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Úvod 

 

Téma Distribuce vládních postů v postkomunistických zemích: Hierarchie 

ministerstev a jejich alokace v České republice, Polsku, Slovensku a Slovinsku  jsem si pro 

svoji diplomovou práci zvolil hned z několika důvodů. Výzkum distribuce 

koaličních zisků v  nových demokraciích střední Evropy byl až doposud odbornou 

veřejností (českou nevyjímaje) neprávem opomíjen. Přestože uplynulo od 

etablování demokratických politických systémů v tomto prostředí více než 15 let a 

k dispozici je tudíž relativně rozsáhlý soubor informací o podobě zdejších 

koaličních vlád, bylo doposud učiněno pouze velmi omezené množství pokusů o 

jejich analýzu.1  

Přitom existují dobré teoretické důvody, proč u těchto politických systémů 

předpokládat odlišný průběh a výsledek koaličních jednání, než které známe 

z relativně kvalitně zmapovaného západoevropského prostředí. Již tento samotný 

fakt činí dané téma vysoce atraktivním. Tím hlavním a zastřešujícím faktorem, 

který obě skupiny zemí odlišuje, je více než čtyřicetiletá zkušenost 

postkomunistických zemí s existencí nedemokratického politického zřízení 

(BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL 2001: 11). Z toho vyplývá především počáteční 

nezkušenost politiků s koaličním vyjednáváním, neschopnost činit kompromisní 

rozhodnutí, či tendence vnímat ostatní aktéry politické soutěže jako nepřátele 

(HOLMES 1999: 16). Další významnou okolností, jež v některých případech 

ovlivňuje podobu koaličních dohod, je samotná existence bývalých komunistických 

stran. Ty totiž, pakliže se účastní koaliční vlády, získávají v průměru o 14% méně 

ministerských postů, než co by odpovídalo jejich podílu na legislativní koalici 

(DRUCKMAN, ROBERTS 2004: 11). Toto všechno jsou důležité indicie, na 

jejichž základě je reálné uvažovat o tom, že prostředí postkomunistických států 

produkovalo a do značné míry stále produkuje originální koaliční politiku.  

                                            
1 Za zmínku stojí především práce Druckmana a Robertse (2003, 2004), Blondela a Müllera-Rommela (2001) 
nebo Blondela, Müllera-Rommela a Malové (2007).  
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Nemohu než souhlasit s tvrzením, že „porozumět tomu, jakým způsobem se 

konkrétní výsledek voleb skrz složitý proces vyjednávání promění v konkrétní 

výsledek v podobě utvoření vlády, je jedním z nejdůležitějších úkolů politické vědy“ 

(LAVER, SCHOFIELD 1998: 89). Formování vlád je proto z vědeckého hlediska 

významný fenomén a není pochyb o tom, že distribuce koaličních zisků je jednou 

z klíčových proměnných v procesu vzniku jakékoliv nové koaliční vlády. A jakkoli 

široké spektrum možných koaličních zisků může být, je odměna v podobě zisku 

ministerského postu považována za trofej „obzvláště třpytivou“ (LAVER, 

SCHOFIELD 1998: 165). Objasnění klíčového významu kabinetních postů je 

nasnadě. Krom faktu, že vládní posty mohou snadno naplnit osobní kariérní ambice 

jednotlivých politiků, je pozice ministerstev nezastupitelná především z pohledu 

prosazování konkrétní stranické politiky (party policy). Právě mechanismus 

implementace programových prvků do reálné politiky totiž spočívá v množství 

partikulárních rozhodnutí, která jsou prováděna jednotlivými ministerstvy. 

Ministerské posty jsou proto považovány za klíčové opěrné body pro realizaci 

plánů politických stran a jejich alokace je vnímána jako fundamentální výstup 

koaličního jednání. 

Konkrétním objektem zájmu této práce je problematika distribuce 

kabinetních postů2 mezi členy koalic v prostředí politických systémů České 

republiky (1993-2009), Polska (1997-2009), Slovenska (1993-2009) a Slovinska 

(1992-2009). Z metodologického hlediska se jedná o sérii případových studií výše 

zmíněných zemí, provedené s cílem identifikovat případné společné rysy v 

distribuci ministerstev v těchto politických systémech. Cílem práce tedy je (1) 

poskytnout bližší pohled na podobu alokace ministerských postů v jednotlivých 

zemích z kvantitativního i kvalitativního hlediska, (2) odhalit společné rysy v jejich 

                                            
2 Kabinet je sadou politicky zaměřených exekutivních úřadů situovaný na nejvyšší národní rovině prosazování 
politického programu. Většinou sestává ze sady individuálních postů, které disponují hlasovacím právem 
v rámci tohoto orgánu. Mezi členy vlády nepočítáme nikoho, kdo nemá hlasovací právo ve vládě. (MÜLLER, 
STROM 2003: 11) Takto je možné krom vlastních ministerských pozic identifikovat i jiné posty. Jde především 
o funkci předsedy vlády a dále o místopředsedy vlád bez přidělených ministerstev, či ministry bez vlastních 
ministerstev (minister without portfolio). V některých politických systémech (kupříkladu Slovinsko) je 
formálním členem kabinetu i tajemník vlády, ten však nedisponuje hlasovacím právem v rámci jeho rámci.  
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distribuci a (3), pakliže to bude možné, identifikovat nejhodnotnější kabinetní posty 

jak v jednotlivých zemích, tak v rámci zkoumané skupiny.  

Následující analýzy vychází z datového vzorku čítajícího v celkovém součtu 

603 ministerských postů v 37 většinových i menšinových standardních3 koaličních 

kabinetech ve zmiňovaných šesti zemích v období 1992-2009. Jsem přesvědčen, že 

použitý datový vzorek je natolik obsáhlý, aby bylo možné na jeho základě učinit 

relevantní zobecňující závěry. Věřím, že výsledek této práce může přispět 

k výzkumu problematiky rozdělení koaličních zisků, a že umožní specifický náhled 

do prostředí jednoho z nejdůležitějších aspektů koaliční politiky ve vybraných 

politických systémech střední a východní Evropy. 

Na závěr bych rád upozornil na to, že jelikož je ve většině odborné, česky 

psané literatury zabývající se problematikou koaličního vládnutí běžnou praxí 

uvádět kvůli neustálené terminologii u klíčových pojmů jejich anglický originál, 

považuji za vhodné tak činit na potřebných místech i v této práci. 

                                            
3 Z výzkumu jsou vyřazeny všechny vlády jednobarevné a dále pak koaliční vlády, jež jsou odbornou veřejností 
označovány za provizorní, udržovací, či úřednické (caretaker government/cabinet). Tyto kabinety totiž zpravidla 
neusilují o prosazení politického programu a jejich úkolem je zpravovat zemi po omezený časový úsek 
v momentě, kdy neexistuje potřebný konsensus k utvoření vlády klasické (politické). 
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Současný stav zkoumané problematiky 

 

Distribuce koaličních zisků z hlediska office-seeking přístupu 

 

Z teoretického hlediska je jistě na místě vézt diskusi o tom, čím jsou aktéři 

při vyjednávání o ziscích nejvíce motivováni. Politická teorie v tomto ohledu 

tradičně rozlišuje mezi americkým (office-seeking) a evropským (policy-seeking) 

přístupem. 

Office-seeking přístup předpokládá, že primárním cílem aktérů je obsadit 

maximum možných postů ve vládě a tím si nad ní zajistit kontrolu. Exekutiva 

z tohoto pohledu není považována za svrchovaný rozhodující orgán, ale spíše za 

„výherní cenu“, kterou si mezi sebe rozdělí vítězná legislativní koalice. Existence 

programové složky je v tomto případě vykládána jako prostředek k úspěchu ve 

volební soutěži, ale principiálně o ní jde až v druhé řadě. Velmi charakteristické je 

v tomto směru tvrzení, že politické strany používají programovou složku politiky 

(policy) k tomu, aby pomocí ní vyhráli volby – a není tomu tak, že chtějí vyhrát 

volby kvůli prosazení svého programu (DOWNS 1957: 28). 

  Z racionality uvažování americké tradice studia koaliční politiky zároveň 

vyplývá i uvažování o exekutivních postech jako o zisku, který se vyznačuje stálou 

cenou. Tento předpoklad pak logicky vede k závěru, že čím méně členů vládní 

koalice bude mít, tím větší zisk v podobě množství exekutivních postů získá každá 

jednotlivá zúčastněná strana (RIKER 1962). Existuje však řada dobrých 

teoretických i empirických důvodů domnívat se, že ne všechny vládní posty se 

vyznačují stejnou hodnotou.4  Zisk postu ministra financí je zcela jistě cennější, než 

zisk kupříkladu funkce ministra dopravy. Je tak na místě předpokládat, že mezi 

jednotlivými kabinetními posty existuje určitý hodnotový rozdíl. Zastánci office-

seeking přístupu však argumentují tím, že ona hierarchie hodnot jednotlivých 
                                            
4 Viz BROWNE, FRANKLIN (1973); BROWNE, FESTE  (1975: 30); LAVER, HUNT (1992); BUDGE, 
KEMAN (1993: 90); LAVER, SCHOFIELD (1998: 181); MÜLLER, STROM (2003: 22); LAVER, SHEPSLE 
(1996: 152-154); DRUCKMAN, WAWRICK (2005). 



7  

vládních postů je pro všechny aktéry stejná. Tato premisa vyvolává řadu kritických 

reakcí především ze strany zastánců na program citlivého přístupu. Kupříkladu 

BUDGE a KEMAN (1993: 90) tvrdí, že v momentě, kdy by byly všechny 

zúčastněné strany zainteresovány ziskem stejných ministerstev, stala by se tvorba 

koalic nemožnou. LAVER a SCHOFIELD (1998: 40-41) dodávají, že při jednání o 

konkrétním obsazení vládních postů sice může být „cennost“ různých 

ministerských postů vnímána všemi aktéry stejně5, ale že spíše nastane situace, kdy 

budou mít stejná ministerstva pro rozdílné aktéry různou hodnotu. Toto rozdílné 

preferování stejných ministerských postů různými stranami poukazuje na význam 

politických  programů při diskutování koaličních zisků. 

 Dalším výrazným nedostatkem office-seeking přístupu je to, že podle této 

interpretace role politického programu by se zkušení voliči museli nutně poučit 

z faktu, že volební programy nehrají žádnou roli a volili by podle předpokladů 

toho, jak budou probíhat možná vyjednávání a jak dopadnou (LAVER, 

SCHOFIELD 1998: 38). Office-seeking přístup v neposlední řadě selhává i při 

interpretaci vzniku a funkce menšinových a nadbytečně velkých vlád.6 Jak 

poznamenává ŘÍCHOVÁ (2006: 127), je snaha, vysvětlit motivace aktérů koaliční 

hry pouze jejich úsilím o obsazení exekutivních postů, příliš zjednodušující a do 

značné míry překonaná. Pokud se totiž vrátíme k původnímu tvrzení, že politici 

usilují o ministerské posty kvůli nim samotným, je velmi těžké, ba nemožné 

vysvětlit, proč mají jednotlivá ministerstva pro různé politické strany odlišnou 

cenu. 

 

Distribuce koaličních zisků z hlediska policy-seeking přístupu 

 

Policy-seeking přístup navazuje na předchozí teorii a na rozdíl od ní uvažuje 

o prosazení politického programu (policy) jako o klíčové motivaci aktérů 

                                            
5 Stalo by se tak pravděpodobně v případě, že by součástí vládní koalice byly strany s podobným programem. 
6 Viz BUDGE, KEMAN (1990); LAVER, SCHOFIELD (1998); STROM (1990). 



8  

koaličního chování. Tento přístup výstižně charakterizuje názor DE SWAANA 

(1973), jenž dochází k závěru, že v parlamentní hře jde především o definování 

hlavního proudu vládní politiky a členství v koaličním kabinetu není nic jiného, než 

prostředek k prosazení stranického programu. Základní tezí policy-seeking přístupu 

tak je, že se vládní strany jednoduše musí shodnout na programovém prohlášení 

vlády a jmenovaní ministři musí své úřady řídit podle dohodnutých zásad. 

Prosazovaní programu je bráno jednak jako vizitka politické strany a jednak jako 

faktor legitimující působení strany ve vládě. Politické strany v tomto pojetí nejsou 

považovány za tak nezásadové, aby vstoupily do jakékoliv matematicky „vítězné“ 

koalice jen proto, aby navýšily jednorázové zisky. 

 Mohlo by se zdát, že podle priorit definovaných policy-seeking přístupem jde 

stranám jen o prosazení vlastního programu, a že se nestarají o to, zda mají v držení 

určitý úřad, či nikoli. Tento pohled vychází z představy neustálé a přísné kontroly 

jednotlivých vládních postů legislativním sborem, jemuž je vláda odpovědná. Je 

zřejmé, že vznik vlád je v parlamentních systémech nedělitelně spojen s nutností 

většinové podpory v legislativním sboru. Avšak od okamžiku, kdy je vládě 

„vyslovením důvěry“ udělen mandát, se vztah legislativy a exekutivy důležitým 

způsobem mění. Životaschopnost (viability) kabinetu totiž, jak ukázali BUDGE a 

LAVER (1992), není odvislá od jeho schopnosti legislativní většiny generovat, ale 

naopak od způsobilosti zabránit vzniku většiny proti němu. Tato skutečnost 

teoreticky snižuje míru svrchovanosti legislativy nad exekutivou a vybízí k úvaze, 

jakým konkrétním způsobem mohou členové exekutivy ovlivnit prosazení 

programu. 

 Jedním z taktických prvků, pomocí kterého mohou vlády do značné míry 

realizovat svojí politiku i navzdory postojům legislativního sboru, je prosazování 

takové agendy, která není bytostně spojená o otázkou přežití vlády (LAVER, 

SCHOFIELD 1990: 55). Vláda tak může při svém zasedání bez problémů prosadit 

jakákoliv rozhodnutí, která svojí povahou nezpůsobí rozpad koalice, nebo vznik 

konsensu k jejímu sesazení ze strany legislativního sboru.  



