týdnů, které 

mohla Solidarita využít k volební kampani. Oproti komunistické straně byla 

značně znevýhodněná, neboť ta byla dobře organizována po celé zemi a měla 

mnoho členů, její největší výhodou ale byla kontrola legálních masmédií. 

Solidarita měla masové členství, ale získala pouze omezený přístup do státní 

televize, ale bylo jí povoleno vydávat vlastní noviny, z nichž nejvýznamnější 

byla Gazeta Wyborcza. [Olson 1993: 424] 

Sestavením vlády byl následně pověřen zástupce Solidarity Tadeusz 

Mazowiecki. Mazowieckého vláda přišla s programem hospodářské a politické 

obnovy země. Ekonomická reforma plánovaná touto vládou vstoupila ve 

známost jako Balcerowiczův plán (podle jména tehdejšího ministra financí 

Leszka Balcerowicze) a stala se objektem velké kritiky. [Hunter, Ryan 2009: 

34] V té době začala dezintegrace Solidarity. Ta se dělila na dva tábory – 

příznivce Mazowieckého a stoupence Wałęsy. Toto soupeření bývá někdy 

                                                 
57 Následně bylo Polsko přejmenováno na Polskou republiku, z názvu tak byl vypuštěn přívlastek „lidová“ (dříve 
Polská lidová republika – Polska Rzeczpospolita Ludowa); a jejím obyvatelům přiznána občanská práva a 
svobody. Z ústavy byl také vypuštěn článek o vedoucí úloze komunistické strany v politickém systému. 
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nazýváno jako „válka nahoře“. Mazowieckého příznivci se soustředili okolo 

Občanského hnutí-Demokratické akce (Ruch Obywatelski-Akcja 

Demokratyczna – ROAD). Toto uskupení bylo pravicovější, liberálnější a 

podporovalo Balcerowiczovy reformy. Wałęsův tábor se potom soustředil 

hlavně kolem Dohody středu (Porozumienie Centrum – PC). [Szczerbiak 2005: 

58] „Válka nahoře“ vyvrcholila v roce 1990, kdy byl předčasně ukončen 

mandát komunistického prezidenta Jaruzełského a měly proběhnout přímé 

prezidentské volby. Jejich hlavním favoritem byl Wałęsa, Mazowiecki se 

rozhodl kandidovat proti němu. Předpokládalo se, že se právě oni dva utkají 

ve druhém kole voleb. Mazowiecki měl ale velmi špatně vedenou kampaň a 

v prvním kole zcela propadl. Ve druhém se tak s  Wałęsou střetl zcela 

neznámý podnikatel, emigrant Stanislaw Tymiński, který utrpěl porážku. 

[Jasiewicz 1992: 4-6] 

 Mazowiecki po volbách podal demisi a na jeho místo nastoupil Wałęsův 

příznivec Jan Krzysztof Bielecki. Bielecki si v kabinetu ponechal dva ministry 

z Mazowieckého vlády, včetně ministra financí Balcerowicze. Vedle 

ekonomických reforem se v tuto chvíli jako primární jevil úkol co nejdříve a 

zcela svobodně zvolit nový parlament. [Jasiewicz 1992: 6] 

5.1.2. Parlamentní volby 1991 a jejich dopady 

Volební systém pro volby do Sejmu v roce 1991 prošel velmi složitým 

projednáváním. Bylo třeba prodiskutovat celkem šest návrhů. Jednalo se o 

projekty velmi různorodé, některý měl měnit pouze obsazování kandidátních 

listin, jiné zase navrhovaly zavedení smíšeného volebního systému. [Kubát 

2000: 25-26] 

Vlastní projekt nového volebního zákona předložil i prezident Lech 

Wałęsa, a to ve chvíli, kdy už byly všechny politické kluby Sejmu nakloněny 

kompromisu. Wałęsa obecně podporoval většinový systém, jednak chtěl snížit 

počet stran v parlamentu, ovšem také měl v úmyslu dále zvyšovat 

prezidentské pravomoci a pro takový typ uspořádání se jako vhodnější jevil 

většinový systém. [Benoit, Hayden 2004: 410] Wałęsova konkrétní představa 
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byla následující: jedna polovina poslanců měla být volena 

v jednomandátových volebních obvodech, druhá na základě celostátních 

kandidátních listin, mezi které by byly rozděleny mandáty proporcionálně 

podle počtu hlasů odevzdaných jednotlivým listinám v rámci celého státu.  

Ústavní komise nakonec schválila kompromisní návrh zákona 

s přihlédnutím k prezidentovým i poslaneckým návrhům. Zákon ovšem opět 

neprošel, protože byl prezidentem vetován a Sejm nedokázal veto 

přehlasovat. Prezident tlačil na senát, aby podpořil zákon s pozměňovacími 

návrhy, které se velmi podobaly Wałęsovým představám. Pozměňovací 

návrhy ale byly Sejmem odmítnuty, prezident zákon opět vetoval, ale Sejm už 

veto dokázal přehlasovat. Prezident tak nakonec musel zákon podepsat. 

[Kubát 2000: 26-31] Volební zákon byl na rozdíl od voleb 1989 proporční, opět 

však existovaly dva druhy obvodů – celostátní a regionální. Země byla 

rozdělena na 37 obvodů, ve kterých se volilo 7 až 17 poslanců. Mandáty byly 

rozdělovány Hare-Niemeyerovou metodou, která je jednu z nejproporčnějších 

metod vůbec, navíc nebyl ustanoven žádný práh pro vstup do parlamentu. 

V celostátním obvodě potom byla pro přepočet hlasů na mandáty použita 

modifikovaná metoda Sainte-Laguë a uzavírací klauzule pro celostátní listinu 

byla 5 %. [Koubek 2007b] Debata o volebním zákonu pro parlamentní volby 

1991 se odehrávala ve značně neutěšené situaci. Hospodářská situace se 

zhoršovala, rostla nezaměstnanost, zvyšoval se deficit státního rozpočtu a 

ekonomická reforma ministra financí Leszka Balcerowicze vyvolávala ostrou 

kritiku. Probíhal také konflikt mezi prezidentem a Sejmem o podobu volebního 

zákona [Mlejnek 2004b: 26]. Téměř čistě proporční systém58, který byl 

nakonec ve volbách použit, ještě více prohluboval fragmentarizaci už tak dosti 

názorově roztříštěného politického spektra a nenutil strany ke kooperaci.  

Ze silné fragmentace nového Sejmu ovšem nelze vinit pouze volební 

zákon. Jak poukazuje Krzysztof Jasiewicz, je zajímavé, že ačkoli byl pro volby 

do senátu použit většinový volební systém, jeho výsledné obsazení tomu 

neodpovídalo. Sedmdesát devět senátorů bylo z deseti různých politických 

                                                 
58 Byla zde totiž uzavírací klauzule, ale ta se vztahovala jen na celopolskou listinu [Jasiewicz 1992]. 
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stran, dalších jednadvacet bylo vždy po jednom z dalších politických stran či 

nezávislých. Jasiewicz nevidí problém v tom, jak vypadal volební systém, ale 

v povaze přechodu Polska k demokracii, v nestabilitě nově se rodícího 

demokratického režimu a rovněž v nových stranách, které neměly zatím 

žádnou tradici, aparát a historii.  [Jasiewicz 1992: 14-16] Polští voliči 

potřebovali získat čas k tomu, aby se na politické scéně nejdříve řádně 

zorientovali. 

Volební kampaň probíhala převážně negativně, nesla se ve znamení 

vzájemných útoků. Pro voliče nebylo vůbec snadné vyznat se ve všech 

kandidujících uskupeních. Nepamatovali si názvy stran, ani zda tato kandiduje 

sama či v nějaké koalici, což nebylo výjimkou. Strany byly také mnohdy velmi 

personálně i programově slabé. [Kubát 2000: 68] 

 

Tabulka č. 2. Výsledky voleb do Sejmu 27. října 1991 

 Hlasů celkem Hlasů  % 
Mandátů 

celkem 

Mandátů 

% 

UD 1.382.051 12,32 62 13,47 

SLD 1.344.820 11,99 60 13,04 

ZChN 980.304 8,74 49 10,65 

PC  977.344 8,71 44 9,56 

PSL 972.952 8,67 48 10,43 

KPN 841.738 7,5 46 10 

KLD 839.978 7,49 37 8,04 

PL 613.626 5,47 28 6,08 

PChD 125.314 1,12 4 0,86 

Německá 

menšina 
132.059 1,18 7 1,52 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě údajů z http://www2.essex.ac.uk/  
elect/database/indexElections.asp?country=POLAND&election=pl91e 
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Do parlamentu prošlo dvacet devět politických uskupení, například Svaz 

žen proti těžkostem života (Sojusz Kobiet Przeciw Trudnosciom Zycia), který 

byl v postatě „pobočkou“ strany Konfederace nezávislého Polska 

(Konfederacja Polski Niepodległej – KPN), ale vystupoval formálně jako 

samostatný subjekt; kandidoval pouze v krakovském vojvodství a za zisk 

pouhých 0,02 % hlasů získal mandát v Sejmu [Mlejnek 2004b: 27].  

I kdybychom pominuli subjekty, které získaly jeden mandát, fragmentace 

stranického spektra byla velice vysoká. Některé strany, například SLD a PSL 

(získaly po 60 a 48 mandátech) byly z koaličního jednání vyloučeny předem 

jako postkomunistické59. [Mlejnek 2004b: 28, 53] Ovšem ani výše zmiňovaná 

KPN60, která ve volbách získala 46 mandátů, nebyla pro svůj přílišný 

nacionalismus a populismus přijatelná pro solidaritní strany. Podmínky pro 

utvoření stabilního kabinetu byly velmi nepříznivé: solidaritní tábor byl velmi 

roztříštěný61, v Sejmu se zase nacházely strany, se kterými o případné koalici 

nikdo vyjednávat nechtěl.  