9  

Krom částečné funkční soběstačnosti vlády jako celku je třeba zmínit i 

možnost jednotlivých ministrů kontrolovat detailní programové výstupy (policy 

outputs) jimi vedenými úřady. Právě tuto schopnost označují BROWNE a 

FRANKLIN (1973: 454) za hlavní motivační faktor jednotlivých stran při soutěži o 

jednotlivá ministerstva. Podle nich je každá strana odměněna určitým počtem 

vládních postů výměnou za parlamentní  podporu vlády, čímž tato strana ustavuje 

svou formální odpovědnost za primární vliv v jednotlivých oblastech 

programového spektra. K podobnému závěru dochází i BUDGE a KEMAN (1993: 

89), kteří považují možnost ovlivňovat programové výstupy vlády skrze konkrétní 

ministerské posty dokonce za účinnější, než prosazení programu skrze vyjednané 

koaliční dohody. Na tyto úvahy navazují LAVER a SHEPSLE (1996), když tvrdí, 

že možnost ovlivnit konkrétní veřejnou politiku (public policy) leží až za hranicemi 

pravomocí vlády jako takové. Koaliční politika je podle nich zaváděna především 

pomocí ministerstev a jsou za ní přímo zodpovědní jednotliví ministři. Z tohoto 

pohledu jsou ministerstva natolik autonomní, že se jejich činnost dokonce vymyká 

kabinetní kontrole a jednotliví ministři jsou tak schopni prosazoval vlastní 

stranickou politiku téměř bez omezení (LAVER, SHEPSLE 1996: 32-33). Ačkoliv 

může být takovéto tvrzení v určitých případech sporné, přesto prokazuje svoji 

hodnotu tím, že poukazuje na jednu z významných pravd ohledně prosazování 

koaliční politiky. Ministerští předsedové jsou totiž mnohdy konfrontováni s realitou 

v podobě nemožnosti prosadit vlastní preferovanou vládní politiku, právě kvůli 

neschopnosti efektivně dirigovat činnost ministrů koaličních stran. Tento stav by 

teoreticky měl motivovat koaliční strany k pokusu o omezení pravomocí 

jednotlivých ministerstev, s cílem ovlivnit nevhodné výstupy z nich. To se 

zpravidla děje pomocí různých druhů koaličních dohod, které mohou být uzavírány 

pro období vlády, během níž se může vystřídat i několik kabinetů (MÜLLER, 

STROM 2003: 17-18).  

Pokud připustíme, že jednotliví ministři mohou účinně prosazovat část 

stranického programu i mimo přímý dozor vlády jako sboru, pak se objevuje 

obzvláště silný důvod proto, aby se především menší koaliční strany (které 
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nedisponují většinou ve vládním sboru) snažily získat takový ministerský post, do 

jehož kompetence spadají jejich nejdůležitější programové body. Pokud je ovšem 

autonomie rozhodování jednotlivých ministrů opravdu tak velká, pak je ovšem 

logické předpokládat, že si tento stav uvědomují všichni klíčoví aktéři koaliční hry. 

Způsob, pomocí kterého mohou koaliční strany alespoň monitorovat činnost svých 

vládních partnerů, je obsazení postů náměstků ministrů. Kupříkladu v České 

republice je běžnou praxí, že alokace postů náměstků ministrů je součástí koaliční 

dohody. 

 

Výzkum distribuce ministerstev v západoevropském prostředí 

 

 Je zřejmé, že politici mohou prosazovat určitý program s cílem získat úřad, 

nebo se naopak snažit o zisk úřadu s cílem prosadit program. Ať tak, či onak, 

motivace jednotlivých hráčů získat úřad je eminentní. Zisk ministerského postu 

totiž garantuje jak programovou kontrolu nad danou oblastí, tak i uspokojení 

osobních ambicí vrcholných politiků. Proto představují ministerské posty 

nejdůležitější zisk v koaliční hře. (LAVER, SCHOFIELD 1990: 164)  

 

Otázka proporcionality v distribuci ministerstev 

 

O problematice rozdělení ministerstev mezi jednotlivé koaliční partnery 

pojednává řada studií, které přitom empiricky vycházejí situace 

v západoevropských zemích v období po 2. světové válce. Prvotní studie7 jsou 

založeny především na herně-teoretickém základě a obhajují tezi, že ministerské 

posty jsou v rámci koalice v parlamentních režimech rozdělovány proporčně 

s ohledem na sílu jednotlivých aktérů. V závislosti na premise, že každá vláda je 

v parlamentarismu odvislá  od většiny, kterou dokáže generovat v legislativním 

                                            
7 GAMSON (1961); BROWNE, FRANKLIN (1973). 
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sboru, je síla koaličních partnerů v těchto studiích posuzována podle počtu 

vlastněných legislativních mandátů. Nedůležitější prostředky (hlasy v legislativním 

sboru) by v tomto směru měly být proporčně vyváženy klíčovými koaličními zisky 

a řečeno Gamsonovými slovy: „každý účastník bude očekávat od ostatních podíl na 

zisku přímo úměrný svému příspěvku (této) koalici“ (GAMSON 1961: 376). Toto 

tvrzení je v literatuře označováno jako Gamsonův zákon a jeho platnost potvrdila 

řada pozdějších studií.8 

 První empirický důkaz Gamsonova tvrzení přinesli BROWNE a FRANKLIN 

(1973), kteří při svém studiu západoevropských parlamentarismů9 v období 1945-

1969 došli k poznatku, že ministerské posty jsou mezi koaličními stranami 

rozdělovány téměř čistě proporčně vzhledem k počtu jejich legislativních křesel. 

Svůj závěr doplnili zjištěním, že pokud se přeci jenom nějaká disproporce 

vyskytuje, pak spíše v té podobě, že malé koaliční strany budou při rozdělování 

ministerstev lehce nadreprezentovány. Tento fenomén byl autory nazván „efektem 

relativní slabosti“ velkých koaličních stran (relative weakness effect) (BROWNE, 

FRANKLIN 1973: 460). Browne a Franklin zdůvodnili možnou výhodu malých 

stran při rozdělování ministerstev dvěma způsoby. Zaprvé má podle nich malá 

strana má velkou šanci být stranou pivotální a tedy představovat nepostradatelný 

prvek koalice, jež aspiruje na to být většinovou10; a zadruhé mohou být programové 

ambice malé strany větším koaličním partnerem podceněny. Za důležitý faktor 

v tomto případě považují Browne a Franklin velikost koalice. Zvýhodnění malých 

koaličních aktérů je tak podle nich nejmarkantnější v situacích, kdy velikost koalice 

nepřesáhne tři členy. Tento jev je vysvětlitelný tím, že leadeři velkých koaličních 

stran mají tendenci poskytnout menším koaličním partnerům zvýhodnění jen 

 tehdy, pokud se jejich ambicemi necítí ohroženi. Browne a Franklin se dále 

zaměřují na otázku, zda existuje nějaký vztah mezi konkrétními ministerstvy a tím, 

                                            
8 BROWNE, FRANKLIN (1973); BROWNE, FRENDREIS (1980); SCHOFIELD, LAVER (1985); 
WAWRICK, DRUCKMAN (2001); DRUCKMAN, ROBERTS (2003).  
9 Browne a Franklin v této studii podrobují zkoumání 13 zemí: Belgii, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Itálii, 
Izrael, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko a Švédsko.  
10 Toto zdůvodnění je podmíněno předpokladem, že základem koalice je některá z velkých stran, jejímž 
koaličním partnerem je jedna, či více stran malých.  
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zda jsou tyto častěji obsazovaná stranami „přeplacenými“ (overpaid) nebo naopak 

„nedostatečně odměněnými“ (underpaid)11. Ačkoliv u většiny ministerstev nebylo 

možné prokázat jasnou náležitost k určité skupině, přesto byla identifikována dvě 

ministerstva, která jsou oproti ostatním výrazně častěji obsazována stranami 

„přeplacenými“: ministerstvo hospodářství a ministerstvo mezinárodního obchodu. 

Oproti tomu post premiéra je z tohoto pohledu nejčastěji v držení strany, jež je 

v celkovém zisku vládních postů „nedostatečně odměněná“. (BROWNE, 

FRANKLIN 1973: 465-467) 

Zcela jiný přístup k otázce dělby koaličních zisků představuje interpretační 

rámec, jenž primárně vychází z posuzování síly koaličních aktérů podle jejich 

vyjednávací síly (bargaining power) a vychází z tvrzení, že klíčovým aktivem 

jednotlivých koaličních stran nejsou jejich mandáty v legislativním sboru, nýbrž 

jejich potenciál k utvoření většinové koalice. Za účelem objasnění rozdělení zisků 

právě podle vyjednávacích schopností aktérů zkonstruovali LAVER a 

SCHOFIELD (1985) herně-teoretický vyjednávací koncept nazvaný „bargaining 

set“. Tento model byl následně vystaven testování na datovém vzorku z 11 

evropských zemí v období 1945-1983 s cílem zjistit jeho prediktivní schopnost 

rozdělit daná ministerstva mezi  koaliční strany. Výsledek byl porovnán s  

tradičním přístupem upřednostňujícím čistou proporcionalitu rozdělení postů 

(Gamsonův zákon). Výsledkem tohoto experimentu bylo mimo jiné zjištění, že 

vyjednávací síla jednotlivých stran (bargaining power) je do značné míry úměrná 

právě počtu jejich křesel v legislativě a že existuje přímý vztah mezi vyšším 

počtem vlastněných postů v legislativě a větší vyjednávací silou jednotlivých stran. 

Proto Laver a Schofield uvedli domněnku, že norma proporcionality možná funguje 

právě díky napojení na „vyjednávací sílu“ jednotlivých stran. Dalším zjištěním a 

pak bylo, že v předpovědi rozložení ministerstev je v některých případech 

úspěšnější norma proporcionality, zatímco u jiných vítězí v přesnosti predikce 

„bargaining set“. Přesto se při celkovém shrnutí ale jako výrazně úspěšnější model 

                                            
11 Přeplacenost / nedostatečná odměněnost jsou míněny ve vztahu k ideálně proporční distribuci vládních postů.  
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predikce jeví norma proporcionality (LAVERA SCHOFIELDA 1985: 155-158). 

Ve vysvětlení toho, proč prostředí některých zemí podporuje tendenci aktérů 

koaliční hry rozdělovat ministerstva proporčně, nebo naopak podle jiného vzorce, 

ale Laver se Schofieldem  zůstali nejistí.  

Ani výše zmíněný předpoklad výhody malých koaličních aktérů při dělbě 

koaličních zisků však nebyl přijat bez výhrad. S rozdílným výkladem disproporce 

v distribuci vládních postů přišli jako první BARON a FEREFOHN (1989). Podle 

jejich interpretace je oním aktérem, který obdrží onen „bonusový“ přídavek 

k zisku, strana vedoucí koaliční vyjednávání (formateur). Předpoklad „tvořitelské 

prémie“ (formateur bonus), jenž přímo odporuje výše zmíněné domněnce o 

zvýhodnění malých stran v koaličním jednání, je možné teoreticky obhájit 

následujícím způsobem. Zaprvé, strana vedoucí koaliční jednání disponuje 

výsadním právem činit nabídky na sestavení vládní koalice, což samozřejmě obnáší 

i výsadní právo navrhovat alokaci jednotlivých vládních postů.12 Tato pozice 

umožňuje straně pověřené sestavením vlády činit jednorázové nabídky svému 

potenciálnímu koaličnímu partnerovi a důležité je, že pokud tento nabídku odmítne, 

pak mu nezbývá než čekat na nabídku další, která ovšem nemusí přijít a nebo která 

může mít stejnou podobu jako nabídka první. Naopak strana jež na první pokus o 

utvoření vlády neuspěje, má velkou šanci být pověřena sestavením vlády i 

v druhém kole. (BARON, FEREJOHN 1989) 

 Empirické doložení „tvořitelské prémie“ se stalo předmětem mnoha 

odborných sporů. Jako první se o empirické potvrzení teze o zvýhodnění 

„tvořitelských“ stran pokusili WAWRICK a DRUCKMAN (2001). Z jejich  

výzkumu, provedeného na základě dat z 12 západoevropských zemí vyplynulo, že 

ačkoli jsou „tvořitelské“ strany v 84 % případů strany velké13 (WAWRICK, 

DRUCKMAN, 2001: 629), přesto jsou ve výsledku v kabinetech 

                                            
12 Proces tvorby vlády v parlamentních demokraciích zpravidla začíná jmenováním osoby pověřené sestavením 
vlády (formateur). Ve většině případů je touto osobou nově jmenovaný premiér a součástí jím vedených jednání 
o tvorbě vlády je i otázka rozdělení vládních postů mezi členy koalice.  
13 Ke obdobnému závěru dochází i DIERMEIER a MERLO (2001: 16),  z jejichž výzkumu procesu koaličního 
jednání jasně vyplývá, že strany disponující více mandáty v legislativním sboru mají větší šanci stát se stranami  
pověřenými vedením koaličních vyjednávání.  
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nadreprezentovány především strany malé. Autoři však připustili, že v momentě, 

kdy jsou jednotlivé vládní posty pojímány jako trofej o nestejné hodnotě, je možné 

uvažovat o tom, že strana pověřená sestavením vlády  bude při distribuci 

kabinetních postů zvýhodněna ne kvantitou obdržených postů, nýbrž jejich 

kvalitou. Jednoduše řečeno, že strana vedoucí koaličnímu jednání (formateur) 

přednostně obsadí nejhodnotnější kabinetní posty14 a na alokaci těch méně 

hodnotných již jí nebude tolik záležet. Zjištěná početní nadreprezentovanost 

zástupců malých stran v koaličních kabinetech tak může být produktem omylu, 

jenž pramení z ignorování rozdílné hodnoty jednotlivých ministerstev. 

(WAWRICK, DRUCKMAN 2001: 638-641) 

 Na další problém v teoretickém základu výše zmíněných výzkumů15 

upozorňuje ANSOLABEHERE a kol. (2003). Dle této studie jsou všechny 

dosavadní  snahy o nalezení nejúspěšnějšího interpretačního modelu pro distribuci 

kabinetních postů založené na mylném předpokladu, že vyjednávací potenciál 

strany je přímo, či nepřímo odvislý od počtu vlastněných křesel v legislativním 

sboru. ANSOLABEHERE a kol. (2003: 4) v reakci na to tvrdí, je vyjednávací síla 

strany je dána spíše „hlasovací schopností“ (voting weight)16, která může být od 

pouhého numerického podílu křesel odlišná. Na základě nově zpracovaného 

Druckmanova a Wawrickova (2001) datového vzorku pak ANSOLABEHERE a 

kol. (2003: 14) dochází k závěru, že strana vedoucí koaliční vyjednávání je opravdu 

odměněna zvýšeným podílem kabinetních postů  (formateur bonus), který je roven 

navýšení podílu ministerských postů o 13% oproti ideálně proporčnímu rozdělení.17  

Ačkoli debata o alokaci „bonusových“ ministerstev doposud není ukončena, 

je samotný „Gamsonův zákon“ potvrzen nebývale vysokým počtem empirických 

                                            
14 Post premiéra, ministra financí, etc. 
15 BROWNE, FRANKLIN (1973); BROWNE, FRENDREIS (1980); SCHOFIELD, LAVER (1985); 
DRUCKMAN, WAWRICK (2001). 
16 Koncept „hlasovací schopnosti“ lze vysvětlit na jednoduchém příkladu. Představme si legislativní sbor o 17 
křeslech. Strana A disponuje 6 křesly, strana B a C po 5 křeslech a strana D 1 křeslem. Matematicky lze sestavit 
3 minimálně vítězné koalice (A+B, A+C, B+C). Strana D je v tomto případě v každé z „vítězných“ koalic 
nadbytečným členem. Strany A, B a C disponují všechny stejnou „hlasovací schopností“ (1,1,1), ačkoliv 
disponují různým počtem mandátů ve sboru (6,5,5). (ANSOLABEHERE a kol. 2003: 9-13) 
17 Rozdílná hodnota jednotlivých ministerstev však v této studii brána v potaz není. 
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testů. I aktualizovaná data z 14 západoevropských zemí původní definici 

„Gamsonova zákona“ víceméně potvrzují.18 (WAWRICK, DRUCKMAN 2006: 

651) 

WAWRICK a DRUCKMAN (2006) však tvrdí, že nejen tento, ale i všechny 

dosavadní důkazy „Gamsonova zákona“ stojí na špatných základech, jelikož žádná 

z nich nebere v potaz rozdílnou hodnotu jednotlivých vládních postů. Tato výtka se 

ve světle dosavadního výzkumu hodnoty vládních postů19 jeví jako vysoce 

opodstatněná. V momentě kdy totiž připustíme, že jednotlivá ministerstva nemají 

stejnou hodnotu, postrádá jakékoliv hodnocení jejich alokace provedené na základě 

modelu hry s konstantním součtem téměř veškerý smysl. Kupříkladu předpoklad, 

že post premiéra má pro aktéry stejnou hodnotu jako post ministra dopravy, je 

v tomto směru jistě přinejmenším velmi sporný. Pokud bychom však měli 

předpokládat, že každý jednotlivý vládní post má pro různé aktéry různou hodnotu, 

pak by se jakékoliv hodnocení přeplacenosti nebo nedostatečné oceněnosti 

koaličních zisků jednotlivých aktérů stalo natolik komplikovaným, že by to 

efektivně znemožnilo veškerý praktický výzkum. V některých případech by 

dokonce mohl být výpočet reálného zisku velmi složitý i pro samotné koaliční 

aktéry. Je proto možné očekávat, že při reálném vyjednávání o rozdělení koaličních 

zisků je hodnota jednotlivých ministerských postů chápána v kontextu určitého 

obecně přijímaného žebříčku jejich relativní prestiže. Ačkoli, jak prokázali 

BUDGE a KEMAN (1993), mohou mít jednotlivá ministerstva pro různé strany 

různou cenu, je z  pohledu jednotlivých aktérů koaliční hry nutné, použít k zjištění 

hodnoty podílů ostatních stran na koaličním zisku základní obecně přijímanou 

hodnotu (cardinal weight) jednotlivých vládních postů.20 (WAWRICK, 

DRUCKMAN 2006: 641) 

                                            
18 Viz graf 1. 
19 Viz BROWNE, FESTE (1975), BUDGE, KEMAN (1990); LAVER, SCHOFIELD (1990); LAVER, HUNT 
(1992); WAWRICK, DRUCKMAN (2001); WAWRICK, DRUCKMAN (2006). 
20 To je možné samozřejmě pouze v případě, že jednotliví aktéři disponují relativně vysokým stupněm znalostí 
onoho hodnotového žebříčku ministerských postů. Z pohledu výzkumu je pak důležité předpokládat, že onen 
hodnotový žebříček zůstává v daném časovém úseku konstantní. 
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Při testu21 modifikovaného „Gamsonova zákona“, kdy byl podíl každé strany 

na zisku ministerstev počítán jako vzájemný poměr váženého součtu (weighted 

sum) ministerstev (touto) stranou získaných a váženého součtu ministerstev 

získaných všemi stranami došli WAWRICK a DRUCKMAN (2006: 648-651) 

k překvapivým výsledkům. „Vážený podíl ministerstev“ (weighted portfolio share) 

získaných stranami se totiž ukázal být velmi těsně propojený s jejich „neváženým“ 

podílem. Tento fakt by bylo možné interpretovat tak, že je jednotlivým 

ministerstvům v rámci daného prostředí přiznávána téměř stejná hodnota. Tomu 

však podrobnější výzkum odporuje. V průměrném systému je totiž 

nejhodnotnějšímu kabinetnímu postu (premiérovi) přiznávána 4,77 násobně vyšší 

hodnota, než postu nejméně ceněnému (WAWRICK, DRUCKMAN 2006: 649). 

Rozpor v těchto zjištěních je opravdu mimořádný a napovídá tomu, že podoba 

rozdělení ministerstev v koaličních kabinetech je neobvykle jemně vyvažována 

s cílem kompenzovat zřetelné rozdíly ve váženosti jednotlivých postů.  Z výzkumu 

zároveň vyplývá, ani při zohlednění „vážené“ hodnoty vládních postů není možné 

potvrdit domněnku o zvýhodnění stran vedoucích koaliční jednání (formateur 

bonus), přestože tyto strany téměř vždy obsazují post premiéra. Naopak u menších 

koaličních partnerů je pozorovatelné, byť slabé, zvýhodnění (small party bias). 

Průměrná malá strana tak disponuje 21,2% podílem na legislativní koalici, ale je 

odměněna v průměru 22,8% „váženého“ zisku (weighted payoff). Oproti tomu 

průměrná strana vedoucí koaliční jednání vykazuje 58,5% podíl na legislativní 

koalici, ale je odměněna v průměru pouze 55,3%  „váženého“ zisku. (WAWRICK, 

DRUCKMAN 2006: 651) 

WAWRICK a DRUCKMAN (2006) rovněž testovali „vážený“ zisk 

jednotlivých stran v situaci, kdy je jako určující faktor brána namísto počtu křesel 

tzv. „hlasovací síla“ (woting weight) jednotlivých stran a našli hmatatelný důkaz 

pro tvrzení, že strany vedoucí koaliční jednání získávají mírně větší podíl 

„váženého“ zisku, než co by odpovídalo jejich „hlasovací síle“. Toto zjištění ale 

                                            
21 Tento test byl založen na datech z 14 západoevropských států (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko)  v období 1945-2000.  
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neznamená, že je původní podoba „Gamsonova zákona“ špatně stanovená. 

Vzhledem k zjištěné velmi významné souvislosti mezi ziskem vládních postů a 

počtem křesel strany v legislativním sboru, která svou silou naprosto zastiňuje efekt  

„hlasovací síly“ (woting weight) i „tvořitelské prémie“ (formateur bonus), je možné 

tvrdit, že vůdčím principem při alokaci ministerských postů je velmi 

pravděpodobně počet křesel strany v legislativním sboru a nikoli „hlasovací síla“ 

strany, nebo její taktická vyjednávací výhoda (WAWRICK, DRUCKMAN 2006: 

647-658). Toto víceméně překvapivé zjištění a v podstatě další doložení platnosti 

„Gamsonova zákona“ odporuje všem teoretickým předpokladům moderních 

modelů vyjednávání, jelikož ty shodně tvrdí, že norma proporcionality v distribuci 

koaličních zisků je neplatná v tom případě, kdy jedna ze stran vyjednávání získá 

nad ostatními výhodu22. Samotní WAWRICK a DRUCKMAN (2006: 660) 

připouštějí, že norma proporcionality nutně potřebuje solidní teoretické podložení. 

Právě o možné teoretické zdůvodnění „Gamsonova zákona“ se pokusili 

CARROLL a COX (2007), kteří za tímto účelem zkonstruovali teoretický 

vyjednávací model, který dovoluje aktérům tvořit předvolební dohody. Na základě 

tohoto modelu pak vyslovili premisu, že podoba alokace vládních postů bude bližší 

normě proporcionality v případě, kdy bude vláda sestavená stranami vstupujícími 

do voleb v předvolební koalici.  Tato premisa byla následně podrobena testům na 

rozšířeném vzorku dat23, jimiž disponovali WAWRICK a DRUCKMAN (2006). 

Výsledkem analýzy bylo zjištění, že z 683 stran účastnících se vlád, jich 40 (6%) 

vstupovalo do voleb v oficiální  předvolební koalici. Následně pak takto vzniklé 

vládní koalice založené na veřejně deklarované předvolební spolupráci alokovaly 

vládní zisky proporčně v poměru k počtu křesel, přestože v jejich rámci bylo 

možné pozorovat strany dominující koaličnímu jednání. U ostatních vládních 

                                            
22 Tímto zvýhodňujícím faktorem může být buď pivotálnost strany, či její tvořitelský status. Výhodu, jak uvádí 
LAVER a SCHOFIELD (1998), může přinést i výhodné postavení strany oproti jejím potenciálním koaličním 
partnerům v ideologickém spektru, ovšem tuto možnost doposud žádná z dosavadních studií podrobně 
nezkoumala.  
23 Data pochází z 14 západoevropských států (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko)  v období 1945-2005.  
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koalic byl pozorován spíše vliv „hlasovací schopnosti“ ( voting weight) stran na 

výslednou alokaci koaličních zisků. Výhoda pro strany vedoucí koaliční jednání 

(formateur) nebyla touto studií jednoznačně prokázána. Dle tohoto výzkumu je 

tady možné nahlížet na předvolební aliance jako na pokusy předjednat distribuci 

potenciálních zisků. Pokud se strany k takovémuto jednání odhodlají, pak je 

logické, aby při diskusi o rozdělení zisků poměřovaly míru přínosu každé ze stran 

pomocí toho, oč v nadcházejících volbách jde – získané mandáty (křesla). To se 

pak projeví v přítomnosti vysoké míry závislosti zisků na počtu křesel stranami 

získaných. (CARROLL, COX 2007: 307-310) 

 Je ovšem třeba dodat, že faktorů ovlivňujících výslednou alokaci koaličních 

zisků může být více. Prozatím byly diskutovány pouze situace, v nichž se koaliční 

strany snaží maximalizovat své krátkodobé zisky. Je ovšem možné, že 

přinejmenším některé strany budou hledět i na maximalizaci zisků dlouhodobých, 

což u „tvořitelské strany“ může mít kupříkladu podobu rezignace na využití své 

taktické vyjednávací výhody výměnou za udržení trvalé loajality menšího 

koaličního partnera v horizontu několika volebních období. Takovéto faktory jsou 

bohužel jen velmi obtížně zakomponovatelné do teoretických modelů koaličního 

vyjednávání. 

 

Hodnota jednotlivých vládních postů 

 

 Podoba koaličního zisku je obvykle nejdůležitějším faktorem určujícím 

efektivitu prosazování programu jednotlivých stran v rámci vlády. Proto se 

výzkumy mapující koaliční jednání tak často zaměřují právě na výzkum distribuce 

vládních postů mezi aktéry koalic. Možná překvapivě však většina dosavadních 

výzkumů považovala všechny kabinetní posty za srovnatelné hodnotné a zabývala 

se pouze numerickou podobou proporcionality jejich distribuce. Již BROWNE a 

FRANKLIN (1973: 458) však připustili možnost, že jednotlivé vládní posty mají 
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z pohledu aktérů rozdílnou hodnotu a upozornili tak na nutnost dalšího výzkumu 

této kvalitativní dimenze distribuce ministerských postů.  

BROWNE a FESTE (1975) byli prvními, kdo se pokusil určitým způsobem 

změřit hodnotu jednotlivých ministerstev pro různé aktéry. Ve výzkumu, který byl 

zaměřen na zjištění souvislosti programovým profilem politických stran a 

preferovanými ministerstvy, bylo těmito autory bráno v úvahu 8 ideologických 

typů stran a byla zkoumána jejich potenciální vazba na konkrétní ministerstva. 

Výsledkem tohoto výzkumu bylo zjištění, že žádné silné vazby mezi stranickou 

ideologií a výběrem konkrétních ministerstev neexistují. Toto zjištění je však do 

značné míry znehodnoceno značným teoretickým problémem, se kterým se daný 

výzkum musel potýkat. Nedořešená totiž zůstala situace, kdy specifická kombinace 

stranických typů v koalici vyústí ve specifické rozdělení ministerstev v rámci 

koalice. Jinak řečeno, nepřítomnost konkrétního typu strany totiž povede 

k přerozdělení jí preferovaných ministerstev ostatním stranám, což ve výsledku 

znamená nezvratné zkreslení výzkumu.  

Na tento typ výzkumu navázali BUDGE a KEMAN (1990), kteří se pokusili 

prokázat souvislost mezi jednotlivými stranickými rodinami24 a volbou konkrétních 

ministerstev pomocí verifikace přesně definovaných hypotéz25. Výsledkem jejich 

zkoumání bylo zjištění, že jednotlivé stranické rodiny jsou zainteresovány na zisku 

konkrétních ministerských postů, ale že záleží i na typu koalice a na konkrétní 

vyjednávací pozici, ve které se strana nachází (BUDGE, KEMAN 1990: 105-131). 

Snaha empiricky doložit souvislost mezi ideologickým profilem určité politické 

strany a sadou konkrétních ministerských postů touto stranou  preferovaných se 

tedy, i přes jisté prokazatelné výsledky, ukázala jako víceméně neefektivní.  

V některých politických systémech je podle LAVERA a SCHOFIELDA 

(1998) možné pozorovat určitý specifický jev související se zvýšenou důležitostí 

některých ministerstev pro konkrétní strany. Řeč je o situaci, kdy se určitá strana 

                                            
24 Budge a Keman pro tento účel definovali 5 základních stranických rodin. 
25 Hypotéza kupříkladu zněla: „Ministerstvo školství je obsazeno buď religiózní, nebo liberální, nebo 
socialistickou stranou, pokud je jedna nebo více z nich součástí koalice.“ (BUDGE, KEMAN 1993:103)  
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dlouhodobě orientuje na prosazování úzkého programového tématu a za tímto 

účelem nepřetržitě upřednostňuje jedno ministerstvo. V takovémto případě může 

být takové ministerstvo dlouhodobě pod správou jedné strany a pro takovouto 

stranu bude mít zmiňovaný ministerský post zcela jistě nadprůměrně vysokou 

hodnotu. (LAVER, SCHOFIELD 1998: 182-183)  

Pokud přijmeme tezi, že důležitost kabinetních postů není shodná, nastává 

otázka jak diferenci mezi nimi měřit. Jakým způsobem ohodnotit průměrnou 

cennost jednotlivých ministerských postů však zdaleka není jednoznačné. Jak uvádí 

LAVER a SCHOFIELD (1998: 167-186), je snaha měřit důležitost ministerstva 

podle počtu zákonů v programovém prostoru, který dané ministerstvo okupuje, 

nerelevantní, protože nepostihuje zcela programovou ani personální složku otázky. 

Rovněž je dle těchto autorů nevhodné posuzovat cennost ministerstva podle 

finanční částky, se kterou ministerstvo operuje, jelikož tento přístup zvýhodňuje 

ministerstva s velkým rozpočtem a malým reálným vlivem26. Jistým řešením se 

může zdát využití tzv. „expertních analýz“ založených na případových studiích a 

operujících s řadou detailních informací o konkrétních politických systémech. 

Takovéto studie jsou založeny na zprávách odborníků na konkrétní politické 

systémy, ve kterých je hierarchie ministerstev popisována na základě 

dotazování místních politiků a řadě dalších specifických prvků, jako kupříkladu 

analýze politické kultury. 

Cestou studie určující hodnoty jednotlivých ministerských postů na základě 

hodnocení expertů na dané politické systémy se vydali kupříkladu LAVER a 

HUNT (1992). Z jejich analýzy 12 vybraných západoevropských politických 

systému v období 1945-1989 vyplývá, že nejcennějším ministerským postem je 

vždy ministerstvo financí, následováno na druhém místě ministerstvem 

zahraničních věcí (10 případů z 12) a na třetím místě ministerstvem vnitra. 