Dne 5. prosince 1991 pověřil Sejm sestavením vlády Jana Olszewského 

coby právě designovaného nového premiéra.62 Tak vznikla menšinová vláda 

tvořená koalicí čtyř stran (Dohoda středu – PC, Křesťansko-národní 

sjednocení – ZChN, Lidová (rolnická) dohoda – PL, Strana křesťanských 

demokratů – PChD). Olszewského kabinet ukončil svou činnost mezi             

4. a 5. červnem 199263, poté, co mu parlament vyjádřil nedůvěru64. Hlasování 

bylo iniciováno na popud prezidenta Wałęsy po tzv. noci svazků (night of files), 

skandálu kolem vydání Macierewiczova seznamu (podle Antoniho 

Macierewicze, ministra vnitra), což byl soupis údajných agentů bývalé 

                                                 
59 Na tomto příkladu SLD a PSL můžeme pozorovat pro Polsko klasickou štěpící linii příslušníků solidaritního 
versus postkomunistického tábora. 
60 KPN byla nejstarší antikomunistickou stranou ve východní Evropě, vznikla v roce 1979. Spoluzakládala 
AWS, kterou ale v roce 1997 opustila. Vyznačovala se silným antikomunismem a rozhodující pro ní byla 
suverenita státu, dle M. Kubáta tuto stranu ale nelze označit jako nacionalistickou. [Kubát 1999: 100-102] 
Minimálně ale byla ostatními stranami takto vnímána. 
61 Obrovská nejednotnost solidaritního tábora zřejmě také spoluzapříčinila to, že se polská veřejnost v dalších 
volbách 1993 přiklonila k volbě postkomunistických stran SLD a PSL. 
62  http://www.president.pl/x.node?id=4542748 
63 Ačkoli někteří členi vlády setrvali na svých ministerských postech až do ustavení nové vlády Hanny 
Suchocké.  
64  http://www.warsawvoice.pl/view/20413/! 



 
 

46 

komunistické bezpečnostní služby. Mezi jmény na seznamu byl sám Wałęsa a 

mnoho dalších reprezentantů dřívější demokratické opozice. Olszewského 

vláda se snažila prosadit lustrace, a to v podobě, která byla nepřijatelná jak 

pro postkomunisty, tak pro prezidenta Wałęsu a zbytek solidaritního tábora65. 

Napětí mezi vládou a prezidentem ovšem vyplývalo také z oboustranného 

souboje o získání větších pravomocí, respektive nabytí převahy. Problémy 

mezi Wałęsou a Olszewskim následně eskalovaly sporem o bezpečnostní a 

obrannou politiku, na kterou chtěl mít prezident mnohem větší vliv. Wałęsa tak 

předložil návrh ústavního zákona, který dával prezidentovi velké zákonodárné 

pravomoci, včetně rozpuštění parlamentu v případě, že vládě není vyslovena 

důvěra. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 179-180]   

Po vyslovení nedůvěry vládě Olszewski stranu opustil a založil novou 

s názvem Hnutí pro republiku (Ruch dla Rzeczypospolitej – RdR); PC od té 

doby trpěla vnitřní dezintegrací [Szczerbiak 2001: 18].   

Lech Wałęsa prosazoval na uvolněný premiérský post svého kandidáta 

Waldemara Pawlaka. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 180] Pawlak byl 

schválen Sejmem, ale nebyl schopen sestavit nový kabinet disponující 

většinovou podporou. Dne 10. července 1992 tak byla definitivně jmenována 

nová premiérka (poprvé a naposledy žena) Hanna Suchocká, pod jejímž 

vedením byla následující den ustavena nová, opět menšinová, koaliční 

vláda66. Alianci mělo tvořit osm subjektů, ovšem jeden z nich se ze spojenectví 

vyvázal ještě před jmenováním, takže konečný počet koaličních členů se 

ustálil na čísle sedm [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 180]. Jmenovitě 

to byly Demokratická unie (UD), Křesťansko-národní sjednocení (ZChN), 

Liberálně demokratický kongres (KLD), Polský hospodářský program (PPG), 

Lidová dohoda (PL), Strana křesťanských demokratů (PChD), Lidově 

křesťanská strana (SLCh). Jmenováni byli i nezávislí ministři [Szczerbiak 

2001: 18].   

                                                 
65 Tento pokus o provedení lustrací v rámci snahy o výraznější dekomunizaci byl první a zároveň poslední;  
posléze přispěl k pádu vlády. Následně se navíc ukázalo, že problematika dekomunizace, respektive 
komunistická minulost některých významných politických představitelů, nemá na volební chování polských 
voličů primární vliv. 
66 http://www.kprm.gov.pl/english/s.php?id=920 
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Vztahy mezi touto vládou a prezidentem byly mnohem klidnější než 

v předchozím období, Suchocká dokonce akceptovala tři Wałęsovy 

ministerské nominace. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 180-181] 

Prezident ovšem nepřestal usilovat o rozšíření svého vlivu. V únoru 1993 

vetoval jmenování nového ministra kultury, později zase jmenoval předsedu 

Národní rady pro televizní vysílání ještě před tím, než o tomto stihl rozhodnout 

parlament a ani nepožádal premiérku o její spolupodpis [van der Meer Krok-

Paszkowska 2003: 180]. Za této vlády měl prezident jednoznačně vedoucí roli. 

Kabinet vydržel necelý rok. Koaliční vztahy se komplikovaly zejména 

kvůli vnitřním neshodám. UD tlačila na ostatní koaliční partnery ohledně 

ekonomické reformy, kterou chtěla daleko rapidnější a rychlejší [Gallagher, 

Laver, Mair 2006: 218]. Proti vládě se postavily SdRP, PSL a UP, které do té 

doby Suchocké vládu podporovaly. Předvolební průzkumy je favorizovaly, a 

tak se rozhodly přestat přispívat k udržení vlády. [Zubek 1994: 823] Na jaře 

1993 byla kabinetu vyslovena nedůvěra67. Lech Wałęsa však odmítl jeho 

rezignaci a ustavení nového na základě rozhodnutí Sejmu, ale – za využití 

pravomocí z tzv. Malé ústavy – se rozhodl rozpustit parlament a vypsat nové 

volby [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 181].  Wałęsova pozice v rámci 

tohoto rozhodování byla ambivalentní, neboť na jednu stranu slabá vláda 

posilovala jeho vlastní postavení, na druhou nemohl vyjádření nedůvěry 

ignorovat, stal by se terčem útoků, které by jeho postavení naopak oslabovaly 

[Zubek 1994: 823]. 

 

5.1.3. Parlamentní volby 1993 a jejich dopady 

Pro předčasné volby byl schválen nový volební systém, který částečně 

redukoval příliš velkou proporcionalitu předchozího modelu z roku 1991. Pro 

jeho přijetí hlasovaly především velké strany. Mezi největší zastánce patřila 

KPN, UD a SLD.  

                                                 
67 Je zajímavé, že přestože předvolební průzkumy avizovaly menším pravicovým stranám značný propad 
voličských preferencí, trvaly na tyto strany na vyjádření nedůvěry vládě a vypsání předčasných voleb [Zubek 
1994: 822].  
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Proporční systém zůstal zachován, ale objevily se některé nové prvky, 

které měly předcházet takové fragmentarizaci Sejmu jako v roce 1991. Došlo 

například k zavedení uzavírací klauzule (5 % pro stranu, 8 % pro koalici; 

klauzule ovšem neplatila pro národnostní menšiny), zmenšení velikosti 

volebních obvodů pro přepočet hlasů na mandáty byla zavedena d´Hondtova 

metoda. Pětiprocentní uzavírací klauzuli a d´Hondtovu metodu podporovaly 

zejména SLD, UD a KLD. Proti d´Hondtově formuli a pro 3% uzavírací klauzuli 

byla především ZChN68. Proti jakékoli uzavírací klauzuli se potom stavěly KP 

(Polská dohoda spojená s Volební katolickou akcí – WAK), Lidová dohoda 

(Porozumienie Ludowe – PL) a Hnutí pro republiku (Ruch dla Rzeczypospolitej 

– RdR). Překvapivě a zcela v nesouladu se snahou o maximalizaci zisku 

podporovala d´Hondtovu formuli také PC, ačkoli průzkumy jí nedávaly šanci na 

volební zisk více jak 1 %. Její tehdejší lídr Jaroslaw Kaczyński se domníval, že 

předvolební průzkumy PC značně podceňují. [Benoit, Hayden 2004: 412-414] 

Dva druhy volebního obvodu – celostátní a regionální – byly zachovány. 

V té době existovalo v Polsku 49 vojvodství a volební obvody byly jejich 

kopiemi. Výjimku tvořila pouze dvě největší vojvodství, a to varšavské, které 

bylo rozděleno na dva obvody a vojvodství katovické, které bylo rozděleno na 

tři obvody, celkem bylo tedy 52 volebních obvodů [Mlejnek 2004b: 31]. Tak 

byly posíleny většinové účinky volebního systému a jistou roli sehrála i volební 

geografie. Obvody totiž byly postaveny tak, že nejvíce vyhovovaly PSL a SLD 

[Kubát 2000: 34-35]. 

Pod zákon se podepsal i prezident, který doufal v dobrý volební zisk 

jeho právě se vytvářející strany. Pokud by prezident zákon vetoval, volby by 

proběhly podle zákona z roku 1991, protože Sejm byl již rozpuštěn a nemohl 

by se tudíž vetem zabývat [Kubát 2000: 32-33]. Wałęsa si byl dobře vědom 

skutečnosti, že větší subjekty mohou být v konečném důsledku zvýhodněny 

z hlediska počtu křesel, proto se snažil o vytvoření volebního bloku menších 

stran. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 182] Úspěch ovšem nebyl veliký. 

                                                 
68 ZChN byla katolickou národní stranou a byla největší a nejstarší postsolidaritní stranou v Polsku. Brzy se 
začala vnitřně frakcionalizovat. V letech 1991- 1993 byla součástí vlády, v roce 1993 se již do parlamentu 
nedostala. V roce 1997 se účastnila vlády, ale již jako součást AWS. [Kubát 1999: 98-99] 
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Podařilo se mu prosadit pouze ustavení proprezidentského bloku Nestranický 

blok na podporu reforem (Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – BBWR), 

který ovšem nezaznamenal velký úspěch (získal pouze cca 5,4 % hlasů) a 

Wałęsa se od něj posléze distancoval.  

Předvolební kampaň se týkala hlavně ekonomických reforem [Kubát 

2000: 75]. Žádný z uchazečů o voličskou přízeň nekritizoval tržní hospodářství 

jako takové, ale velmi výrazně se různily názory na probíhající ekonomické 

reformy, zejména na jejich rozsah a tempo – z tohoto hlediska měla do té doby 

opozice značnou výhodu. Dle některých empirických výzkumů, ale tehdejší 

ekonomické okolnosti neměly na volební rozhodnutí voličů zásadní vliv 

[Powers, Cox 1997: 629]. 

 

Tabulka č. 3. Výsledky voleb do Sejmu 19. září 1993 

 Hlasů celkem Hlasů  % 
Mandátů 

celkem 

Mandátů 

% 

SLD 2.815.169 20,41 171 37,17 

PSL 2.124.367 15,4 132 28,69 

UD 1.460.957 10,59 74 16,08 

UP 1.005.004 7,28 41 8,91 

KPN 795.487 5,77 22 4,78 

BBWR 746.653 5,41 16 3,47 

Německá 

menšina 
84.166 0,61 4 0,86 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě údajů z http://www2.essex.ac.uk/ 
elect/database/indexElections.asp?country=POLAND&election=pl93e  

 

Nový systém splnil svůj účel, do parlamentu se dostalo pouze 6 

subjektů. Tím se zcela změnil charakter parlamentu i stranického systému, 

který se začal koncentrovat [Antoszewski, Herbut, Sroka 2003: 142]. Většina 

solidaritních stran nedokázala překonat uzavírací klauzuli. Naopak SLD a PSL 

velmi těžily z propadlých hlasů, kterých bylo přibližně 35 % z celkového počtu 

[Mlejnek 2004b: 32; srovnej van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 185; 
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Benoit, Hayden 2004: 22]. SLD se dokázal přesvědčivě „sociáldemokratizovat“ 

a namísto rozhádanosti, charakteristické pro roky 1991-1993, nabídl naprosto 

věcný program. Zatímco postsolidaritní pravicově orientované strany 

zaznamenaly úpadek, levicově orientované strany dokázaly svůj zisk až 

zdvojnásobit.  

Polský politický sociolog Jerzy Wiatr vidí hlavní neúspěch pravice v tom, 

že udělala mnoho chyb hlavně v ekonomických reformách a její celkový obraz 

před veřejností byl proto spíše negativní. [Wiatr 1993, cit. dle Kubát 2000: 78-

79] Jako druhou příčinu volebního krachu pravice vidí černobílé vidění světa, o 

které se zasloužil zejména premiér Olszewski, který v podstatě Poláky rozdělil 

na ty dobré, co byli v Solidaritě a ty špatné, kteří v ní nebyli, a tím pádem byli 

komunisté. Tímto zjednodušováním značně odradil většinu společnosti. Další 

politickou příčinou bylo ryze polské specifikum, a to vztah ke katolické církvi. 

Značně totiž propadly strany s ní úzce spjaté. Katolická církev s pádem 

komunismu přišla o svého nepřítele a tím i ztratila autoritu, kterou disponovala 

za komunismu. Navíc začala dávat na odiv své bohatství, čímž odlákala 

chudší voliče a také v ní začaly dominovat konzervativní síly, s jejichž 

dogmatickými postoji se dokázal málokdo ztotožnit. Úspěch SLD byl navíc 

ještě umocněn tím, že před volbami se tato koalice stran zvětšila na 28 

uskupení. [Kubát 2000: 75] 

Nebýt volebního systému, který vedl ke značným deformacím, zřejmě by 

se postkomunisté v Polsku k moci vůbec nedostali, ačkoli podobný fenomén 

zaznamenáváme již v roce 1992 na Litvě a 1994 v Maďarsku [Mlejnek 2004b: 

32]. Postkomunisté (SLD a PSL)69 sice měli nadpoloviční většinu v Sejmu, ale 

na 2/3 většinu, potřebnou pro přehlasování prezidentova veta, nedosáhli, 

ačkoli o pouhé 4 mandáty [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 182].  

5.1.3.1. Vládní koalice po volbách 1993 

Tvorba nové vlády patřila do rukou vítězné SLD. Její předseda  

Kwaśniewski ovšem záměrně neusiloval o žádné významné funkce, protože 

                                                 
69 PSL je řazena do postkomunistického tábora, protože byla komunistickou satelitní stranou. 
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chtěl kandidovat v příštích volbách na prezidenta. Premiérem se tak stal 

Waldemar Pawlak, předseda koaliční PSL. 70 Jeho kabinet byl jmenován 26. 

října 1993. Poprvé od roku 1989 se podařilo vytvořit stabilní vládu, která 

disponovala solidní většinou. [Szczerbiak 2001: 20] 

Vztahy mezi prezidentem a vládou se změnily, neboť prezident měl nyní 

před sebou kompaktní parlament, složený ze šesti stran, kde měla SLD s PSL 

pohodlnou většinu, bez čtyř křesel dokonce většinu ústavní. Wałęsova pozice 

v rámci parlamentu byla přitom velmi slabá, „jeho“ uskupení BBWR mělo jen 

16 poslanců. Koalice se snažila o dobré vztahy s prezidentem, například 

akceptováním Wałęsovových kandidátů na významné ministerské posty jako 

třeba ministra zahraničních věcí, vnitra či obrany. Pawlak s Wałęsou dobře 

vycházel, mohl počítat s jeho podporou proti SLD a Wałęsovi v jeho přáních 

vycházel vstříc. Například když v únoru 1994 Pawlak odvolal ministra financí 

bez diskuse s koaličním partnerem, Wałęsa velmi rychle tuto rezignaci 

podepsal. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 182-183] Vztahy mezi 

koaličními partnery se zhoršily. Prázdné místo ministra financí nebylo dlouho 

obsazeno, neboť prezident odmítl akceptovat kandidáty SLD. Další 

kontroverze vypukly okolo svrchovanosti nad Národní televizní radou a 

nejasnostem o odpovědnosti náčelníka Generálního štábu prezidentovi nebo 

ministru obrany. Sejm v důsledku toho vyzval prezidenta, aby přestal v těchto 

sporech, které neustále vyvolávají krizi. Prezident počítal s Pawlakovou 

pomocí, té se ale nedočkal. Pawlak u něj upadl v nemilost a vládní koalice se 

radši rozhodla jej obětovat. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 184] 

Pravice se po celou tu dobu snažila integrovat. V roce 1994 byla z UD a KLD 

vytvořena UW pod vedením Mazowieckého, který byl na postu předsedy 

strany vystřídán v roce 1995 Balcerowiczem. Dalším pokusem o pravicové 

sjednocení bylo vytvoření Sekretariátu centropravicových uskupení 

(Sekretariat Ugrupowań Cetroprawicowych – SUC), který do sebe pojal 

především RdR a Dohodu 11. listopadu (Porozumienie 11 Listopada – PJL). 

                                                 
70 http://www.kprm.gov.pl/english/s.php?id=920 
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Přes tyto snahy se kvůli osobním a ideologickým animozitám nepodařilo 

pravici sjednotit.  [Szczerbiak 2001: 20-21] 

Pád vlády byl zaviněn rozpory uvnitř koalice, ale ještě mnohem více 

institucionálním konfliktem mezi parlamentem a vládou na jedné straně a 

prezidentem na straně druhé. Novým premiérem se stal Józef Oleksy (SLD), 

dosavadní speaker71 Sejmu, a to prostřednictvím konstruktivního vota 

nedůvěry vládě [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 184].  

Oleksyho kabinet se ujal moci 4. března 199572. Nastala bouřlivá 

kohabitace. Wałęsa prohlásil, že právě on reprezentuje přes 30 % voličů těch 

stran, kterým se nepodařilo při parlamentních volbách překonat hranici 5 %. 

Nechal se rovněž slyšet, že v prezidentských volbách 1990 získal více hlasů 

než současná vládní koalice v parlamentních volbách 1993, má proto větší 

autoritu. [van der Meer Krok-Paszkowska 2003: 185]  Wałęsa často využíval 

své možnosti vetovat zákon. Sejm ho ale skoro vždy přehlasoval, protože měl 

podporu levicové solidaritní Unie práce. S tím se ale Wałęsa nespokojil a 

podával zákony k Ústavnímu soudu k přezkumu [Mlejnek 2004b: 33]. Řádná 

ústava z roku 1997 toto Wałęsovo počínání zohlednila. Od té doby může 

prezident buď pouze zákon vetovat anebo ho rovnou podat k Ústavnímu 

soudu, ale ne obojí (čl. 122 ústavy). 

 V tomto funkčním období se opoziční pravice, která ve volbách utrpěla 

citelnou ztrátu, poučila z předešlého úspěchu levice a pokusila se o zásadní 

reorganizaci.  Došlo například ke vzniku Unie svobody (UW) spojením UD a 

KLD.  

Na podzim 1995 došlo k závažné vládní krizi, když byl premiér obviněn 

ze spolupráce (respektive ze špionáže) s KGB. [van der Meer Krok-

Paszkowska 2003: 186] Oleksy raději dobrovolně rezignoval, aby se vyhnul 

hrozícímu vyslovení nedůvěry.  

Tato demise spadá do období prezidentských voleb uskutečněných 

1995, které významně změnily vztahy mezi exekutivou a legislativou. 

                                                 
71 Speaker je předseda dolní komory parlamentu, Sejmu. 
72 http://www.kprm.gov.pl/ english/s.php?id=918 
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5.1.3.2. Prezidentské volby 1995 

Hlavní boj svedl Lech Wałęsa s Aleksandrem Kwaśniewskim. 

Kwaśniewski byl od počátku favoritem. Nikdo nepochyboval, že postoupí do 

druhého kola voleb. Aby rozšířil řady svých příznivců, orientoval se hlavně na 

budoucnost a zastřel tak svou komunistickou minulost. [Kubát 2000: 84] Měl 

výborně naplánovanou volební kampaň, ze které se snažil nic nepromarnit, a 

proto objížděl regiony podle volební geografie z voleb 1993. Snažil se 

oslovovat hlavně mladé lidi, což mu výrazně pomohlo. Hlavními body jeho 

programu byla nutnost přijmout řádnou ústavu a snaha o vstup do NATO a 

EU. Zdůrazňoval nutnost pokračovat v ekonomické reformě. Jasně naznačil, 

že bude konstruktivnějším prezidentem než Wałęsa, když upřednostnil 

kooperaci mezi prezidentem a parlamentem namísto konfliktu. [van der Meer 

Krok-Paszkowska 2003: 186]   

V prvním kole, které proběhlo 5. listopadu 1995, žádný kandidát 

nezískal požadovaný nadpoloviční počet hlasů. Do druhého, vypsaného na 19. 

listopad, se kvalifikoval Aleksander Kwaśniewski (35,11 %) a Lech Wałęsa 

(33,11 %).73 Ve druhém kole zvítězil Kwaśniewski s 51,72 %. Stal se prvním 

postkomunistickým prezidentem. Skončilo tak období kohabitace a bouřlivá 

politická situace se poměrně uklidnila. 

Dne 7. února 1996 se po Oleksyho demisi ujal úřadu premiéra  

Włodzimierz Cimoszewicz. Cimoszewicz rovněž nahradil Kwaśniewského ve 

funkci předsedy SLD. Jeho vláda byla u moci až do řádných voleb v roce 

1997. 