Výstupem této studie tak sice je redukovaný žebříček nejcennějších ministerstev, 

                                            
26 Kupříkladu váha ministerstva zahraničních věcí, jež tradičně operuje s relativně nízkými finančními částkami, 
by tímto přístupem byla zcela degradována.  
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ovšem hodnota jednotlivých postů není prezentována v podobě, která by 

umožňovala identifikovat hodnotový rozdíl mezi jednotlivými ministerstvy.  

Doposud  nejvýznamnější studií zacílenou na měření hierarchické hodnoty 

jednotlivých vládních postů v západoevropském prostředí je bezesporu dílo 

DRUCKMANA a WAWRICKA (2005). Teprve tento výzkum kombinuje 

„expertní analýzu“ s trans-národním náhledem tématu, analýzou kompletní sady 

ministerstev v každé zemi, nezávislým komparativním hodnocením a finálním 

výstupem v podobě bodového hodnocení (namísto určité formy žebříčku). 

Výsledkem této komplexní analýzy, jejímž základem je datový vzorek operující 

s bodovým hodnocením více než 5 000 jednotlivých ministerstev v koaličních 

vládách ve 14 západoevropských státech, je nejen hodnocení váženosti vládních 

postů v jednotlivých politických systémech, ale i průměrná cennost jednotlivých 

ministerstev v trans-národním srovnání27. Při srovnání s předchozími a 

triviálnějšími studiemi cennosti vládních postů je třeba říci, že největší rozdíl není 

v hierarchické posloupnosti váhy jednotlivých postů (na té se v prvních čtyřech 

nejdůležitějších případech téměř všechny studie shodují), ale především 

v přesnosti, se kterou jsou tyto studie provedené. Druckmanova a Wawrickova 

analýza (2005) prozatím představuje vrchol studia vnímání hodnoty vládních postů 

v západoevropských zemích.  

 Nejaktuálnější přístupy ke studiu distribuce ministerských postů jsou tedy 

shodně založeny na předpokladu, že ne všechny vládní posty mají stejnou hodnotu. 

Tradičně se v tomto směru v západní odborné literatuře hovoří o tom, že 

nejcennějším koaličním ziskem je post ministerského předsedy, následovaný posty 

ministrů financí, zahraničních věcí nebo vnitra. Z trans-národního pohledu jsou za 

nadprůměrně důležitá považována i všechna ministerstva, jež se vyskytují napříč 

všemi systémy a jež jsou zastoupeny ve všech kabinetech, bez ohledu na jejich 

velikost. Z okruhu těchto „stabilních“ ministerstev se pak rekrutují více či méně 

ceněné posty v závislosti na specifikách zkoumané země, či v závislosti na časově 

                                            
27 Viz graf 3. 
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podmíněném problému28. Identifikována mohou být i obecně nejméně vážená 

ministerstva, mezi které patří kupříkladu ministerstvo kultury, turismu, nebo 

sportu.29 

 

Distribuce ministerstev ve středo- a východoevropském prostředí 

 

Výzkumů týkajících se distribuce a hodnoty ministerských postů ve střední a 

východní Evropě bylo až doposud publikováno velmi málo. Přitom, vnitřně- i 

mezinárodněpolitické aspekty fungování středo- a východoevropských vlád tvoří 

mnohá pnutí, jež jsou od těch pozorovaných v západoevropském prostředí spíše 

odlišná (BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL 2001: 11).  Důvodem je především více 

než čtyřicetiletá zkušenost postkomunistických zemí s existencí nedemokratického 

politického zřízení a následný přechod k demokracii. Z toho důvodu byly, a do 

značné míry stále jsou, hlavní úkoly středo- a východoevropských vlád značně 

odlišné od těch, které je možné pozorovat v prostředí klidných a ustálených 

demokratických systémů. Navíc jak poznamenává HOLMES (1999: 16), nebyly 

politické elity ve středo- a východoevropském  prostředí zvyklé vyjednávat 

kompromisní řešení, což může být pozůstatkem černo-bílého způsobu uvažování 

tak typického pro právě prodělané nedemokratické období.  

Existují minimálně dva důvody, které mluví pro odlišnost v koaličním 

vyjednávání mezi středo- a východoevropskými zeměmi a jejich  

západoevropskými protějšky. Prvním z nich je existence následnických 

komunistických stran a s tím spojená snaha, kterou je možné popsat jako úsilí 

odloučit se od minulého režimu (KITSCHELT a kol. 1999). V mnohých 

postkomunistických systémech je totiž pozorovatelný trend nepřibírat nástupnické 

                                            
28 Kupříkladu hrozbě teroristických útoků, rozsáhlé přírodní katastrofě, či epidemii.  
29 Viz BROWNE, FESTE (1975); LAVER, SCHOFIELD (1998: 181); MÜLLER, STROM (2003: 22); LAVER, 
SHEPSLE (1996: 152-154); LAVER, HUNT (1992); DRUCKMAN, WAWRICK (2005). 
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komunistické strany30  do exekutivních koalic. Existence relevantní politické 

strany, která ovšem disponuje nulovým koaličním potenciálem, je zcela jistě 

významný faktor ovlivňující koaliční vyjednávání v daném politickém prostředí. 

Tendence distancovat se (přinejmenším navenek) od stran, jež jsou následnicemi 

stran z období nedemokratické vlády, je pro všechny postkomunistické země 

naprosto typická. Jak navíc dokazují výzkumy v tomto směru provedené, bývá 

výsledkem tvorby vládní koalice obsahující následnickou komunistickou stranu 

výrazná volební ztráta stran v této koalici obsažených (GRZYMALA-BUSSE 

2002). Dalším pozorovaným fenoménem je diskriminace následnických 

komunistických stran v oblasti koaličních zisků. Pakliže se totiž taková strana 

účastní koaliční vlády, získává v průměru o 14% méně ministerských postů, než co 

by odpovídalo jejímu podílu na legislativní koalici (DRUCKMAN, ROBERTS 

2004: 11). Následnické komunistické strany tak jsou v prostředí 

postkomunistických politických systému ve střední a východní Evropě buď přímo 

vyjmuty z procesu koaličního jednání, nebo, pakliže jsou do vyjednávání zahrnuty, 

jsou tyto strany diskriminovány v oblasti koaličních zisků. 

Druhým důvodem je vysoká heterogenita společenských štěpení ve středo- a 

východoevropských zemích. Krom výše zmiňovaného štěpení 

kontinuita/diskontinuita je v tomto prostředí možné pozorovat i silná 

nacionalistické štěpení (výborným příkladem jsou pobaltské republiky). Dělba stran 

na pravicové a levicové dle jejich sociálního a ekonomického programu, což je 

typická vlastnost stranických systémů v pokročilých demokraciích, stála v prostředí 

střední a východní Evropy především v prvních letech po pádu nedemokratického 

zřízení v pozadí.  

Jako další důvod by se mohla zdát dynamika vývoje podoby koaličního 

jednání, jež souvisí s rychlým přechodem k demokracii a s konsolidací stranických 

systémů. DRUCKMAN a ROBERTS (2003: 18) ovšem ve svém výzkumu tento 

                                            
30 Míněny jsou všechny strany, jejichž předchůdkyně byly stranami oficiálně povolenými v rámci bývalých 
komunistických systémů v daných zemích.   
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očekávaný rozdíl v podobě distribuce koaličních zisků v ranném období vývoje 

jednotlivých politických systémů nepotvrdili.  

 

Otázka proporcionality v distribuci ministerstev 

 

 Jeden z prvních pokusů analyzovat dělbu kabinetních postů byl proveden 

Druckmanem a Robertsem a publikován v roce 2003 na shromáždění Americké 

asociace politických věd. Jedná se o komparaci alokace ministerstev ve východní a 

západní Evropě. Studie operuje s daty z 15 středo- a východoevropských 

politických systémů v období 1989–2002 a výsledky této takřka průkopnické práce 

jsou více než zajímavé. Při výzkumu proporcionality rozložení ministerských postů 

dochází DRUCKMAN a ROBERTS (2003: 16) k výsledku, že je sice možné 

mluvit o proporcionalitě rozdělení ministerských postů jednotlivým koaličním 

stranám s ohledem na počet jejich legislativních mandátů – což odpovídá naplnění 

myšlenky Gamsonova zákona – ale již není možné klasickou cestou (formateur 

bonus, small party bias) vysvětlit odchylku od ideální proporcionality. Autoři 

argumentují tím, že tento jev může být způsoben přítomností bývalých 

komunistických stran v koaličních vládách, jelikož ty jsou (z jakéhokoliv již 

důvodu) oproti proporčnímu přídělu ministerských postů stabilně 

podreprezentovány (DRUCKMAN, ROBERTS 2003: 17-18). Dalším 

pozoruhodným zjištěním tohoto výzkumu je, že oproti předpokladům nedochází ke 

změně dynamiky dělby ministerských postů v čase. DRUCKMAN a ROBERTS 

(2003: 18) za tímto účelem odděleně analyzovali první dvě vlády v každém 

politickém systému a předpokládaly, že přechod k demokracii se projeví 

v odlišném způsobu alokace ministerských postů. Tento předpoklad se ovšem 

nenaplnil. Oproti tomu se ovšem ukázalo, že výsledná alokace vládních postů je 

odlišná v pokročilých31 a méně pokročilých32 demokraciích. Výsledky koaličního 

                                            
31 Československo, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko. 
32 Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko. 
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jednání se tak v pokročilých východoevropských demokraciích, vzhledem k 

existenci nadreprezentace malých stran (small party bias), přibližují k praxi 

v západoevropských zemích, zatímco v méně pokročilých východoevropských 

demokraciích je možné pozorovat tzv. tvořitelský bonus (formateur bonus) a s tím 

spojenou i nadreprezentaci stran velkých. (DRUCKMAN, ROBERTS 2003: 18-19) 

 Premisa rozdílné podoby zisků následnických komunistických stran byla 

poprvé empiricky doložena DRUCKMANEM  a ROBERTSEM (2003: 17-18). 

Jejich výzkum ukázal, že z celkovém počtu 76 vlád byla následnická komunistická 

strana zastoupena ve 29 případech, přičemž ve 21 z těchto 29 případů (což 

odpovídá 72%) byla stranou vedoucí koaliční jednání (formateur). Tento fakt mimo 

jiné jasně ukazuje, že pokud se v prostředí postkomunistických zemí chce 

následnická komunistická strana účastnit vlády, pak musí získat dostatečnou 

legitimaci v podobě výrazného volebního úspěchu. Relativně vysoký podíl 

následnických komunistických stran mezi stranami vedoucími koaliční jednání 

(28%) dokonce přiměl DRUCKMANA a ROBERTSE (2003: 17) k testování 

hypotézy, že celkově podprůměrné koaliční zisky stran vedoucích koaliční jednání 

se vztahují právě k diskriminaci následnických komunistických stran. Tento vztah 

však výzkumem potvrzen nebyl. Výše zmíněná statistika pro reprezentaci 

následnických komunistických stran ve vládách však směšuje situaci v pokročilých 

a v méně pokročilých demokraciích. DRUCKMAN a ROBERTS (2004: 7) na 

základě shodného datového vzorku zjistili, že tendence penalizovat tyto strany je 

v pokročilých demokraciích znatelně vyšší, než u jejich méně pokročilých 

protějšků. 

 Na základě zjištění, že následnické komunistické strany jsou při distribuci 

vládních křesel diskriminovány, považovali DRUCKMAN a ROBERTS (2004) za 

důležité znovu testovat normu proporcionality v distribuci vládních křesel 

(Gamsonův zákon). Avšak přestože byla vzhledem k výše uvedeným argumentům 

očekávána výrazná odchylka od proporcionality, bylo zjištěno pouze 7% 

kabinetních postů alokovaných mimo ideální proporci. (DRUCKMAN, ROBERTS 

2004: 11) 
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Hodnota jednotlivých vládních postů 

 

Výše zmíněný Druckmanův a Robertsův výzkum však nepostihuje otázku 

specifické hodnoty jednotlivých kabinetních postů. K této problematice se, byť 

bohužel jen okrajově, vyjadřují BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL a MALOVÁ 

(2007: 172). Na základě jejich výzkumu  je možné identifikovat nejdůležitější 

ministerské posty v jednotlivých politických systémech (viz tabulka 1). Velmi 

zajímavá je v tomto směru především rozdílná cennost postu ministra financí 

v mezinárodním srovnání. Navíc význam ministerstva financí ve světle těchto 

poznatků  naprosto zastiňuje význam jakéhokoliv jiného ministerského postu. 

Tento výzkum ale rovněž naznačuje, že preference kabinetních postů se může 

napříč zmiňovanými politickými systémy dramaticky lišit. Překvapující je 

především nízké hodnocení postu ministra zahraničních věcí, jenž je v západních 

demokraciích tradičně hodnocen jako druhý nejdůležitější33.  

 

Tabulka 1: Nejdůležitější ministr v kabinetu (obsah v procentech). 

 Zahraničí Vnitra *  Financí Hospodářství Spravedlnosti Jiné Celkem 

Česká 

Republika 
0 0 57 5 0 38 100 

Litva 0 0 91 0 3 6 100 

Lotyšsko 5 0 88 0 0 7 100 

Polsko 0 2 66 0 0 32 100 

Slovensko 5 0 72 0 0 23 100 

Slovinsko 0 0 81 5 0 14 100 

ZDROJ: vlastní zpracování na základě dat v BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL, MALOVÁ 

(2007: 172). 

* Autoři používají výrazu domestic.  

 
                                            
33 Srovnej s DRUCKMAN, WAWRICK (2005). 



27  

 

Zdrojová data a metodika práce 

 

Zdrojová data 

 

Podkladem analýzu, provedenou v této práci, jsou data v podobě přidělení 

jednotlivých kabinetních postů konkrétním ministrům a distribuce legislativních 

mandátů jednotlivým politickým v parlamentech jednotlivých zemí. Zdrojem těchto 

dat jsou oficiální webové stránky vlád, legislativ a statistických úřadů jednotlivých 

států. Dohromady vzorek čítá 317 jednotlivých ministerstev alokovaných v rámci 

23 koaličních vládách ve 4 zemích. 

Výběr zkoumaných zemí byl podřízen dvěma základním kritériím. Prvním 

kritériem je nepřetržitá demokratičnost politického systému ve zkoumané periodě a 

s ním spojená plná soutěživost voleb. Druhým kritériem je výlučná pravomoc 

legislativního sboru kontrolovat složení vlády. Demokratičnost daného systému je 

v tomto případě posuzována na základě „Polity IV“ 34 indexu. Časové rozmezí 

zkoumání jednotlivých politických systémů je přizpůsobeno lokálním specifikům. 