5.1.4. Parlamentní volby 1997 a jejich dopady 

Parlamentní volby v roce 1997 se – na polské poměry nezvykle – konaly 

podle stejného volebního zákona jako volby v roce 1993. V té době 

disponovala SLD a PSL v Sejmu 2/3 většinou. V roce 1996 se začaly vést 

diskuse o novém volebním systému. PSL chtěla, aby byl systém více 

                                                 
73 http://www.warsawvoice.pl/view/20413/! 
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proporčnější a proto místo d´Hondta navrhovala opět zavést metodu Sainte-

Laguë. K tomuto návrhu se připojila i UW. Změnu prosazovala i UP, ale ta 

chtěla modifikovaného Sainte-Laguë. To se nelíbilo ale ani SLD ani AWS, 

kterou začínaly předvolební průzkumy favorizovat. Ke změně volebního 

systému tak nedošlo. [Benoit, Hayden 2004: 416-419] Jsou to tedy jedny 

z mála voleb, na kterých lze vysledovat psychologický efekt daného volebního 

zákona. Volby 1997 znamenaly mimo jiné i konec vlády levice.  

 

Tabulka č. 4 Výsledky voleb do Sejmu 21. září 1997 

 Hlasů celkem Hlasů  % 
Mandátů 

celkem 

Mandátů 

% 

AWS 4.427.373 33,83 201 43,69 

SLD 3.551.224 27,13 164 35,65 

UW 1.749.518 13,37 60 13,04 

PSL 956.184 7,31 27 5,86 

ROP 727.072 5,56 6 1,3 

Německá 

menšina  
51.027 0,39 2 0,43 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě údajů z http://www2.essex.ac.uk/ 
elect/database/indexElections.asp?country=POLAND&election=pl97e  

 

I přes naprostý krach ve volbách 1993 se do voleb 1997 pravice 

dokázala sjednotit a to pod názvem Volební akce Solidarita (AWS). [Mlejnek 

2004b: 36] AWS byla koalicí politických stran, spolků, fondů, odborů a jiných 

nevládních organizací, které si v rámci AWS uchovávaly svou samostatnost, 

ačkoli nebylo vyloučeno, že se AWS nepřemění v kompaktní stranu. Skládala 

se proto z mnoha pilířů: odborového, křesťansko-národního, konzervativně-

liberálního, křesťansko-demokratického. [Rojčík 2003] Už kvůli této 

heterogenitě se základní programové vymezení týkalo pouze toho, na čem 

panovala naprostá shoda všech účastníků. Program byl jasně pravicový – 

omezení role státu v ekonomice, snaha o ekonomický růst, návrh na 

reprivatizaci (privatizaci, ale ne takovou formou, jakou probíhala v letech 1993-
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1997), snížení daňového zatížení atd. V jiných oblastech navrhovala reformu 

celé společnosti, decentralizaci a maximální převedení zodpovědnosti na 

komunální úroveň. V otázce zahraniční politiky se AWS velmi kladně stavěla 

k plnoprávnému členství v NATO a zavázala se, že bude usilovat o vstup do 

Evropské unie [Rojčík 2003]. Všechny tyto programové teze ale musely být 

v souladu se specifickými polskými hodnotami.  

Vítězem parlamentních voleb z 21. září 1997 se stala AWS, která na 

základě zisku 33,83 % hlasů obdržela 201 poslaneckých mandátů, tj. 43,65 % 

křesel.74 Na druhém místě skončila SLD (27,13% a 164 křesel, tj. 35,7% 

mandátů). Třetí nejsilnější se ukázala UW (13,37 % a 60 poslanců, tzn. 13 % 

mandátů).  

Na volebních výsledcích jsou zajímavé mimo jiné dva momenty. Jak je 

vidět, systém přinášel jasné disproporční účinky, přičemž zvýhodňoval dvě 

nejsilnější strany75. A dále, výsledek AWS nemá v historii třetí polské republiky 

obdoby. Naopak téměř všechny ostatní strany zaznamenaly značný úbytek 

mandátů, například SLD -7 křesel, UW -14, rekordmanem byla PSL, která 

přišla o 105 mandátů.76 Výjimkou bylo Hnutí za obnovu Polska (Ruch 

Odbudowy Polski  –  ROP), které kandidovalo poprvé a tak si oproti roku 1993 

polepšilo o 6 mandátů.  

5.1.4.1. Vládní koalice po volbách 1997 

Jako nejlogičtější povolební řešení se ukázala být minimální vítězná 

koalice AWS a UW, které dohromady disponovaly 261 poslaneckými křesly (tj. 

cca 56,7 %) a byly si blízké ideovým zaměřením i postojem k minulosti. 

Premiérem této vlády, jmenované 31. října 1997, se stal Jerzy Buzek. UW na 

koalici značně vytěžila, neboť získala sice jen šest ministerských křesel, ale 

všechna zásadního významu.  

                                                 
74 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_97.htm 
75 A dále například SLD zaznamenala úbytek mandátů, ale měla větší zisk hlasů (o 736.055), na čemž je dobře 
vidět, jakou deformaci znamená první aplikace nového volebního zákona a kolik na této deformaci 
postkomunistické strany dokázaly ve volbách 1993 vytěžit [Mlejnek 2004b: 37]. 
76 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2255_97.htm 
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Volby znamenaly i začátek další kohabitace, tentokrát ovšem pravicové 

vlády za levicového prezidenta (Kwaśniewski), který byl navíc v 

prezidentských volbách 2000 znovu zvolen, a to hned v prvním kole s cca   

53,9 % hlasů77, zatímco Lech Wałęsa utrpěl životní porážku (získal pouze    

cca 1 %)78.   

Pro fungování vládní koalice AWS a UW byla příznačná 

nedisciplinovanost, spory a nejednotnost. Dlouhotrvající nesváry, zejména 

personální a ideologické, vyvrcholily 6. června 2000 odchodem UW z vládní 

koalice, čímž začal i samotný rozpad AWS. Podle Alekse Szczerbiaka byla 

největším problémem AWS slabá strukturovanost a neschopnost vedení, 

spíše než ideologická heterogenita [Szczerbiak 2005: 56].  Volební akce 

Solidarita postrádala silné vedení, protože po volbách předseda Marian 

Krzaklewski, po vzoru Kwaśnieskeho, nezaujal žádnou významnou pozici a 

chystal se na prezidentské volby 2000, ve kterých ale značně propadl, když se 

ziskem 15,2 % skončil až třetí za vítězným Kwaśniewskim  (54,5 %) a druhým 

v pořadí Andrzejem Olechowskim (17,4 %)79. 

Uvnitř AWS, ale i kolem ní, se postupně začaly vytvářet různé 

samostatné skupiny. Takto se vydělila například i současná vládní Občanská 

platforma (PO) či aktuálně opoziční Právo a spravedlnost (PiS), svůj 

personální původ zde má i Liga polských rodin. Subjekty, které v AWS zůstaly, 

následně kandidovaly pod názvem Volební akce Solidarita Pravice (Akcja 

Wyborcza Solidarność Prawicy – AWSP). [Rojčík 2003; Szczerbiak 2005: 56]  

Stranický systém v této etapě směřoval jasně k umírněnému multipartismu. 

Bipolarita antikomunisté versus postkomunisté dostala jasné obrysy i ve 

stranickém systému. Došlo ke stabilizaci systému, která byla narušena až po 

volbách 2001. Propad AWS byl ale zcela nevyhnutelný a podepsaly se na něm 

                                                 
77  http://www.president.pl/x.node?id=3042622 
78 Ačkoli Kwaśniewski bývá většinou hodnocen jako konstruktivní politik, často využíval svého práva 
suspenzivního veta. Za celé čtyři roky se Sejmu podařilo dát dohromady 3/5 většinu k přehlasování tohoto veta 
pouze jednou, a to v případě zákona o Institutu národní paměti (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) [Rojčík 
2003]. Rozhodně se tedy nejednalo o bouřlivou kohabitaci jako v době prezidentství Wałęsy. 
79  http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/wybory00_001009/wybory00_a_1.html 
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i ekonomické reformy, s mnohdy tvrdým dopadem, které tato vláda 

uskutečňovala [Rojčík 2003]. 

5.1.5. Parlamentní volby 2001 a jejich dopady 

Volby 2001 opět proběhly podle jiného volebního zákona. Jeho změna 

částečně souvisela s územní reformou, v jejímž důsledku skončila existence 

49 vojvodství (nově zavedeno 16), podle kterých byly řešeny i volební obvody.  

Došlo ke zrušení celostátní obvodu, nově bylo zakotveno 41 obvodů (velikost 

většinou 7 až 9 mandátů), d´Hondta nahradila metoda Sainte-Laguë, která 

zvyšuje proporcionalitu [Mlejnek 2004b: 39].  

Pro změnu volebního systému byl hlavně SLD, který ale prosazoval 

zavedení d´Hondtovy metody při existenci 52 obvodů a celostátní listiny, rámci 

které by se volilo 69 mandátů. Proti potom byla především AWS, která si byla 

vědoma toho, že výrazně oslabuje a požadovala proto zavedení ještě 

proporčnějšího systému než byl tento. [Benoit, Hayden 2004: 420- 421]  

Před volbami 2001 vznikla volební koalice SLD a UP. Voleb se účastnila 

i řada nových subjektů a některé z nich skutečně uspěly, zejména Občanská 

platforma, Právo a spravedlnost, Sebeobrana a Liga polských rodin.  

 

Tabulka č. 5. Výsledky voleb do Sejmu 23. září 2001 

 Hlasů celkem Hlasů  % 
Mandátů 
celkem 

Mandátů 
% 

SLD-UP 5.342.519 41,04 216 46,95 

PO 1.651.099 12,68 65 14,13 

Sebeobrana 1.327.642 10,20 53 11,52 

PiS 1.236.787 9,50 44 9,57 

PSL 1.168.659 8,98 42 9,13 

LPR 1.025.148 7,87 38 8,26 

Německá 

menšina  
47.230 0,36 2 0,43 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě údajů z 
http://www.ipu.org/parlinee/reports/arc/2255_01.htm     
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Vítězem voleb se stala levicová aliance SLD-UP, která dosáhla i 

nejlepšího výsledku od pádu komunismu. Zatímco AWS a UW byly 

v předešlých volbách podpořeny polovinou voličů, ve volbách 2001 tvořil jejich 

výnos dohromady jen 8,7 %. Ani jedna ze stran se nedostala do Sejmu. To 

svědčí o nekonsolidovanosti polského systému a velké voličské fluktuaci.  

Pokud srovnáme proporčnost užitého systému, zjistíme, že se opět 

projevily určité deformační vlivy. Nejsilnější subjekt byl posílen (na základě 41 

% hlasů zisk téměř 47 % poslaneckých mandátů), o něco málo si výsledek 

vylepšila i druhá a třetí strana v pořadí, dál už zůstávají poměry mezi počtem 

hlasů a křesel do 1 %. 

Tyto volby potvrdily, že v evropském prostoru jsou stále relevantní 

agrární strany. Rovněž se ve stranickém systému objevila vyhraněně 

antievropská strana (LPR), jejímž cílem bylo zabránit vstupu Polska do EU. 

Polská pravice v těchto volbách ukázala nakolik je rozdrobená a také to, že 

není schopna plně zaujmout místo po AWS [Kopeček 2001].  

SLD-UP, která získala zároveň i 75 mandátů v Senátu, ovšem i přes 

svůj výsledek nedosáhla nadpoloviční většiny v Sejmu (o 14 křesel). Byla tedy 

nucena přistoupit na vytvoření koalice s PSL. Do čela nové vlády, jmenované 

19. října 2001, se postavil člen SLD Leszek Miller 80. 

5.1.5.1. Vládní koalice po volbách 2001 

Tyto volby také ukázaly, nakolik je změna volebního systému účinnou 

zbraní v boji proti politickým protivníkům. Kdyby platil volební systém z roku 

1993 koalici SLD-UP by se pravděpodobně podařilo získat nadpoloviční 

většinu v Sejmu [Mlejnek 2004b: 40].  Pozdější vládní krize nakonec vedla 

zčásti k rozpadu strany. Volební systém tedy může mít i takový vedlejší vliv na 

budoucí koaliční chování. 

Na sklonku roku 2002 se Millerově vládě podařilo úspěšně dokončit 

přístupová jednání s EU, ovšem krátce na to vypukl okolo jeho osoby skandál.  

Gazeta Wyborcza zveřejnila zápis zvukového záznamu rozhovoru filmového 

                                                 
80 http://www.kprm.gov.pl/english/s.php?id=915 
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producenta Lewa Rywina se šéfredaktorem polského deníku Gazeta 

Wyborcza Adamem Michnikem. Rywin požadoval od Michnika úplatek ve výši 

17,5 milionu dolarů, za to, že zařídí, aby v navrhovaném mediálním zákoně 

zmizelo ustanovení zakazující zároveň vlastnictví novin a televizní stanice.81 

Miller byl sice zproštěn obvinění, ale důvěru občanů si zpět již nezískal. Na 

začátku roku 2003 PSL odešla a SLD-UP musela vládnout menšinově. Koalice 

byla křehká již od počátku, jednak kvůli těsné většině v Sejmu, tak i kvůli 

programovým neshodám. SLD-UP prosazovala jasně prointegrační postoj 

vzhledem k EU, zatímco PSL byla o poznání opatrnější82. To vedlo k další 

fragmentarizaci polské politické scény, vládní krizi a nakonec i k rozštěpení 

SLD [Mlejnek 2004b: 40]. 

Millerův menšinový kabinet se udržel až do jara 200483. Po celé měsíce 

jej ovšem provázely velké problémy, a to jak interní, tak přicházející z vnějšku.  

Preference SLD kontinuálně klesaly (postupně až na historicky nejnižší 

úroveň), stejně jako veřejná podpora vládě.  Uvnitř SLD eskalovaly spory, 

premiér se nemohl spolehnout ani na podporu vlastní strany. V důsledku 

vyostření této situace se Miller v únoru 2004 rozhodl rezignovat na post 

stranického předsedy. V březnu  – v důsledku rozporů ohledně směřování 

politiky vlády a samozřejmě i  kvůli skandálům spojeným přímo s osobou 

premiéra – skupina kolem předsedy (maršálka) Sejmu Marka Borowského 

ohlásila odtržení od SLD a založení vlastní strany s názvem Sociální 

demokracie Polska (Socjaldemokracja Polska – SdPl)84 Krátce poté premiér 

oznámil, že k 2. květnu85 podá demisi, s cílem zamezit dalším propadům SLD.  

Po konzultacích s leadery stran se prezident rozhodl jmenovat příštím 

předsedou vlády svého ekonomického poradce a bývalého Millerova ministra 

financí Marka Belku, uznávaného ekonoma-odborníka, který zatím nebyl 

spojen s žádným velkým skandálem a korupcí. 

                                                 
81 http://www.blisty.cz/2003/1/ 22/art12511.html 
82 http://www.blisty.cz/ 2003/1/22/art12511.html 
83 http://www.kprm.gov.pl/english/s.php?id=912 
84 http://www.sdpl.pl/index.php/ida/27 
85 Rozhodnutí o odložení demise až na 2. května bylo dáno zejména snahou nekomplikovat přístup země do EU. 
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První žádost o vyslovení důvěry nové vládě se nezdařila. Poté, co provedl 

drobné (spíše kosmetické) úpravy v personálním složení, předstoupil Belka 

s druhým – a posledním – pokusem. Na zasedání Sejmu 24. června hlasovalo 

pro vládu celkem 236 poslanců, proti se vyslovilo pouze 215 [Kronika Sejmova 

2004: 9]. Tato podpora byla ovšem z velké části motivována strachem 

dotyčných stran z rozpuštění Sejmu a vypsání nových voleb. V případě 

Belkova dalšího selhání by totiž s velkou pravděpodobností následoval velmi 

rychle právě tento scénář, což by při aktuální podpoře znamenalo pro zmíněné 

aktéry problém, ne-li katastrofu. Na začátku května 2005 podal Belka demisi. 

Dostál tak svému slibu, že bude vládnout pouze rok. Prezident ovšem 

rezignaci nepřijal a pověřil kabinet setrváním ve funkci do podzimních voleb. 

5.1.6. Parlamentní volby 2005 a jejich dopady 

V roce 2005 se stranický systém stabilizoval. Do Sejmu se dostaly tytéž 

strany jako v minulém volebním období.  V roce 2007 se potom počet stran 

v Sejmu zredukoval na pouhé čtyři. Nové strany do Sejmu nevstoupily. 

Vítězem voleb se stalo pravicové konzervativní Právo a spravedlnost. Dvěma 

nejsilnějšími stranami se staly PO a PiS, tedy dvě pravicové strany.  

Parlamentní volby 2005, které proběhly (v řádném termínu) 25. září, se 

uskutečnily podle volebního zákona z roku 2001. To, že se do Sejmu dostaly 

tytéž strany, jako v roce 2001 svědčilo o narůstající stabilitě systému, na 

druhou stranu ale nelze opomenout, že došlo k největší voličské fluktuaci 

zleva doprava za všechny předchozí volby [Jasiewicz 2008: 17]. 

 

Tabulka č. 6. Výsledky voleb do Sejmu 25. září 2005 

 Hlasů 

celkem 
Hlasů % 

Mandátů 

celkem 
Mandátů % 

PiS 3.185.714 26,99 155 33,69 

PO 2.849.259 24,14 133 28,91 

Sebeobrana 1.347.355 11,41 56 12,17 

SLD 1.335.257 11,31 55 11,96 
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Pokračování Tabulka č. 6. Výsledky voleb do Sejmu 25. září 2005 

 Hlasů 

celkem 
Hlasů % 

Mandátů 

celkem 
Mandátů % 

LPR 940.762 7,97 34 7,39 

PSL 821.656 6,96 26 5,65 

Německá 

menšina 
34.469 0,29 2 0,43 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě údajů z  
http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm a 
http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/EN/WYN/W/index.htm 

 

Oproti parlamentním volbám v roce 2001 si výrazně polepšila PiS, která 

v roce 2001 získala jen 9,5 % hlasů, zatímco nyní svůj výsledek téměř 

ztrojnásobila. Dvojnásobně lepšího výsledku se také podařilo docílit PO, která 

skončila stejně jako v minulých volbách na druhém místě.  Výrazné pohoršení 

zaznamenala SLD, která tentokrát již kandidovala samostatně, a její zisk byl 

téměř čtyřnásobně nižší. Přibližně stejné výsledky jako v roce 2001 potom 

zaznamenala Sebeobrana, LPR a PSL.  

Velké zvýhodnění se dostalo vítězi voleb PiS, který na základě 26,99 % 

obdržených hlasů získal 33,69 % mandátů. Zvýhodněna také byla druhá PO, i 

když výrazně méně než PiS, přibližně o 4 %. Jinak byly výsledky poměrné, 

protože případné další zvýhodnění je vždy do 1 %.  

5.1.6.1. Vládní koalice po volbách 2005 

Volby 2005 byly prvními, kdy se hlavními rivaly staly dvě postsolidaritní 

strany (PiS a PO). Ačkoli byly tyto dvě strany soupeři, již během volební 

kampaně proklamovaly možnou povolební spolupráci. [Millard 2006: 1029] 

Vítěz PiS začal vyjednávat s druhou PO. Rozhovory ovšem nebyly úspěšné, 

protože se ukázalo, že tyto dvě středo-pravicové strany mají natolik odlišné 

názory a preference, že nebude možné koalici sestavit a i v případě úspěchu 

by stejně taková koaliční vláda trpěla velkými problémy. Úspěšná nebyla ani 

domluva na rozdělení ministerských křesel. Vítězná PiS se tedy ujala vlády 
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menšinově. Pro tento menšinový kabinet hlasovala LPR, Sebeobrana a PSL 

[Millard 2006: 1029]. Leader strany Jaroslaw Kaczyński  se rozhodl obětovat 

křeslo předsedy vlády, aby nezkazil šance svého bratra Lecha v 

prezidentských volbách. Premiérem se stal Kazimier Marcinkiewicz. 

Prezidentské volby se uskutečnily 9. října. Úřadující prezident se již 

potřetí stát hlavou státu nemohl a nekandidoval. Hlavní souboj se tak 

paradoxně odehrál mezi třemi pravicovými kandidáty, Lechem Kaczyńskim za 

PiS, Donaldem Tuskem za Občanskou platformu a kontroverzním šéfem 

Sebeobrany Andrzejem Lepperem.  V prvním kole nezískal žádný kandidát 

požadovanou většinu, bylo tak nutné vypsat druhé kolo, do něhož postoupili 

Tusk (36,33 %) a Kaczyński (33,10 %)86. V něm zvítězil Kaczyński s něco 

málo přes 54 % hlasů. 