Situace v České republice a Slovenské republice je analyzována od jejich vzniku 

1.1.1993, přičemž první zohledněné koaliční vlády vycházejí z demokratických 

voleb do České národní rady a Slovenské národní rady z 5.6.1992. Situace ve 

Slovinské republice je analyzována od  prvních demokratických voleb podle nové 

ústavy, které konaly se 6.12.1992. Nejsložitější je případ Polské republiky, kde 

změna ústavy, jež vstoupila v platnost 17.10.1997, fakticky změnila typ politického 

režimu z poloprezidentského na parlamentní. Z tohoto pohledu bylo 

                                            
34 Česká republika (8-10), Polsko (9-10), Slovensko(7-10), Slovinsko (10), přičemž minimální hodnota indexu 
pro označení politického systému za demokratický je 6. Viz 
MARSHALL, Monty G.. Polity IV Project [online]. C2005-2009, poslední 
revize 2 1.10.2009 [cit.2009-01-10]. Dostupné z: <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>. 
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nejvýznamnější součástí změny zrušení pravomoci prezidenta jmenovat tzv. 

prezidentské ministry a analýza Polské republiky tedy začíná k datu 17.10.1997.  

Neméně důležitou je otázka výběru konkrétních analyzovaných kabinetů. 

V praxi se totiž často stává, že vláda, jenž stojí na konkrétní koaliční dohodě a 

zároveň se těší důvěře parlamentu, mění v průběhu času svoje složení. Jakkoli jsou 

změny na jednotlivých ministerských postech záležitostí běžnou a dá se říci téměř 

každodenní, můžeme pozorovat i změnu stranického složení exekutivní, či 

legislativní koalice, a nebo změnu na postu předsedy vlády. Jaká kvalitativní, či 

kvantitativní změna v podobě vlády musí proběhnout, abychom mluvili o novém 

kabinetu? Podle Blondela a Müller-Rommela (2007) jsou třemi základními prvky 

definice kabinetu: stejné strany, stejná legislativní koalice a stejný ministerský 

předseda.35 Pakliže tedy dojde ke změně byť jediné z těchto konstant, je třeba 

identifikovat daný kabinet jako nový. Takto postavená definice však může 

v určitých specifických případech problematická a může dokonce způsobit výrazné 

zkreslení daného výzkumu. Příkladem budiž tři české koaliční kabinety v období 

15. 7. 2002 – 30. 9. 2006. Všechny tři kabinety vycházely v tomto případě ze 

stejných voleb a po celé období svého trvání se opíraly o stejnou exekutivní koalici 

(ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU). Avšak hned dvakrát došlo z ryze vnitrostranických 

důvodů ke změně ministerského předsedy36 a vláda pokaždé úspěšně získala 

důvěru v poslanecké sněmovně. Složení ministerského sboru přitom nedoznalo 

žádných výrazných personálních změn a stejný zůstal především podíl jednotlivých 

stran na exekutivní koalici. Ačkoliv se Grossův a především pak Paroubkův kabinet 

potýkal s vysokou mírou koaliční ne-loajality a byl od určité chvíle závislý na ad-

hoc poskytované legislativní podpoře ze strany KSČM37, přesto vláda zanikla až 

vypršením jejího čtyřletého mandátu38.  

 

                                            
35 Srovnej s  
36 4. 8. 2008, kdy Vladimíra Špidlu nahradil Stanislav Gross a 25. 4. 2005, kdy byl Gross vystřídán Jiřím 
Paroubkem. 
37 Viz sekce „hlasování“ na webových stránkách poslanecké sněmovny Parlamentu ČR <www.psp.cz>.  
38 V takovýchto výslovně zmíněných situacích budou data z distribuce kabinetních křesel použita do analýzy 
pouze jednou.  
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Metodika práce 

 

 Z metodologického hlediska se v této práci jedná o sérii případových studií 

výše zmíněných zemí. Každému vládnímu systému bude věnována samostatná 

kapitola, která bude vždy členěna následujícím způsobem. V úvodu každé kapitoly 

bude krátce představen zákonný rámec daného vládního systému a následovat bude 

část věnovaná fungování kabinetu. Následovat bude stručný přehled vlád a 

vládních koalic v daném časovém úseku. Po takovémto úvodu bude provedena 

vlastní analýza distribuce ministerstev v daném systému, s cílem identifikovat 

kvantitativní a kvalitativní aspekty jejich alokace. Závěr práce pak bude věnován 

komparaci výsledků jednotlivých analýz a celkovému zhodnocení dosažených 

výsledků.  

 Z důvodu potřeb analýzy jsou politické strany posuzovány tak, jako by se 

jednalo o unitární aktéry. Politické strany samozřejmě unitárními aktéry ve 

skutečnosti nejsou. Podstatné ovšem je, že dosavadní výzkumy až na výjimky 

potvrdily domněnku, že se politické strany při vstupu do koalic jako unitární aktéři 

chovají (LAVER, SCHOFIELD 1998: 16). Volební koalice ze své podstaty rovněž 

unitárními aktéry nejsou. Ovšem i v tomto případě je problém hlubší. Strany, jež 

uzavřely předvolební koaliční dohodu, jdou do voleb s tím, že se budou po 

omezený časový úsek chovat jednotně. Je tedy možné je na omezenou dobu 

považovat za jednotného aktéra při koaličním vyjednávání (LAVER, SCHOFIELD 

1998: 27).  

Z výzkumu jsou vyřazeny všechny vlády jednobarevné a dále pak koaliční 

vlády, jež jsou odbornou veřejností označovány za provizorní, udržovací, či 

úřednické (caretaker government/cabinet). Tyto kabinety totiž zpravidla neusilují o 

prosazení politického programu a jejich úkolem je zpravovat zemi po omezený 

časový úsek v momentě, kdy neexistuje potřebný konsensus k utvoření vlády 

klasické (politické). 
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Česká republika  

 

 Dle ústavy z 16. prosince 1992 je Česká republika parlamentní demokracií 

s relativně slabým prezidentem39. Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, 

v jejímž čele stojí premiér. Vláda je odpovědná dolní komoře parlamentu40 a její 

mandát je odvislý od většinové důvěry, kterou je schopná v tomto legislativním 

orgánu generovat.  

  

Vznik, složení a fungování kabinetu 

 

 Vznik, složení a fungování vlády podléhá následujícím pravidlům. Prezident 

jmenuje předsedu vlády41 a na jeho doporučení následně jmenuje členy vlády. O 

konkrétním obsazení ministerských postů rozhoduje výhradně předseda vlády, 

ovšem jmenování, či odvolání konkrétního ministra je vždy podmíněno formálním 

souhlasem prezidenta. Každý nově jmenovaný kabinet má povinnost představit 

vládní program a ve lhůtě 30 dnů  požádat  o vyslovení důvěry Poslaneckou 

sněmovnu, přičemž je k získání důvěry zapotřebí relativní většiny hlasů. Kabinetu 

může být kdykoliv během jeho funkčního období vyjádřena nedůvěra a pokud se 

tak stane, má kabinet povinnost složit demisi k rukám prezidenta republiky a 

zůstává ve funkci až do chvíle, kdy je jmenován kabinet nový. 

Kabinet se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a jednotlivých 

ministrů. Předseda vlády řídí vládu a nese politickou zodpovědnost za veškerá její 

rozhodnutí. Úlohou místopředsedů vlády je příprava programových návrhů a oni 

                                            
39 Prezident je volen na společném zasedání obou komor parlamentu na pětileté období, přičemž smí být jednou 
znovuzvolen. Pozice prezidenta je ze své podstaty nezávislá a nadstranická.  
40 Poslanecká sněmovna. 
41 Prezident může jmenovat libovolnou osobu dle svého uvážení, avšak jakýmsi nepsaným pravidlem v českém 
politickém systému je, že prvním jmenovaným je zástupce nejsilnější politické strany. Pokud takto jmenovaný 
premiér selže při získání důvěry pro jím sestavenou vládu, složí demisi k rukám prezidenta republiky a ten 
jmenuje dalšího (v pořadí druhého) premiéra. Pakliže ani ten neuspěje, přechází jmenovací pravomoc do rukou 
předsedy poslanecké sněmovny. Pakliže i třetí vybraný premiérský kandidát v sestavení životaschopné vlády 
selže, dojde k rozpuštění dolní komory parlamentu a následují nové volby.  
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rozhodují o tom, které z návrhů vyžadují konzultaci v širším ministerském kruhu. 

(BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL 2001: 71) Jednotliví ministři jsou pak 

zodpovědní za implementaci konkrétních programových rozhodnutí.  

 Pravidelné zasedání kabinetu probíhá jedenkrát týdně. Schůze je svolávána 

předsedou vlády na konkrétní datum a místo a je řízena buď přímo jím, nebo 

zastupujícím místopředsedou, či pověřeným ministrem. Vláda přijímá rozhodnutí 

formou usnesení vlády. Vládní usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou 

všech členů vlády a je závazné jak pro všechny její členy, tak i pro ministerstva a 

veškeré orgány státní správy. Žádný z ministrů nemá při hlasování o vládním 

usnesení právo veta. 

 

Kabinety 1993 – 2009 

 

 V období 1.1.1993 – 1.12.2009 se v České republice vystřídalo 10 

kabinetů42, vedených 7 ministerskými předsedy. V českém politickém prostředí je 

silně zakořeněná tradice koaličních vlád a z 9 zformovaných kabinetů, které získaly 

důvěru poslanecké sněmovny, tak bylo 8 koaličních.43 a pouze 1 jednobarevný (viz 

tabulka 2).  

 První kabinet Václava Klause byl sestaven na základě voleb do České 

národní rady44 a výsledkem koaličního jednání byla středo-pravá vláda ve složení 

Občanská demokratická strana/Křesťanskodemokratická strana (ODS/KDS), 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) a 

Občanská demokratická aliance (ODA). Tento kabinet se od počátku opíral o 

stabilní parlamentní většinu 105 hlasů a byl podporován 66 hlasy poslanců za ODS, 

10 za KDS, 15 za KDU-ČSL a 14 za ODA. ODS si pod předsednictvím Klause 

                                            
42 Počítán je v tomto případě i Topolánkův první kabinet (04.09.2006 - 09.01.2007), jenž ovšem nezískal důvěru 
poslanecké sněmovny a proto není a analýze zahrnut.  
43 Pouze 1 z kabinetů byl jednobarevný. 
44 Česká národní rada se po rozdělení československé federace transformovala v dolní komoru nově vzniklého 
českého dvoukomorového parlamentu. Takto vzniklá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má 200 
křesel.  
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vyjednala 9 ministerských křesel a KDS, strana vstupující do voleb v předvolební 

koalici právě s ODS, získala 2 ministerská křesla. KDU-ČSL obsadila 4 kabinetní 

posty a ODA 345. Takovéto rozložení sil v rámci kabinetu umožňovalo jednotně 

hlasujícím ministrům za ODS a KDS plně kontrolovat jimi prosazovanou vládní 

agendou. Koalice ODS a KDS, jež se podílela na dané exekutivní koalici 72,38%, 

byla ve vládním sboru z kvantitativního hlediska podreprezentována, když její 

členové kontrolovali pouze 63% kabinetních postů. Oproti tomu malé koaliční 

strany byly vzhledem k jejich podílu na exekutivní koalici v kabinetu 

nadreprezentovány, a to především  KDU-ČSL, která se při 14,29% podílu na 

exekutivní koalici těšila 21% podílu na kabinetních postech. ODA pak z pozice 

nejslabší strany koalice (13,33% podíl na exekutivní koalici) obsadila 16% 

kabinetních postů. Pokud se však na situaci podíváme z kvalitativního hlediska, pak 

je na první pohled patrné, že ačkoli byla nejsilnější strana koalice (ODS/KDS) ve 

vládním sboru o téměř 10% podreprezentována, obsadila jak post premiéra, tak i 

téměř všechna „silová“ ministerstva46. V tomto období existovala v českém 

prostředí i tři ministerstva47, jejichž úkolem bylo usnadnit ekonomickou a 

hospodářskou transformaci systému. Vliv s této oblasti si koaliční strany rozdělily 

rovným dílem.  

Václav Klaus byl rovněž tvůrcem kabinetu po volbách z května 1996. 

Výsledná exekutivní koalice měla stejné složení jako v předešlém období (ODS, 

KDU-ČSL, ODA), avšak nižší počet získaných poslaneckých křesel pro ODS 

zapříčinil nutnost utvoření menšinového kabinetu48. Z 99 hlasů, jimiž tato středo-

pravicová koalice disponovala, náleželo 68 ODS, 18 KDU-ČSL a 13 ODA. ODS 

tak s 68,69% podílem na koalici stále zaujímala pozici dominantní strany a 

                                            
45 Předseda ODA Jan Kalvoda získal post místopředsedy bez přiděleného ministerstva.  
46 Výjimku tvořilo pouze ministerstvo obrany, jež připadlo KDU-ČSL. 
47 Jednalo se o Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, Ministerstvo pro hospodářskou 
soutěž  a Ministerstvo státní kontroly (bylo zrušeno k 30.6. 1993). Zajímavostí je, že i když bylo Ministerstvo 
státní kontroly zrušeno, zůstal jeho ministr (Němec, ODS) ve vládě jako ministr bez portfeje.  
48 Tato vláda vznikla díky toleranci ze strany České strany sociálně demokratické (ČSSD), jejíž předseda Miloš 
Zeman se v rámci této dohody stal předsedou Poslanecké sněmovny. Postupem času se vládní koalice mohla ad-
hoc opírat i o hlasy dvou poslanců, původně zvolených za ČSSD, Jozefa Wagnera a Tomáše Teplíka. Díky jejich 
hlasům přestála vláda i hlasování o nedůvěře v červnu 1997. Z typologického hlediska je však oprávněné 
považovat danou vládu za menšinovou.   
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příspěvek menších koaličních partnerů pak činil 18,18% (KDU-ČSL) a 13,13% 

(ODA), avšak oproti předchozímu období se, z kvantitativního hlediska, 

dramaticky změnilo rozložení sil ve vládním sboru. ODS již v tomto kabinetu sama 

nedisponovala většinou křesel a naopak mohla být v případě jednotného hlasování 

ministrů za KDU-ČLS a ODA přehlasována49. Z kvantitativního hlediska byla tedy 

ODS s 50% podílem na vládním sboru velmi silně nedoceněna a naopak KDU-ČSL 

s 25% a především pak ODA s 25% zaznamenaly zastoupení výrazně nadměrné. 

 Kvalitativní analýza distribuce kabinetních postů však ukazuje, že ODS si i 

přes výrazné početní oslabení zachovala kontrolu nad silovými ministerstvy50. 

Těmi „obětovanými“ ministerskými posty se z pohledu ODS stal post ministra 

spravedlnosti, ministra životního prostředí a ministra hospodářství. Klausův druhý 

kabinet nakonec předčasně ukončil své působení vinou finančních skandálů unitř 

ODS, které vedly ke sporům a rozpadu koalice na podzim roku 1997. Vše 

vyvrcholilo kolektivní rezignací ministrů za KDU-ČSL a ODA a vláda nakonec 

podala demisi k rukám prezidenta republiky k 30.11. 1997. 

Následovalo období úřednické vlády Josefa Tošovského (2.1.1998 - 

17.7.1998), po kterém se, poprvé v historii samostatné České republiky, dostala 

k moci levicová vláda, když v červnových volbách zvítězivší Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD) pod vedením Miloše Zemana sestavila jednobarevný 

menšinový kabinet (22.7.1998 - 12.7.2002).  