Dne 13. října se premiérského postu ujal Kazimier Marcinkiewicz.87 Jeho 

vláda ovšem trpěla svou menšinovostí, což snižovalo mimo jiné i její 

akceschopnost, proto 5. května 2006 Marcinkiewicz uzavřel koalici s dalšími 

dvěma uskupeními, ultrakatolickou Ligou polských rodin a zemědělskou, 

populisticky orientovanou Sebeobranou. Leader LPR Roman Giertych se stal 

ministrem národní výchovy a Andrzej Lepper ministrem zemědělství, přičemž 

oba obdrželi i vicepremiérské posty.  

Brzy ovšem došlo k další změně. V červenci 2006 byl Marcinkiewicz 

vystřídán na postu premiéra Jaroslawem Kaczyńským.88 Ovšem i nadále 

pokračovala vládní nestabilita, podporována nejrůznějšími skandály, z nichž 

nejvýznamnějším byla korupční aféra, která se objevila v souvislosti 

s Andrzejem Lepperem a měla vliv na další obměnu v koalici, a to odvolání 

ministra vnitra Janusze Kaczmarka [Marešová 2008]. Ten byl zproštěn úřadu 

kvůli podezření, že se snažil zmařit vyšetřování korupce na ministerstvu 

zemědělství. Kaczmarek, který byl považován za blízkého spojence bratrů 

Kaczyńských, začal po svém odvolání vypouštět kompromitující informace na 

premiéra Kaczyńského a další vysoce postavené politiky, o tom, jak zneužívají 

                                                 
86 http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/ PZT1/PL/WYN/W/index.htm 
87 http://www.kprm.gov.pl/english/s.php?id=913 
88 http://www.kprm.gov.pl/ english/s.php?id=1329 
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tajných služeb k tomu, aby sbírali kompromitující materiály na opoziční 

politiky89. Sejm se nakonec 2/3 většinou rozpustil a nové volby byly 

prezidentem Kaczyńským vyhlášeny na 21. října 2007 [Marešová 2008]. 

5.1.7. Parlamentní volby 2007 a jejich dopady 

Parlamentní volby 2007 tedy byly předčasné. I přes nepříliš úspěšnou 

vládu PiS (ať už osamoceně v podobě menšinového kabinetu, či koalice 

s LPR a S) předvolební průzkumy favorizovaly jako vítěze voleb 2007 právě 

tuto stranu.  

Předvolební kampaň byla vedena velmi tvrdě a bývá také považována 

za nejšpinavější ze všech. Velký účinek měly pravděpodobně i tři velké 

televizní duely, v nichž se postupně prezentovali lídři PiS, PO a LiD (středo-

levá koalice bývalého prezidenta Kwaśnieského). Způsob vedení kampaně 

vyburcoval voliče natolik, že Polsko dosáhlo rekordní volební účasti 53,88 %, 

což je na polské poměry nezvykle vysoké číslo [Koubek 2007: 2-5].  

 

Tabulka č. 7. Výsledky voleb do Sejmu 19. října 2007 

 Hlasů 

celkem 

Hlasů 

% 

Mandátů 

celkem 

Mandátů 

% 

PO 6.701.010 41,51 209 45,43 

PiS 5.183.477 32,11 166 36,09 

Koalicyjny Komitet Wyborczy 

Lewica i Demokraci 

SLD+SdPl+PD+UP 

2.122.981 13,15 53 11,52 

PSL 1.437.638 8,91 31 6,74 

Německá menšina   32.462 0,20 1 0,22 

LPR 209.171 1,30 0 0 

Sebeobrana 2.531 0.02 0 0 

Zdroj: vytvořeno autorkou na základě údajů z  
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm a 

http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/EN/WYN/W/index.htm 

                                                 
89 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6970981.stm 
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Jasným vítězem voleb se stala PO, která si polepšila o 16,52 % 

mandátů. PiS sice oproti roku 2005 také posílila (což je u vládní strany 

nezvyklé), ale stačilo to pouze na druhé místo. Za třetí LiD skončila PSL, která 

oproti volbám 2005 získala navíc 1,09 % mandátů. PO navíc k volebnímu 

vítězství také pomohlo získání některých významných osobností PiS na svou 

stranu. K největší voličské fluktuaci ale došlo jistě až těsně před volbami 

[Koubek 2007a: 8]. 

Největším překvapením těchto voleb byl nízký počet stran, kterým se 

podařilo překonat volební klauzuli. Pouze 4 strany překonaly požadovaných    

5 %, nutných pro vstup do Sejmu. V postkomunistické historii Polska je to 

nejnižší počet stran zastoupených v dolní komoře. Stranický systém se tak stal 

umírněným multipartismem, což ještě nemusí znamenat jeho konsolidaci. 

Rozhodně je to příliš krátký čas, a to jak od voleb, tak mezi volbami 2005-

2007, abychom mohli udělat nějaký jednoznačný závěr. Polská politika je 

nevyzpytatelná a plná zvratů a příští volby nás opět mohou překvapit. To, že 

v parlamentu již nejsou zastoupeny politické strany typu LPR či Sebeobrany, 

snižuje politické napětí, ale nemusí nutně znamenat, že v příštích letech se 

nemůže poptávka po takových stranách zvýšit a že se tyto či jim podobné 

strany mohou v Sejmu znovu objevit. 

5.1.7.1. Vládní koalice po volbách 2007 

Na základě výsledků voleb byla ustavena vláda tvořená minimální 

vítěznou koalicí PO a PSL. Ačkoli se spojení liberální strany 

s postkomunistickými lidovci na první pohled nejeví příliš racionální, jde o 

nejlogičtější řešení. Ostatně, možnost blízké spolupráce oba subjekty 

deklarovaly už v rámci volební kampaně. PO totiž neměla příliš na výběr. 

Aliance s LiD vzhledem k ideologickému zázemí i minulosti nepřipadala příliš 

v úvahu. Taktéž zážitek s PiS při pokusu sestavit vládu postavil jisté bariéry 

dalšímu spojení těchto dvou stran, navíc ačkoli se jedná o dva pravicové 

subjekty, PO je liberální a PiS zase velmi konzervativní a nacionalistická.  Dne 

9. listopadu 2007 tehdejší prezident Lech Kaczyński nominoval leadera PO 
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Donalda Tuska na premiérský post 90. Jeho koaliční kabinet je zatím stabilní, 

alespoň na polské poměry. Na rozdíl od svého předchůdce vstupuje vstřícněji 

vůči EU i Německu.  

Na podzim 2009 čelila koalice PO a PSL krizi. Jednalo se o korupční 

aféru týkající se nahrávek telefonátů mezi politiky PO a podnikateli v oblasti 

hazardních her, které by připravovaná novela loterijního zákona připravila o 

ohromné zisky91.  Tusk řešení tohoto problému odkládal už od srpna a 

v novinách začaly být nahrávky postupně zveřejňovány, což vyvolalo 

obrovskou kritiku.92 Následně došlo k rezignaci šéfa parlamentního klubu 

liberálů, ministra sportu a spravedlnosti a ministra vnitra, který byl zároveň 

vicepremiérem.93 Byl to totiž právě ministr sportu Miroslaw Drzewiecki, který 

požádal na jaře ministerstvo financí, aby byla z novely zákona vyškrtnuta 

pasáž o poplatcích z provozování hazardu a zejména výherních automatů94. 

Vina výše zmíněných politiků zatím nebyla prokázána, což také PO používala 

na svou obhajobu95. Podle průzkumu volebních preferencí, který proběhl na 

začátku října 2009, ztratila PO kvůli skandálu 8% hlasů ve prospěch PiS96. 

Vláda je také kritizována ekonomy za svůj přístup k ekonomické krizi a špatné 

sestavování státního rozpočtu. Poláci se obávají růstu nezaměstnanosti97. 

Nicméně dle průzkumů, které byly uskutečněny po konci aféry, popularita PO i 

samotného Tuska opět stoupla, protože Polákům se líbilo, že při řešení 

korupčního skandálu zakročil dostatečně razantně. 

Tuskova vláda se po výše uvedené kauze rozhodla začít vehementně 

bojovat s hazardem. V březnu 2010 se ministerstvo financí rozhodlo, že bude 

vyžadovat kontrolu nad internetem. Tím by měl být omezen hazard, který lze 

v dnešní době provozovat už i prostřednictvím internetu. Tento návrh vyvolal u 

                                                 
90 www.kprm.gov.pl/english/s.php?bio=576 
91 http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/642989 
92 Odposlechy byly uskutečněny Národní protikorupční agenturou, která byla zřízena za vlády dnes opoziční PiS. 
PO proto tvrdí, že celá aféra je vykonstruovaná na objednávku PiS. http://www.lidovky.cz/afera-bori-vladu-
donalda-tuska-dk7-/ln_noviny.asp?c=A091008_000022_ln_noviny_sko&klic=233635&mes=091008_0 
93 http://hn.ihned.cz/c1-38578750-tusk-resi-aferu-vymenou-tri-ministru  
94 http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/642989  
95 http://www.ct24.cz/svet/68685-kvuli-korupcnimu-skandalu-odstoupil-polsky-ministr-sportu/    
96 http://www.lidovky.cz/afera-bori-vladu-donalda-tuska-dk7-
/ln_noviny.asp?c=A091008_000022_ln_noviny_sko&klic=233635&mes=091008_0  
97 http://hn.ihned.cz/c1-38578750-tusk-resi-aferu-vymenou-tri-ministru  
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veřejnosti velmi nelibé reakce.98 Jakákoli snaha o cenzuru je vzhledem 

k polské minulosti přijímána velmi negativně. 

Dne 10. dubna 2010 Polsko paralyzovala tragická smrt prezidenta 

Lecha Kaczyńského. Spolu se svou chotí a dalšími 95 lidmi, významnými 

státními a církevními činiteli, zemřel při přistávání letadla ve Smolensku. 

Delegace byla na cestě do Katyně, kde měla uctít památku tisíců mrtvých 

Poláků, zastřelených tajnou sovětskou službou NKVD během druhé světové 

války. Vedení země se ujal druhý nejvyšší ústavní činitel, maršálek Sejmu, 

Bronislaw Komorowski.99 Termín předčasných prezidentských voleb byl 

stanoven na 20. června. Kandidáty, kteří mají šanci na zvolení, jsou Bronislaw 

Komorowski (PO) a Jaroslaw Kaczyński (PiS).100   

Obecně polské vlády nebývají příliš stabilní. Mnohdy nepadne celá 

vláda, ale dojde třeba jen k výměně premiéra. Sestavování vlády nebývá v 

Polsku jednoduchou záležitostí a to hlavně z toho důvodu, že zde není 

klasické štěpení pravice vs. levice. Volby mohou dopadnout vítězstvím dvou 

pravicových stran, které by mohly při svém spojení získat v Sejmu pohodlnou 

většinu. Tyto strany (v současnosti myšleno PO a PiS) ale koalici sestavit 

nemohou, protože hodnotově jsou to příliš odlišné strany, a to jak z hlediska 

morálních hodnot, tak otázek nacionalismu, a tak má nakonec PO blíž 

k postkomunistické PSL. 

 

5.2. Hlavní charakteristiky a typologie polských koalic 

Od roku 1989 do 2009 se vystřídalo celkem 14 vlád. Z nich byly 2 velké 

koalice, 8 minimální vítězné koalice a 4 menšinové vlády. Některé vlády 

začínaly jako minimální vítězné, ale po odchodu některého z koaličních 

partnerů se staly menšinovými nebo naopak; zároveň došlo i k vystřídání 

                                                 
98 http://technet.idnes.cz/polska-vlada-pry-v-tichosti-pripravuje-cenzuru-internetu-pnj/sw_ internet. asp?c= A100 
314_221619_sw_internet_rja  
99 http://www.lidovky.cz/letecka-tragedie-pripravila-polsko-o-prezidenta-a-nejvyznamnejsi-osobnosti-statu-g2x-
/ln_zahranici.asp?c=A100411_130131_ln_zahranici_hs  
100 http://www.lidovky.cz/vystrida-kaczynskeho-kaczynski-jaroslaw-kandiduje-na-prezidenta-p9s-
/ln_zahranici.asp?c=A100426_141357_ln_zahranici_mtr  
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ministerského předsedy, proto je počítáme jako nové vlády. Pravice a levice 

utvořily shodně každá 4 minimální vítězné koalice. Menšinovou vládu ovšem 

utvořila levice jen jedenkrát, zatímco pravice třikrát. Lze říci, že jiné než 

koaliční vlády jsou v Polsku naprostou výjimkou, i proto je věnování se této 

problematice natolik důležité.   

Průměrná délka trvání kabinetu je za sledované období 558 dní. 

Životnost velkých koalic je v průměru 392 dní, menšinových vlád 325 dní, 

minimálních vítězných koalic101 potom 717 dní, což je podstatně větší stabilita, 

než vykazují vlády menšinové. Životnost pravicových vlád je v průměru 557 

dní, levicových 582 dní, čili není zde žádný významný rozdíl. 

Nejúspěšnějším premiérem z hlediska délky trvání jeho vlády byl Jerzy 

Buzek, ačkoli na konci volebního období již vládl menšinově102. Buzkova vláda 

také patřila mezi nejefektivnější z hlediska prosazování potřebných reforem. 

Ekonomické reformy byly ale tvrdé a vysloužil si za ně velkou nepopularitu. 

Jeho vláda byla jediná, která vydržela celé volební období (31. října 1997- 19. 

října 2001). Všechny ostatní vlády skončily předčasně.  

Vlády končily buď proto, že jejich předseda byl donucen k demisi- to je 

případ vlád Oleksyho, Millera a Marcinkiewicze. Nebo proto, že se konaly 

volby- vláda Bieleckého, Suchocké, Cimoszewicze, Buzka, Belky, 

Kaczyńského. Dalším důvodem bylo vyjádření nedůvěry vládě, v tomto 

případě Olszewského a Pawlakově vládě. Nejčastějším důvodem konce vlády 

bylo konání nových voleb, ale ty nebyly vždy v pravidelném termínu. 

Předčasné volby byly v roce 1991, kdy skončila Bieleckého vláda, v roce 1993 

kdy skončila vláda Suchocké a v roce 2007, kdy skončila vláda Kaczyńského.  

Nestabilitu polských vlád umocňovala rovněž do roku 1997, resp. 1995, 

kdy skončil Wałęsa ve svém prezidentském úřadu, také silná pozice 

prezidenta, který měl velký vliv na politiku a mnohdy osciloval na hraně 

ústavnosti. To platilo zejména pro prezidenta Wałęsu, prezidentování 

Kwaśniewského je hodnoceno jako konstruktivní. V roce 1997 po přijetí řádné 

                                                 
101 Vyjma poslední Tuskovy vlády, která by mohla vydržet celé volební období, neboť se zatím jeví jako stabilní. 
102 Jeho politický tábor Volební akce Solidarita- pravice se rozpadl a strana v nadcházejících volbách 2001 již 
neuspěla. 
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ústavy se prezidentovy pravomoci zmenšily. Polské vlády končily většinou 

kvůli velké nestabilitě. Parlament byl zvlášť po volbách 1991 natolik 

fragmentovaný103, že utvořit stabilní většinu byl nadlidský úkol. Vládám byla 

buď vyjádřena nedůvěra, nebo mnohdy kvůli nejrůznějším aférám byly 

donuceni odstoupit ministerští předsedové. Vlády se také rozpadaly kvůli 

neshodám mezi koaličními partnery. 

Premiéry se většinou stávali představitelé nejsilnější strany 

v parlamentu, co do počtu získaných mandátů. Výjimkou byl Mazowiecki, který 

byl příslušníkem Solidarity a hned po něm Bielecki, který byl příslušníkem 

KLD, který v té době nebyl v Sejmu zastoupen. V těchto případech se ale 

jednalo o období, kdy byl Sejm kontraktový a jeho obsazení nepocházelo ze 

svobodných voleb. Další výjimkou byl premiér Olszewski, jehož strana se co 

do počtu mandátů v roce 1991 umístila až jako šestá (viz tabulka č. 2). V roce 

1993 se stal premiérem Pawlak, jehož strana PSL byla ve volbách až jako 

druhá. Předseda vítězné SLD Kwaśniewski však měl pragmatické důvody, 

proč se nestát premiérem. 

V současnosti se jeví jako úspěšná koalice Občanské platformy a 

Polské lidové strany, jejichž spolupráce je konstruktivní a mohla by po 

Buzkově vládě aspirovat na přetrvání po celé funkční období. V této souvislosti 

je třeba podotknout, že Buzek jako premiér sice přečkal celé volební období, 

ale k jeho konci už vládl menšinově. 

Pokud se podíváme na politické složení polských koalic ve sledovaném 

období podrobněji, než jen dělení na levicové a pravicové vlády, zjistíme 

následující. První vláda T. Mazowieckého nevycházela ze svobodných voleb, 

byla jakýmsi sjednocením všech stran. Po zániku PZPR v roce 1990 je už 

ideologická charakteristika koalice o něco jednodušší, můžeme zde najít 

všechny proudy pravicové politiky navíc obohacené agrárním prvkem, který 

reprezentovala ZSL. Před prvními svobodnými volbami v roce 1991 byla 

sestavena ještě vláda K. Bieleckého, v rámci které zmizel agrární prvek. 

Určování politické orientace jednotlivých vlád v tomto bouřlivém období před 

                                                 
103 V období 1991-1993 se vystřídali 3 premiéři. 
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prvními svobodnými volbami je ale třeba brát s jistou rezervou hlavně proto, že 

jejich vláda byla jakýmsi vyplněním období před volbami 1991 a jejich složení 

vycházelo z dohod u kulatého stolu. 

Po prvních svobodných volbách v roce 1991 vznikl velice fragmentovaný 

Sejm, jak již bylo výše několikrát zmíněno. Utváření vládní koalice bylo velice 

složité. Ve vládě J. Olszewského byly reprezentovány v podstatě dva 

pravicové proudy konzervativní a křesťansko-demokratický, opět s agrárním 

prvkem. Vláda H. Suchocké byla ideologicky širší. Oproti Olszewskému měla 

ve vládě i liberální prvek, který reprezentovala právě její strana UD a také 

KLD. 

Následné volby v roce 1993 byly zlomové hlavně ze dvou důvodů. Za 

prvé se stranický systém začal koncentrovat, a tak se i počet koaličních 

partnerů podstatně snížil. Za druhé tyto volby vyhrála levice, která se tak 

poprvé od přechodu k demokracii dostala ke koaličním vyjednáváním104. 

Následovalo čtyřleté období sociálně-demokratické/agrární vlády premiérů 

Pawlaka, Oleksyho a Cimoszewicze.  

V roce 1997 se, v důsledku integrace roztříštěné pravice, podařilo AWS 

vyhrát volby. AWS v koalici reprezentovala křesťansko-demokratický proud, 

zatímco UW proud liberální. Ačkoli premiér této vlády Buzek vydržel celé 

volební období, koalice byla sužována spory, které měly původ zejména 

v přílišné heterogenitě AWS. Nazveme-li AWS stranou reprezentující 

křesťansko-demokratický proud, je to určení jen velmi přibližné, neboť tento 

proud byl převládající ne však zdaleka jediný. 

Řádné volby v roce 2001 byly opět triumfem levice, SLD a UP, které se 

spojily do volební koalice, navzdory tomu, že SLD byla stranou 

postkomunistickou, zatímco UP postsolidaritní. L. Miller se stal premiérem 

koalice reprezentující sociálně-demokratický, socialistický a agrární proud- 

vládní stranou se stala také PSL. PSL později z vlády odešla, v důsledku 

                                                 
104 Výjimkou byl rok 1992, kdy se po pádu Olszewského vlády snažil sestavit vládu W. Pawlak. Ten vyjednával 
se všemi stranami, koalici však nesestavil. Následně sestavená vláda H. Suchocké byla opět pravicová.  
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čehož se stala vláda menšinovou. Miller byl na premiérském postu vystřídán 

Belkou, za jehož vlády se koalice skládala jen ze SLD. 

Nové strany, které se do parlamentu dostaly v roce 2001, ve volbách 

2005 posílily. To se týkala PiS a PO, u kterých se čekalo, že sestaví koalici. To 

se ale kvůli jak ideologickým, tak sporům o ministerská křesla, nestalo. PiS 

vládla menšinově za podpory LPR a Sebeobrany, se kterými také nakonec 

vytvořila koalici. Tu bychom mohli charakterizovat jako silně konzervativní a 

kvůli přítomnosti Sebeobrany také jako agrární. Tato koalice nevydržela 

dlouho. N podzim 2007 se konaly předčasné parlamentní volby, z nichž vzešla 

liberální vláda PO a PSL, která je u moci dodnes a je poměrně stabilní. 