Červnové volby v roce 2002 vyhrála opět ČSSD a pod vedením tehdejšího 

předsedy Vladimíra Špidly sestavila exekutivní koalici s KDU-ČSL a US-DEU51. 

ČSSD byla od počátku v této koalici silně dominující stranou a se 70 poslanci 

v legislativním sboru tvořila 69,31% podíl dané exekutivní koalice. KDU-ČSL, jež 

kandidovala ve volbách v předvolební koalici s US-DEU, disponovala 23 poslanci, 

což v přepočtu znamenalo 22,97% podíl na exekutivní koalici. Samotná US-DEU 

                                            
49 ODS totiž v rámci tohoto vládního sboru disponovala jen 8 hlasy, zatímco KDU-ČSL měla hlasů 5 a ODA 4.  
50 Ministerstvo obrany opět připadlo KDU-ČSL.  
51 Unie svobody – Demokratická unie (US-DEU) byla koalicí stran odštěpených od ODS. Do voleb do 
poslanecké sněmovny v roce 2002 kandidovala tato strana v předvolební koalici s KDU-ČSL. Postupná 
marginalizace US-DEU v průběhu volebního období měla za následek velmi silnou loajalitu jejích ministrů 
k vládě vedené ČSSD. 
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se pak s 8 poslanci podílela na exekutivní koalici 7,92%. Silná vyjednávací pozice 

ČSSD se promítla i do distribuce kabinetních postů a tato strana, krom postu 

ministerského předsedy, obsadila ještě 11 dalších resortů. Z kvantitativního 

hlediska byla i v tomto případě nejsilnější koaliční strana ve vládním sboru lehce 

podreprezentována (66,67%), avšak její pozice byla stvrzena pohodlnou většinou 

ve vládním sboru a strana navíc obsadila všechna silová ministerstva. KDU-ČSL 

obsadila 16,67% vládních postů (3 ministerstva) a jako vůbec první malá koaliční 

strana po roce 1993 tak zaznamenala horší výsledek, než jaký by jí z čistě 

 kvantitativního hlediska podle principu proporcionality náležel. US-DEU obsadila 

rovněž 3 ministerstva a s 16,67% tak dosáhla významné nadreprezentovanosti.  

V srpnu roku 2004 došlo ke změně na postu premiéra, když nevýrazného 

Vladimíra Špidlu vystřídal, po drtivě prohraných volbách do Evropského 

parlamentu52, v té době velmi populární ministr vnitra Stanislav Gross. Složení 

exekutivní koalice zůstalo zachováno, avšak došlo k několika dílčím změnám 

v podobě a obsazení kabinetu53. Počet zástupců koaličních stran ve vládě tedy 

zůstal zachován beze změny. Rozpad Grossova kabinetu byl způsobený skandálem 

kolem financování premiérova bytu a vláda prostřednictvím samotného Grosse 

podala demisi k rukám prezidenta 25.4. 2004.  

Na základě prohlášení dosavadní vládní koalice z 19.4. 2004, ve kterém se 

ČSSD, KDU-ČSL A US-DEU dohodly na pokračování exekutivní koalice ve 

stávajícím formátu, byl následně prezidentem republiky jmenován staronový  

kabinet pod předsednictvím Jiřího Paroubka (ČSSD). V obnovené koalici došlo 

pouze k dílčím změnám na postech 3 ministrů54, avšak mocenské rozložení uvnitř 

                                            
52 ČSSD v těchto volbách z června 2004 získala pouhých 8,78% hlasů <www.volby.cz>. 
53 Nově byl zřízen post ministra bez portfeje - předsedy Legislativní rady vlády, jímž se stal nestraník zavržený 
ČSSD Jaroslav Bureš. Dále byl zrušen post místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské 
zdroje (tuto pozici zastával Petr Mareš z US-DEU) a místo něj byl zaveden post místopředsedy vlády pro 
ekonomiku, v čele s nestraníkem navrženým ČSSD Martinem Jahnem. Dále došlo k výměně stranického 
obsazení na třech ministerských postech. ČSSD získala post ministra pro místní rozvoj (jím se stal budoucí 
ministerský předseda Jiří Paroubek) a jako kompenzaci za výše zmíněné ztráty získala US-DEU posty ministrů 
obrany a spravedlnosti.  
54 Jířího Paroubka na postu ministra pro místní rozvoj nahradil Radko Martínek (ČSSD), na post ministra bez 
portfeje - předsedy Legislativní rady byl dosazen nestraník navržený ČSSD Pavel Zářecký a ministryní 
informatiky se stala Dana Bérová (nestraník nominovaný US-DEU). 
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vládního sboru zůstalo beze změny. Paroubkův kabinet pak ve shodném formátu55 

vykonával svou funkci až do 4.9. 200656.  

Z červnových voleb do poslanecké sněmovny vyšla jako vítězná ODS, avšak 

menšinový kabinet ODS sestavená Mirkem Topolánkem a doplněný o nestraníky 

nezískal při hlasování z 3.10. 2006 důvěru poslanecké sněmovny a byl následně, 

v souladu s ústavou57, dočasně pověřen vykonáváním funkce. 

Mirek Topolánek byl pověřen sestavením i následujícího kabinetu a ten, ve 

své podstatě rovněž menšinový58, ale tentokráte koaliční, získal důvěru poslanecké 

sněmovny při hlasování z 19.1. 200659. ODS s 81 křesly v legislativním sboru měla 

81% podíl na exekutivní koalici, KDU-ČSL s 13 mandáty tvořila 13% část dané 

koalice a nejslabší strana, Strana Zelených (SZ) disponovala 6 mandáty a tudíž se 

na exekutivní koalici podílela 6%. Rozdělení postů ve vládním sboru pak výrazně 

reflektovalo fakt, že neexistovala žádná smysluplná alternativa k dané podobě 

koalice a malé koaliční strany tím pádem disponovaly silným „vyděračským 

potenciálem“. KDU-ČSL obsadila v daném kabinetu 5 ministerských postů a s 

26,32% podílem na vládním sboru dosáhla výrazné nadreprezentace. SZ však byla 

v daném kabinetu nadreprezentovány ještě výrazněji, když obsadila 4 ministerská 

křesla a s 21,05% podílem na vládním sboru  se stala nejnadměrněji 

reprezentovanou stranou v historii českých vlád. ODS si z pozice nejsilnější 

koaliční strany zajistila obsazením 10 kabinetních postů většinu ve vládním sboru, 

avšak celkově získala pouze 52,63% podíl na kabinetních postech. Ústupky učinila 

ODS i z kvalitativního hlediska, když 2. nejprestižnější post ve vládě – post 

ministra financí, předala do rukou Miroslava Kalouska z KDU-ČSL60. Rovněž post 

ministra pro zahraniční věci byl obsazen nestraníkem nominovaným Stranou 

                                            
55 Nezměnilo se stranické obsazení ministerstev, ani jejich počet.   
56 Kabinet byl totiž vzhledem k problémům při sestavování nové vlády po volbách z června 2006 pověřen 
dočasným výkonem funkce (podle čl. 62 písm. d) Ústavy České republiky) a mezi 16.8 a 4.9. tak vykonával 
funkci vlády v demisi. 
57 Podle čl. 62 písm. d) Ústavy České republiky. 
58 Koaliční strany disponovaly dohromady 100 hlasy v poslanecké sněmovně. 
59 Vyslovení důvěry umožnili poslanci za ČSSD Miloš Melčák, Michal Pohanka (nepřítomní při hlasování)  a 
Petr Wolf (zdržel se hlasování).  
60 Toto rozhodnutí bylo i v rámci ODS přijímáno jako rozporuplné, jelikož ODS v té době sama disponovala 
kandidátem na tento post v podobě Vlastimila Tlustého. 
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zelených Karlem Schwarzenbergem. Ministerstvo obrany bylo, jak je již v českém 

prostředí tradicí, obsazeno jednou ze slabších koaličních stran – tentokráte 

ministryni pro tento post (Vlastu Parkanovou) nominovala KDU-ČSL. V pořadí 

druhá Topolánkova vláda byla nucena fungovat ve velmi nestabilním prostředí a za 

dobu své existence čelila 5 pokusům o vyjádření nedůvěry, přičemž ten poslední 

z nich byl úspěšný61. 

 

Analýza distribuce kabinetních postů 

 

K kvantitativního hlediska je zřejmé, že v českém prostředí dochází 

k jednoznačnému zvýhodňování menších stran (small party bias). Ve většině 

koaličních situací byly malé strany s ohledem na jejich velikost danou počtem 

poslanců v legislativním sboru svým podílem na vládním sboru zvýhodněny.62 Tato 

situace je nejvíce patrná u stran, jejichž podíl na exekutivní koalici je menší než 

15%. Takovéto strany jsou oproti situaci, ve které by počet přidělených kabinetních 

postů odpovídal procentuálnímu podílu strany na exekutivní koalici podle principu 

čisté proporce, zvýhodněny v průměru o 9,73%. Nejmarkantnější je případ 2. 

Topolánkova kabinetu, ve kterém Strana zelených s 6 poslanci obsadila 4 kabinetní 

posty a byla tak oproti čistě proporční distribuci kabinetních křesel zvýhodněna o 

15,05%. V kategorii malých koaličních stran ve velikosti 15-25%63 je situace 

poněkud jiná. Tyto strany byly totiž v dosavadních koaličních vládách zvýhodněny 

oproti ideální proporci v průměru pouze 0,02%.  

U silných koaličních partnerů, jejichž podíl na exekutivní koalici převyšuje 

50%, lze v českém prostředí pozorovat výraznou kvantitativní podreprezentovanost 

                                            
61 Jednalo se o hlasování o nedůvěře vládě z 24.3. 2009. Pro vyslovení nedůvěře vládě byli i dva poslanci ODS 
– Jan Tlustý a Jan Schwippel a poslankyně za nově vzniklou Demokratickou stranu zelených Olga Zubová a 
Věra Jakubková. Viz  
 „Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky“. Dostupné online: 
<http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=49203&o=5>. 
62 Jedinou výjimkou byla situace v koaličních kabinetech ve vládním období 2002 – 2006, kdy byla KDU-ČSL o 
6,1%  ve vládním sboru podreprezentovaná.  
63 Velikost je odvozena od procentuálního podílu strany na exekutivní koalici.  
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ve vládních sborech. Tyto silné koaliční strany byly v dosavadních vládách oproti 

situaci, ve které by počet přidělených kabinetních postů odpovídal procentuálnímu 

podílu strany na exekutivní koalici podle principu čisté proporce, 

podreprezentovány v průměru o 14,77%. 

Z kvalitativního hlediska je situace nepoměrně komplikovanější. Z pozice 

aplikované analýzy se dá konstatovat, že je možné v českém prostředí identifikovat 

skupinu kabinetních postů, jež jsou tradičně pod kontrolou nejsilnější koaliční 

strany. Takto je patrné, že koaliční strany, jež disponují více než 50% podílem na 

exekutivní koalici, jednoznačně (ve 100% případů) preferují posty předsedy vlády, 

ministra vnitra, ministra zdravotnictví a ministra práce a sociálních věcí. Dále tyto 

strany pak v 75% případů preferují resorty dopravy a spravedlnosti a v 66,67% post 

ministra financí a ministra školství.64 Naopak menší koaliční partneři jsou nejčastěji 

„odměněni“ postem ministra bez portfeje (v 75% případů).   

 

 

Republika Slovinsko 

 

Dle ústavy z 23. prosince 1992 je Slovinsko parlamentní demokracií 

s přímo voleným prezidentem. Právě přímá volba prezidenta je faktem, který 

může svádět ke klasifikaci politického režimu Slovinska mezi tzv. semi-

prezidentské režimy, což činí na základě svého minimalistického konceptu semi-

prezidencialismu kupříkladu ROBERT ELGIE (1999). Navzdory této silné 

legitimaci je však mocenské postavení prezidenta v politickém systému 

Slovinska velmi blízké jeho postavení v ideáltypovém Shugartově (1993) tzv. 

„čistém“ parlamentarismu.65 Vysoká legitimace prezidenta však nic nemění na 

faktu, že z ústavního hlediska zůstává slovinský prezident téměř bez jakéhokoliv 

                                            
64 Srovnej s BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL, MALOVÁ (2007: 172).  
65 Systém se od tohoto „čistého“  parlamentarismu odlišuje pouze onou přímou volbou prezidenta, která byla ve 
Slovinsku zavedena na základě vůle občanů. 
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vlivu na složení, či práci vlády66 a výkonná moc ve Slovinsku je tak téměř 

striktně rozdělená.67 Vláda je odpovědná dolní komoře parlamentu68 a její mandát 

je odvislý od většinové důvěry, kterou je schopná v tomto legislativním orgánu 

generovat. 

 

Vznik, složení a fungování kabinetu 

 

Pravidla pro složení, vznik a fungování vlády jsou následující. Po volbách 

do Státního shromáždění navrhne prezident republiky poslancům ke schválení 

kandidáta na post ministerského předsedy, přičemž tak prezident musí učinit až 

po konzultacích se zástupci relevantních politických stran. Pokud kandidát 

navržený prezidentem při hlasování ve Státním shromáždění nezíská potřebnou 

většinu, přechází dle článku 111 ústavy navrhovací právo na skupinu minimálně 

deseti poslanců. V případě navrhování a jmenování jednotlivých ministrů již 

nehraje prezident žádnou roli. Jednotliví ministři jsou schvalováni na návrh 

ministerského předsedy většinovým hlasováním ve Státním shromáždění (čl. 

112 ústavy). V případě opakovaného neúspěchu při pokusech schválit novou 

vládu má prezident právo rozpustit parlament.  

Ministerský předseda je zodpovědný za funkci vlády jako celku a 

jednotliví kabinetní ministři jsou osobně zodpovědní za vedení svých resortů. 

Poslanci státního shromáždění pak mají možnost vyjádřit nedůvěru nejen vládě 

jako celku, ale rovněž i jednotlivým ministrům. Z ústavního hlediska je tak na 

jednu stranu upozaděna role ministerského předsedy, jelikož ten de facto ztrácí 

kontrolu nad personálním obsazením svého týmu a nemůže bez souhlasu ani 

                                            
66 Výjimku představuje pouze proces navržení ministerského předsedy, ovšem i to ten být předjednán se zástupci 
stranických frakcí a navíc je tato pravomoc limitována tím, že právo navrhovat kandidáty na post ministerského 
předsedy mají po neúspěchu prezidentova kandidáta skupiny tvořené minimálně 10 poslanci (čl. 111 ústavy).  
67 Výjimku představuje jen výjimečný stav, za kterého má prezident, na základě vládních návrhů, právo vydávat 
dekrety s účinností zákonů (čl. 107 ústavy).  
68 Státní shromáždění (Državni zbor) je složeno z 90 přímo volených poslanců. 
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odvolat nepohodlného ministra, ani z vlastní vůle jmenovat nového. Na druhou 

stranu je však ministerský předseda chráněn institutem tzv. konstruktivního 

vyjádření nedůvěry. Podle článku 116 slovinské ústavy je totiž ze strany  

Národního shromáždění možné vládě vyslovit nedůvěru pouze zvolením nového 

předsedy vlády absolutní většinou všech poslanců. 