 

6. ZÁVĚR  

Polsko je velmi zajímavým příkladem systému, který je velice specifický 

a těžko jednoznačně kategorizovatelný. To se projevuje mimo jiné i v 

oblasti utváření vládních modelů a formování koaličního chování. 

Nejednoznačné zařazení politického systému přetrvává hlavně z období 

prezidentství Lecha Wałęsy, který se často pohyboval na hranici ústavnosti a 

nezřídka tak komplikoval řadu procesů, například přijímání ústavy, a svými 

sklony k autoritářství ztěžoval i utváření vlád. Dnes bychom Polsko označili 

spíše za parlamentní systém, ale prezident stále zůstává významným aktérem 

na politickém poli. 

Formování koaličního chování je v Polsku silně ovlivněno specifickou 

politickou kulturou, velkým důrazem na nacionalismus a silným katolicismem, 

který je pro Polsko typický, ale také vztahem jednotlivých aktérů k minulému 

režimu a mezi sebou. Utváření koaliční vlády se tedy dlouho nemohly 

společně účastnit postkomunistické a postsolidaritní strany, i když dnes to už 

částečně neplatí. V roce 2001 totiž postkomunistická SLD a postoslidaritní UP 

vytvořily volební koalici. Současná koalice je tvořena Občanskou platformou, 

tedy subjektem reprezentovaným řadou představitelů z postsolidaritního 

tábora, a postkomunistickou Polskou lidovou stranou.  
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Postsolidaritní tábor ale nebyl nikdy jednotný a dále, ačkoli tato konfliktní 

linie vztahu k minulosti s postupným příchodem nové generace do politiky 

mizí, stále se lze na politické scéně setkat se silnými osobními animozitami 

z doby před přechodem k demokracii či těsně po něm. 

V průběhu sledovaných dvaceti let, byl polský koaliční model ovlivňován 

také volebním systémem, který se často měnil. Nejvíce volební systém ovlivnil 

koaliční chování po prvních svobodných volbách v roce 1991, kdy se do 

parlamentu dostalo 29 politických uskupení. Šance na vytvoření stabilní vlády 

byla téměř nulová a Polsko nevyhnutelně směřovalo k předčasným volbám, 

které se už uskutečnily podle nového volebního systému. Částečně i díky 

tomu se k vládě dostala postkomunistická levice. V tomto období byla vládní 

stabilita narušována částečně prezidentem. 

Určujícím faktorem vládních modelů v Polsku je bezpochyby také to, jak 

chápeme v polském kontextu pojmy pravice a levice. To se týká hlavně polské 

pravice, kde se na jedné její straně můžeme setkat se sociálně-konzervativním 

uskupením s lehkým nádechem nacionalismu PiS, na straně druhé pak s 

ekonomicky i hodnotově liberální PO. Jako logická by se jevila koaliční dohoda 

těchto dvou subjektů. K té ale přesto, že se oba subjekty nachází od středu 

napravo, nemusí vůbec dojít a lze jen těžko odhadovat, jaká by byla 

akceschopnost takového spojenectví a jak dlouho by vydrželo. 

Průměrná délka trvání kabinetu je za sledované období 558 dní. Větší 

stabilitu dle očekávání vykazují minimální vítězné koalice než menšinové 

vlády. Stabilita se v souvislosti, zda se jedná o levicovou či pravicovou vládu 

nemění. Menšinové vlády vytvářela častěji pravice než levice, ačkoli některé 

levicové vlády začínaly jako minimální vítězné koalice a končily jako 

menšinové vlády. Ve vládách byl často přítomen křesťansko-demokratický 

proud a proud agrární. Přítomnost agrární strany v parlamentu je dána počtem 

polských obyvatel pracujících v zemědělství. Její účast na vládních koalicích 

potom jejím středovým postavením v rámci politického spektra. 
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Polský politický systém je v současné době ustálený. Počet možných 

koaličních partnerů je v současné době pouze na čísle čtyři. Jak se bude ale 

situace vyvíjet dál, zda se neobjeví nové politické subjekty, je velmi těžké 

předvídat.  
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7. SUMMARY 

Formation of coalition behaviour in Poland is strongly influenced by the 

specific political culture, especially emphasis nationalism and strong 

Catholicism, which is typical for Poland, but also the relationship of individual 

actors to the former regime and among themselves. Postcommunist and 

postsolidaristic parties therefore could not take part in formation .of a coalition 

government, although this is not so apparent today any more. During reported 

twenty years Polish coalition model was influenced by the electoral system, 

which has been changed frequently. 

 The average length of the Cabinet during of the reported period is 558 

days. The minimum winning coalition show greater stability according the 

expectation than a minority government. Stability in the context, whether right-

wing or left-wing government, does not change. Right creates minority 

governments more than left, although some left-wing government began as a 

minimal winning coalition and ended up as a minority government. In 

governments a Christian-Democrat and current Agrarian power were often 

present. The presence of the Agrarian party in parliament is related to the 

number of Polish people working in agriculture. Their participation in a coalition 

government depends on its central position within the political spectrum. 
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1. Úvod 
 
a)  Vymezení tématu a odůvodnění jeho výběru 

 Tématem mé diplomové práce je „Koaliční chování v Polsku v letech 1989 až 

2009“. Cílem je obsáhnout období významných dvaceti let polské politiky, toho, jak se 

vyvíjela, jaké bylo koaliční chování, na kterém měl významný podíl například 

stranický systém, který se nejrůznějším způsobem vyvíjel. Polsko je stát s mnoha 

specifiky i na jiných úrovních než jen politický systém, a to se odráží právě 

v koaličním chování. Vliv na to měl a samozřejmě stále má i způsob tranzice, kterým 

si polská společnost prošla. 

Koaliční chování v Polsku nabývalo a stále nabývá mnohdy velmi zvláštních podob, 

které vycházely z nálad ve společnosti. Proměny na politické scéně byly často opravdu 

dramatické a to také kvůli mnohokrát se měnícím volebním zákonům, které často 

zkreslovaly opravdovou vůli voličů. Zajímavým aspektem z tohoto hlediska je 

poměrně brzké vítězství postkomunistů (Svaz demokratické levice, Sojusz Lewicy 

Demokratycznej SLD) po revoluci. Na polskou politickou scénu se v následujícícm 

období (myšleno po vítězství postkomunistů v roce 1993) mnohdy dostaly téměř 

obskurní politické objekty, jakými byla třeba Sebeobrana (Samoobrana) nebo Liga 

polských rodin (Liga Polskich Rodzin LPR), se kterými se ale překvapivě začaly 

spojovat již etablované strany, zejména potom Právo a Spravedlnost (Prawo i 

Spravedliwość PiS). Polské koaliční chování bylo často také ovlivněno nejrůznějšími 

korupčními či finančními aférami. V polském prostředí také hraje stále poměrně silnou 

roli prezident, který jer na politické scéně poměrně silným hráčem, ačkoli se jeho role 

po roce 1997 výrazně oslabila. Voliči je navíc prezidentský úřad vnímán jako ten 

nejprestižnější.  

Téma jsem si vybrala z více důvodů. Problematika koaličního chování je velmi 

zajímavá z hlediska politické vědy i reálného fungování. Právě její faktory spoluurčují 

mimo jiné i to, jak bude země řízena, jak bude vypadat nejvyšší exekutivní moc, 

nakolik bude vláda výkonná, efektivní a životaschopná. Samotná Polská republika 

Rzeczpospolita Polska) pak představuje velmi specifický koaliční model. Ačkoli země 

prošla podobným vývojem jako Česká republika, zažila obdobný nedemokratický 

režim a následný přechod k demokracii, je přesto od ostatních států středoevropského 
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prostoru  značně odlišná, a to jak v rámci politického systému (například na základě 

jakých kritérií se formují politické strany, což potom ovlivňuje i koaliční chování), 

vládního modelu, politické kultury a dalších podstatných faktorů. Zajímavým 

fenoménem, který je třeba při studiu polského koaličního modelu nutné brát v potaz, je 

i odkaz minulosti a velmi silné postavení katolické církve.  

 

b) Metody práce, její cíle a formulace otázek 

Výzkumná metoda  

Při zkoumání koaličního chování v Polsku se budu snažit používat primárně 

analytickou metodu. V kapitolách rozebírající zejména ústavní systém a volební 

techniky  využiji také deskriptivní postup.  

Rovina analýzy  

Moje diplomová práce se bude zabývat analýzou koaličního chování v Polsku 

mezi lety 1989 až 2009. Budu se snažit prozkoumat všechny hlavní faktory určující 

podobu vládních koalic v tomto období, mezi nimi zejména ústavní uspořádání, 

volební a stranický systém, ale i velmi rozšířený katolicismus, který je pro polskou 

společnost typický, a v neposlední řadě i dlouhý přechod k demokracii. 

Výzkumná otázka 

Hlavním cílem mé práce bude nalézt odpověď na otázku, jak vypadaly koaliční 

vazby v období let 1989-2009 a na základě jakých faktorů se proměňovaly. Mezi 

hlavní otázky, které si budu klást a hledat na ně odpověď, patří například následující. 

Které politické faktory působí na způsob koaličního chování? Jaký je vliv volebního a 

stranického systému na koaliční chování? A jaký ústavní pořádek Polska? Nakolik 

přechod k demokracii formou Kulatého stolu ovlivnil budoucí vývoj koaličního 

chování? Jaké další (i mimopolitické) faktory působí na koaliční chování? A který 

z faktorů je pro způsob koaličního chování nejdůležitější? 

 

¨ 
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2. Předpokládaná osnova práce 

 

1. Úvod 

 

2. Politický systém Polska 

2.1. Přechod k demokracii; první prezidentské volby; první svobodné  

       parlamentní volby a jejich důsledky 

2.2. Ústavní pořádek Polské republiky, moc legislativní (parlament) a  

       exekutivní (prezident) 

2.3. Stranický systém a jeho nejdůležitější štěpení 

 

3. Koaliční chování v Polsku - hlavní faktory ovlivňující koaliční chování 

3.1. Ústavní pořádek a jeho vliv na koaliční chování; postavení  

        prezidenta v systému; další orgány mající vliv na koaliční chování 

3.2. Často se měnící volební systém a jeho vliv na koaliční chování 

3.3. Stranický systém a jeho vliv na tvorbu koalic; uspořádání stran  

       v parlamentu vzešlé z jednotlivých parlamentních voleb 

3.4. Další faktory ovlivňující tvorbu koalic 

 

4. Reálná podoba vládních koalic v období 1989-2009 

4.1. Jednotlivé koalice v tomto období a jejich aktéři 
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