Kabinet se skládá z ministerského předsedy, jednotlivých ministrů a 

tajemníka vlády69. Premiér předsedá zasedání kabinetu a je zodpovědný za 

jednotu vlády a za deklarovanou vládní politiku. Při jeho absenci jej v této 

funkci zastupuje místopředseda.70 Koordinaci práce kabinetu pak zajišťuje jeho 

úřad. Ministerský  předseda a jeho úřad jsou dále zodpovědní za přípravu 

programu pro zasedání vlády.  

Vládní sbor rozhoduje při hlasování na základě konsensu absolutní většiny 

svých členů. Schůzky kabinetu zpravidla probíhají jednou týdně, avšak premiér 

disponuje pravomocí svolávat i mimořádné vládní schůzky. K přípravě vládních 

rozhodnutí jsou sestavovány ad-hoc smíšené komise71 a od roku 1997 fungují ve 

vládě dvě stále komise72. Následné uvedení vládních rozhodnutí do praxe je 

dozorováno tajemníkem vlády a jeho úřadem a jednotliví ministři mají 

povinnost podávat na žádost ministerského předsedy zprávy o implementaci 

vládou schválených programových rozhodnutí. 

 

Kabinety 1993 – 2009 

 

V období 25.1.1993 – 1.12.2009 se ve Slovinsku vystřídalo 7 kabinetů, 

vedených 5 ministerskými předsedy. Vládní politika ve Slovinsku je tradičně 

                                            
69 Ten však nedisponuje právem účastnit se rozhodovacího procesu ve vládě a nemá v jejím rámci hlasovací 
právo. 
70 Ten nemůže ministerského předsedu zastupovat pouze v případech, kdy se jedná o otázkách týkajících se 
vyjádření důvěry vládě, či o otázkách jmenování nebo odvolání ministrů.  
71 Členy komisí mohou být ministři, státní úředníci nebo vybraní experti. 
72 Komise pro ekonomické záležitosti a komise pro státní a veřejné záležitosti. 
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založená na koaliční spolupráci a ze 7 zmíněných zformovaných kabinetů, které 

získaly důvěru poslanecké sněmovny, bylo všech 7 koaličních (viz tabulka 4).  

 První demokratické volby se v samostatné Republice Slovinsko konaly 

v prosinci 1992 a vítězně z nich vzešla středo-levicová Slovinská liberální 

demokracie (Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 22 mandátů)73, v jejímž čele 

stál budoucí premiér Janez Drnovšek. Členem Drnovšekova koaličního kabinetu se 

dále staly konzervativně orientovaná Křesťansko demokratická strana Slovinska 

(Slovenski krščanski demokrati, SKD, 15 mandátů), koalice levicových stran pod 

názvem Sjednocená kandidátka sociálních demokratů (Združeno listo socialnih 

demokratov, ZLSD, 14 mandátů) a Sociálně demokratická strana Slovinska 

(Socialdemokratsko stranko Slovenije, SDSS, 4 mandáty).74 Tato exekutivní 

koalice se tak od počátku opírala o relativně stabilní parlamentní většinu 55 hlasů, 

přičemž se mohla spoléhat i na 5 hlasů Strany zelených Slovinska (Zeleni Slovenije, 

ZS), jejíž zástupce Miha Jazbinšek byl ministrem Drnovšekova kabinetu75, ačkoli 

ZS oficiálně součástí vládní koalice nebyla. LDS si v tomto kabinetu vyjednala 10 

kabinetních křesel, SKD a ZLSD obsadily shodně po 4 ministerstvech a SDSS 

získala 1 ministerstvo. V tomto, v pořadí 2. Drnovšekově kabinetu76 došlo k  

relativně proporčnímu rozdělení vládních postů, přičemž LDS byla odměněna 

„tvořitelským“ bonusem ve výši  4,44%, což se, spolu s obsazením jednoho 

ministerstva stranou, která oficiálně nebyla součástí exekutivní koalice, odrazilo 

početním podreprezentování všech zbylých koaličních stran. K velmi proporčnímu 

rozdělení koaličních zisků došlo z kvalitativního hlediska, jelikož všechna tzv. 

silová ministerstva byla rozdělena koaličním stranám víceméně spravedlivým 

                                            
73 LDS ve volební kampani přislíbila dalekosáhlé ekonomické reformy a profilovala se jako strana podporující 
volný trh, ale nezapomínající přitom na princip sociální spravedlnosti (BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL 2001: 
98). 
74 Pro výsledky voleb viz <http://volitve.gov.si/dz1992/>.   
75 Miha Jazbinšek zastával post ministra životního prostředí a projektování.  
76 Poprvé byl Drnovšek premiérem v koaličním kabinetu trvajícím 14.4. 1992 - 25.1. 1993.  
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dílem. Vládní koalici opustila k 29.3. 1994 SDSS77 a došlo k novému přerozdělení 

vládních postů v kabinetu, jenž byl od 1.4.1994 nově již jen tříčlenný78.  

Nový, v pořadí 3. Drnovšekův kabinet se opět vyznačoval vysokou mírou 

proporcionality v distribuci vládních postů a po tom, co LDS obsadila oba 

kabinetní posty po z koalice vystoupivších malých stranách,  zaznamenala dokonce 

nadreprezentaci dosahující téměř 7%. V distribuci vládních postů u obou 

zbývajících vládních partnerů nedošlo k žádné změně a obě strany si tak oproti 

minulému kabinetu lehce procentuálně pohoršily. LDS však ani po tomto posílení 

nedosáhla většiny postů ve vládním sboru. 

Změnu v distribuci kabinetních postů si vyžádala i další změna exekutivní 

koalice, když z té dosavadní k 1.2. 1996 vystoupila ZLSD. V pořadí 4. Drnovšekův 

kabinet byl tím pádem již menšinový a kabinetní posty si mezi sebe rozdělily pouze 

LDS a SKD a to poměrem 50% ku 50%.   

Volby z listopadu 1996 opět přinesly vítězství Drnovšekově LDS, jež 

dokonce zaznamenala posílení o 3 poslanecké mandáty. Koaliční vládu sestavila 

LDS po delším jednání se Slovinskou lidovou stranou (Slovenska ljudska stranka, 

SLS, 19 mandátů) a Demokratickou stranou důchodců Sovinska (Demokratična 

stranka upokojencev Slovenije, DeSUS, 5 mandátů).79 LDS a SLS si rozdělily obě 

po 10 kabinetních křeslech a DeSUS obsadila post  ministra bez portfeje. 

Z kvantitativního hlediska znamenalo takovéto rozdělení kabinetních postů 

jednoznačný zisk pro SLS, jelikož ta s 38,76% podílem na exekutivní koalici 

získala 47,62% podíl na vládním sboru. Naopak DeSUS byla ziskem jednoho 

ministerského postu v tomto kabinetu oproti ideální proporci podreprezentována o 

5,26%. Složitý vnitrostranický proces, jímž na jaře roku 2002 procházely SLS a 

                                            
77 Stalo se tak po skandálu ministra obrany za SDSS Janeze Janši.  
78 1.2. 1994 opustil kabinet i ministr životního prostředí a projektování za ZS a byl nahrazen avlem Gantarem 
(LDS). 
79 Pro podrobné výsledky voleb viz <http://www.dvk.gov.si/volitve/dz1996/info/urvs26.htm>. 
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SKD80 nakonec vedl k rozpadu vládní koalice a k vyjádření nedůvěře vládě při 

hlasování 8.4. 2000. 

 Vlády se 7.6. 2000 pod předsednictvím Andreje Bajuka ujal nový 

menšinový kabinet složený z nově vzniklé Slovinské lidové strany (Slovenska 

ljudska stranka, SLS+SKD), Slovinské demokratické strany  (SDS) a vybraných 

nestraníků. SLS+SKD obsadila v této vládě 10 kabinetních křesel a SDS 8. Vláda 

nakonec vydržela i další změnu v podobě vniku nové strany Nové Slovinsko (Nova 

Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Nsi)81 a dokončila svůj mandát až do 

nových řádných voleb.82  

Volby z října 2000 vyhrála LDS a její předseda Drnovšek byl pověřen 

sestavením nového kabinetu. Drnovšekovi se po složitém vyjednávání podařilo ke 

spoluprácí získat strany ZLSD, SLS+SKD a DeSUS. Nová vláda byla složena a 

obsazena již podle nového zákona o vládě, který byl přijat 16. 11. 2000. Tento 

zákon redukoval počet ministerstev na 14.83 Z nich LDS obsadila 8 a strany ZLSD 

a SLS+SKD získaly každá  po třech vládních postech. DeSUS tentokráte nezískal 

ve vládě ani jedno křeslo. Z kvantitativního pohledu byla alokace kabinetních postů 

v tomto kabinetu relativně blízká ideálně proporčnímu rozdělení s mírně 

zvýhodněnou nejsilnější koaliční stranou. Absence kabinetního postu pro 

nejslabšího koaličního partnera je pak třeba označit za jev velmi nezvyklý.  

Zvolení premiéra Drnovšeka slovinským prezidentem v prosinci 2002 si 

vyžádalo změnu na postu ministerského předsedy vlády. Jím se stal bývalý 

dlouholetý ministr za LDS84 Anton Rop a jím vedená vláda dokončila svůj mandát 

v řádném termínu.85  

                                            
80 Integračním procesem procházely na jaře roku 2000 strany SLS a SKD.15. 4. došlo ke slučovacímu sjezdu 
stran SLS a SKD a nová strana přijala název Slovinská lidová strana (Slovenska ljudska stranka, SLS+SKD). 
81 Strana vznikla odštěpením od SLS+SKD a jejími členy se stal jak tehdejší ministerský předseda Anderej 
Bajuk, tak i ministr zahraničních věcí Lojze Peterle.  
82 Následně zůstal tento kabinet v úřadě (jako úřadující vláda) až do zvolení nové vlády.  
83 HLOUŠEK, VÍT: Slovinský stranický systém a model umírněného pluralismu [online]. [cit.2009-01-10].  
Dostupné z: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=95>, nestránkováno. 
84 Anton Rop působil dříve ve funkcích ministra práce, rodiny a sociálních věcí a dále pak ve funkci ministra 
financí. 
85 Jelikož v tomto případě nedošlo ke změně ve složení exekutivní koalice a změnami neprošlo ani složení 
vládního sboru, nepovažuji za vhodné zahrnout tento kabinet do analýzy. 
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Volby z prosince 2004 vyhrála se ziskem 29 křesel SDS a její předseda Janez 

Janša byl pověřen sestavením nové vlády.86 Ke spolupráci vyzval Janša strany NSi 

(9 křesel), SLS (6 křesel) a DeSUS (4 křesel) a vládní koalice v této podobě se 

ujala vlády 3.12. 2004. V rámci kabinetu získala SDS 10 resorty,  NSi 4 , SLS 3 a 

DeSUS 1 resort.  Z kvantitativního pohledu byla takováto alokace kabinetních 

postů téměř čistě proporční, s lehkým zvýhodněním obou středně velkých 

koaličních partnerů. Janšova vláda neprošla za období výkonu svého mandátu 

žádnými důležitými koaličními změnami a ukončila svůj mandát v řádném termínu. 

Ve volbách ze září 2008 těsně zvítězili Sociální demokraté (Socialni 

demokrati, SD, 29  křesel) a předseda strany Borut Pahor sestavil koaliční vládu 

s liberální stranou Zares (Zares – nova politika, Zares, 9 křesel), DeSUS (7 křesel) 

a Liberální demokracií Slovinska (Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 5 

křesel). Vláda se ujala výkonu funkce 7.11 2008. Ve vládním sboru získala SD 10 

resortů (52,63%), Zares 4 resorty (21,05%), DeSUS 3 resorty (15,79%) a LDS 2 

resorty (10,53%). 

 

Analýza distribuce kabinetních postů 

 

Pro slovinské koaliční prostředí je typická vysoká míra proporcionality 

alokace kabinetních zisků. Z kvantitativního hlediska zde přesto můžeme porovnat 

výchylky od dokonale proporční distribuce kabinetních postů. Ve slovinském 

koaličním prostředí dochází k mírnému zvýhodňování menších stran (small party 

bias) a to především, pokud jde o strany, které mají 15-25%  podíl na exekutivní 

koalici. Tyto strany byly v 8 analyzovaných vládách oproti situaci, ve které by 

počet přidělených kabinetních postů odpovídal procentuálnímu podílu strany na 

exekutivní koalici podle principu čisté proporce, zvýhodněny v průměru o 6,89%.  

Obdobný trend je pozorovatelný i v kategorii koaličních stran ve velikosti 25-

                                            
86 Pro podrobné výsledky voleb viz <http://volitve.gov.si/dz2004/>. 
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50%87. Tyto strany byly totiž v dosavadních koaličních vládách zvýhodněny oproti 

ideální proporci v průměru 3,8% a stalo se tak i navzdory tomu, že v přesných 2/3 

všech zkoumaných případů byly tyto strany v kabinetech mírně podreprezentovány. 

Naopak strany, jejichž podíl na exekutivní koalici byl menší než 15%, byly v 5 

případech ze 7 v daných kabinetech podreprezentovány a v průměru všech kabinetů 

zaznamenaly negativní disproporci v alokaci kabinetních zisků ve výši 8,28%.  

U silných koaličních partnerů, jejichž podíl na exekutivní koalici převyšuje 

50%, lze ve slovinském prostředí pozorovat kvantitativní podreprezentovanost ve 

vládních sborech. Tyto silné koaliční strany byly v dosavadních vládách oproti 

situaci, ve které by počet přidělených kabinetních postů odpovídal procentuálnímu 

podílu strany na exekutivní koalici podle principu čisté proporce, 

podreprezentovány v průměru o 4,85% a to navzdory tomu, že byly tyto strany 

v přesných 2/3 případů ve vládních sborech naopak nadreprezentovány. 

Pokud na distribuci kabinetních postů pohlédneme kvalitativního hlediska, 

lze i v případě Slovinska identifikovat několik kabinetních postů jež jsou vždy pod 

kontrolou strany formující vládu (ve všech analyzovaných vládách to byla zároveň 

strana nejsilnější). Ve 100% případů tedy nejsilnější koaliční strany preferovaly 

posty předsedy vlády a ministra školství. Dále tyto strany pak v 87,5% případů 

obsadily resorty financí, zahraničních věcí a zdravotnictví v 64,71% případů post 

ministra bez portfeje a v 62,5% případů posty ministrů obrany, životního prostředí 

a hospodářství.  Zajímavý je především fakt, že bezesporu významné ministerstvo 

vnitra bylo velmi často přenecháváno menším koaličním partnerům. 

 

Slovenská republika 

 

                                            
87 Velikost je odvozena od procentuálního podílu strany na exekutivní koalici.  
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Dle ústavy z 1.9. 1992 je Slovenská republika parlamentní demokracií 

s relativně slabým, avšak přímo voleným prezidentem88. Vrcholným orgánem 

výkonné moci je vláda, v jejímž čele stojí premiér. Vláda je odpovědná dolní 

komoře parlamentu89 a její mandát je odvislý od většinové důvěry, kterou je 

schopná v tomto legislativním orgánu generovat.  

 

Vznik, složení a fungování kabinetu 

 

 Vláda vzniká, je složena a funguje podle  následujících pravidel. Prezident 

jmenuje předsedu vlády a na jeho doporučení následně jmenuje členy vlády a 

pověří je řízením daných ministerstev.90 O konkrétním obsazení ministerských 

postů rozhoduje výhradně předseda vlády, ovšem jmenování, či odvolání 

konkrétního ministra je podmíněno formálním souhlasem prezidenta. Člen vlády 

nemůže zároveň vykonávat poslanecký mandát91.  

Každý nově jmenovaný kabinet má povinnost představit vládní program a ve 

lhůtě 30 dnů  požádat  o vyslovení důvěry poslaneckou sněmovnu, přičemž je 

k získání důvěry zapotřebí relativní většiny hlasů. Pokud vládě důvěra vyslovená 

není, je na prezidentu republiky aby jí odvolal a dále ji pověřil výkonem funkce do 

té doby, než je jmenována vláda nová. Vláda může sama kdykoliv požádat o 

vyslovení důvěry, a může rovněž s hlasováním o důvěře spojit schvalování 

některého zákona. Ministerský předseda je zodpovědný za funkci vlády jako 

celku a jednotliví kabinetní ministři jsou osobně zodpovědní za vedení svých 

resortů. Poslanci státního shromáždění pak mají možnost vyjádřit nedůvěru 

nejen vládě jako celku, ale rovněž i jednotlivým ministrům. K vyslovení 

                                            
88 K zavedení přímé volby prezidenta došlo až roku 1999. Slovenský prezident plní klasické funkce hlavy státu 
v parlamentních režimech. 
89 Národní rada Slovenské republiky (Národná rada Slovenskej republiky), skládající se ze 150 poslanců. 
90 Změna ústavy z roku 1999 s sebou přinesla povinnost prezidenta jmenovat či odvolat člena vlády na návrh 
premiéra. Do té doby nebyla míra povinnosti prezidenta při jmenování ministrů a členů kabinetu jasně ústavně 
zakotvená. 
91 Poslanci národní rady je v případě jeho zájmu zasedat ve vládě pozastaven jeho poslanecký mandát a na jeho 
míst v legislativním sboru zasedne náhradník (čl. 72 ústavy).  
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nedůvěry je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců. Návrh na odvolání 

kabinetního ministra může prezidentu republiky předložit i předseda vlády. V obou 

případech pak prezident daného ministra odvolá. 

Vládní sbor je tvořen ministerským předsedou, místopředsedy92 a 

jednotlivými ministry. Vláda rozhoduje ve sboru na základě konsensu absolutní 

většiny svých členů a může přijímat rozhodnutí za přítomnosti nadpoloviční 

většiny jejích členů. 93 Zasedání vlády předsedá ministerský předseda a v případě 

jeho nepřítomnosti místopředseda vlády. Schůzky kabinetu zpravidla probíhají 

jednou týdně, avšak premiér disponuje pravomocí svolávat i mimořádné vládní 

schůzky. Následné uvedení vládních rozhodnutí do praxe je dozorováno úřadem 

vlády a jednotliví ministři mají na žádost hlavního sekretáře vlády povinnost 

referovat o stavu implementované vládní politiky. 

 

Kabinety 1993 – 2009 

 

 V období 1.1.1993 – 1.12.2009 se ve Slovenské republice vystřídalo 7 

kabinetů, vedených 4 ministerskými předsedy. Ve slovenském politickém prostředí 

převažují koaliční vlády, které v daném zkoumaném období vznikly v 6 případech 

ze 7 (viz tabulka 6).  

 První kabinet Vladimíra Mečiara byl sestaven na základě voleb do Slovenské 

národní rady94 a měl podobu jednobarevného menšinového kabinetu, jenž sestavilo 

Hnutí za demokratické Slovensko (Hnutie za demokratické Slovensko, HZDS, 74 

křesel)95. Přestože neexistovala řádná oficiální exekutivní koalice, zasedal v tom to 

prvním Mečiarově kabinetu jeden ministr za Slovenskou národní stranu (Slovenská 

                                            
92 Počet místopředsedů vlády není přesně stanoven a zpravidla reflektuje rozložení sil v kabinetu. 
93 Rozhodování kabinetu však může v praxi nabýt různých podob. Kupříkladu v Dzurindově kabinetu byla 
většina vládních rozhodnutí podpořena širokým konsensem všech zúčastněných členů vlády, ovšem 
v Mečiarových kabinetech docházelo častěji k hlasování a rozhodování dle vůle většiny ministrů. (BLONDEL, 
MÜLLER-ROMMEL 2001: 82-83). 
94 Slovenská národní rada z období existence po rozdělení československé federace transformovala v Národní 
radu Slovenské republiky. 
95 Pro detailní výsledky voleb viz webové stránky slovenského statistického úřadu <www.statistics.sk>. 
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národná strana, SNS, 15 křesel) a jeden nestraník hlásící se ke Straně 

demokratické levice (Strana demokratickej ľavice, SDL´). V průběhu roku 1993 

z vlády nejprve vystoupil ministr za SNS Ľudovít Černák96 a následně ztratila 

HZDS i podporu části SDL´. Krize uvnitř HZDS a ztráta podpory části vlastních 

poslanců nakonec donutila Mečiara uzavřít oficiální exekutivní koalici s SNS. 

 Koaliční smlouva byla podepsána 19.10. 1993 a v nově vzniklý koaliční 

kabinet se nesl v duchu naprosté dominance HZDS. Z kvantitativního hlediska však 

byly kabinetní posty rozděleny podle přísně proporčního principu a v kabinetu tak 

zasedli 3 ministři za SNS, což znamenalo 15,79% podíl v tomto sboru. HZDS 

obsadila 16 kabinetních postů, což v přepočtu znamenalo 84,21% podíl na vládním 

sboru. Z kvalitativního hlediska však byla patrná jasná dominance HZDS, když tato 

strana obsadila, krom resortu školství, všechna ministerstva97. Vládě byla v březnu 

1994 vyjádřena nedůvěra, když po vnitrostranických krizích uvnitř HZDS a SNS 

ztratily tyto strany většinu hlasů v národní radě. 

 Sestavením nového kabinetu byl pověřen Jozef Moravčík, jenž sestavil 

koalici zahrnující široké spektrum stran protimečiarovské opozice.98 Moravčíkova 

v principu udržovací menšinová koaliční vláda rozhodla ihned po svém jmenování 

o termínu předčasných voleb  a ty se následně konaly roku na přelomu září a října 

1994. 

Po volbách, ve kterých se ziskem 61 křesel v národní radě znovu dominovala 

Mečiarova HZDS, která tentokrát kandidovala do voleb v předvolební koalici 

s Rolnickou stranou Slovenska (Rol´nícka strana Slovenska, RSS), následovalo 

zdlouhavé vyjednávání o nové vládě, které velmi komplikoval velmi malý koaliční 

potenciál HZDS. Výsledkem jednání byla koalice složená z HZDS-RSS, silně 

levicové strany Sdružení dělníků Slovenska (Združenie robotnikov Slovenska, ZRS, 

13 mandátů) a SNS (9 mandátů). Koalice tedy ve výsledku disponovala 83 hlasy 

v národní radě. Z kvantitativního hlediska si při rozdělování vládních postů nejlépe 

                                            
96 Stalo se tak na protest proti neochotě HZDS sestavit se SNS oficiální vládní koalici. 
97 Zbylí 2 členové SNS zastávali funkci místopředsedů vlády bez přidělených ministerstev. 
98 Vzhledem ke své podstatě (udržovací vláda) nebude Moravčíkova vláda předmětem analýzy.  
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vedla ZRS, která se ziskem 4 kabinetních postů (21,05% podíl na vládním sboru) 

jako jediná dosáhla nadreprezentovanosti. HZDS-RSS obsadila 13 vládních postů, 

což oproti podílu na exekutivní koalici znamenalo podreprezentovanost téměř 6%. 

SNS pak se ziskem 2 ministerských křesel dosáhla v kabinetu téměř ideálně 

proporční reprezentace. Vláda nakonec, přes mnohé problémy, vydržela se stejném 

složení až do konce svého mandátu.  

Volby ze září 1998 vyhrála opět HZDS, ovšem hned o 1 poslanecký mandát 

za ní se umístila opoziční protimečiarovská Slovenská demokratická koalice 

(Slovenská demokratická koalícia, SDK 42 mandátů). Koaliční vyjednávání bylo 

ovšem v tomto případě ztíženo tím, že se země dočasně nacházela bez řádně 

zvoleného prezidenta a od potenciální vládní koalice se očekávalo, že bude mít 

ambice a sílu změnit ústavu a vypořádat se tak s ústavní krizí. Ve vyjednávání se 

naplno projevil nízký koaliční potenciál HZDS, která, ačkoli byla jako vítěz voleb 

vyzvána k sestavení vlády, nebyla schopná sestavit odpovídající koalici. Následně 

tedy došlo ke změně na pozici strany formující vládu a tohoto úkolu se zhostila 

SDK. Ke vládní spolupráci se nakonec vyslovila Strana maďarské koalice (Strana 

maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, SMK-MKP, 15 mandátů), SDL´ (23 

mandátů) a Strana občanského porozumění (Strana občianskeho porozumenia, 

SOP, 13 mandátů). Koalice se vzhledem se své šířce rozhodla ustavit detailní 

koaliční smlouvu, jejíž součástí se stal koaliční výbor, na jehož půdě byly 

projednávány veškeré společné kroky. Ve vládě nakonec zasedlo 8 ministrů za 

strany sdružené v SDK, 6 ministrů za SDL´, 2 kabinetní posty obsadila SMK-MKP 

a 1 kabinetní post získala SOP. Z kvantitativního hlediska tak došlo především ke 

zvýhodnění SDL´, která s 24,73% podílem na exekutivní koalici obsadila 31,58% 

pozic ve vládním sboru. Všechny ostatní koaliční strany zaznamenaly nižší 

procentuální zisk ve vládním sboru, než jaký by odpovídal jejich podílu na 

exekutivní koalici. Bouřlivý vývoj uvnitř SDK, jež se zanedlouho po sestavení 

vlády začala rozpadat na jednotlivé menší politické subjekty, nikterak výrazně 

neohrozil stabilitu koalice a první Dzurindův kabinet se tak bez zásadních změn 

udržel u vlády až do řádného konce svého mandátu. 
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 Ve volbách ze září 2002 opět potvrdila pozici nejsilnější politické strany ve 

slovenském politickém prostředí HZDS, ovšem ani tentokrát se jí nepodařilo nalézt 

odpovídajícího koaličního partnera. Vládu pak následně znovu sestavil Mikuláš 

Dzurinda, předseda Slovenské demokratické a křesťanské unie (Slovenská 

demokratická a kresťanská únia, SDKÚ, 28, mandátů)99 spolu s SMK (20 

mandátů), Křesťanskodemokratickým hnutím (Křesťanskodemokratické hnutie, 

KHD, 15 mandátů) a Aliancí nového občana (Aliancia nového občana, ANO, 15 

mandátů). Jednalo se o vůbec první koherentní středo-pravicovou koalici v historii 

samostatného Slovenska. V rámci kabinetu si tyto strany rozdělily kabinetní posty 

čistě proporčním způsobem. Vládu v průběhu výkonu jejího mandátu silně zasáhly 

spory uvnitř koalice, kterou postupně opouštěli poslanci jednotlivých stran, až 

koalice postupně ztratila většinu v národní radě a vláda se tak stala  menšinovou.100  

V srpnu 2005 došlo navíc k úplnému vyloučení strany ANO z koalice a v únoru 

2006 opustilo vládní koalici i KDH. Opoziční strany pak dohodly na uspořádání 

předčasných voleb na červen 2006. 

Předčasné volby vyhrála sociálnědemokratická strana Směr-sociální 

demokracie (SMER – sociálna demokracia, SMER-SD, 50 mandátů) a pod 

vedením svého předsedy Roberta Fica sestavila koalici se SNS (20 mandátů) a 

Lidovou stranou – Hnutím za demokratické Slovensko (Ľudová strana - Hnutie za 

demokratické Slovensko, ĽS-HZDS, 15 mandátů)101. Strana SMĚR-SD si 

v kabinetu zajistila velmi silné postavení, když úspěšně nominovala své kandidáty 

na 11 vládních postů a obsadila tak 68,75% kabinetních křesel. SNS obsadila z 3 

ministerské posty, čímž si zajistila 18,25% podíl na vládním sboru a ĽS-HZDS 

získala 2 ministerstva, čímž straně připadl 12,50% podíl na kabinetních postech. 

Z kvantitativního hlediska se jasně jednalo o výrazné zvýhodnění strany SMER-

SD, která v tomto kabinetu získala o 9,93% větší podíl na vládním sboru, než jaký 

                                            
99 SDKÚ byla založena v listopadu roku 2000 na základě frakcí vystoupivších z SDK a jejím předsedou se na 
ustavujícím sjezdu strany stal právě Dzurinda. 
100 Vládní koalici opustili tři poslanci strany ANO a koncem roku 2003 se skupina sedmi poslanců SDKÚ 
rozhodla založil uvnitř strany platformu Slobodné fórum, ze které se začátkem roku 2004 stala samostatná strana 
Svobodné fórum (Slobodné fórum, SF). Po tomto aktu se vláda oficiálně stala menšinovou.  
101 ĽS-HZDS je nástupnickou stranou HZDS.  
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by jí připadl při aplikaci principu čisté proporcionality. Obě menší koaliční strany 

tak zůstaly ve vládním sboru výrazně podreprezentovány.  

 

Analýza distribuce kabinetních postů 

 

K kvantitativního hlediska je zřejmé, že ve slovenském koaličním prostředí 

dochází k trvalému zvýhodňování stran řídících koaliční jednání (formateur bonus).  

Ve zkoumaných vládách se navíc strana řídící koaliční jednání ve 100%  případů 

shodovala s nejsilnější koaliční stranou v kabinetu a v 60% případů102 se navíc 

jednalo o stranu, jež disponovala více než 50% podílem na exekutivní koalici. Je 

tedy možné mluvit i o stabilním nadreprezentování silných koaličních stran.  Tyto 

silné strany byly v 5 analyzovaných vládách oproti situaci, ve které by počet 

přidělených kabinetních postů odpovídal procentuálnímu podílu strany na 

exekutivní koalici podle principu čisté proporce, zvýhodněny v průměru o 4,56%. 

V kategorii koaličních stran ve velikosti 25-50%, které však nejsou stranami 

řídícími koaliční jednání, zle pozorovat v obsazení kabinetů lehkou 

podreprezentovanost ve výši 0,64%.  Obdobný trend je pozorovatelný i v kategorii 

malých koaličních stran ve velikosti 15-25% - tyto strany byly totiž v dosavadních 

koaličních vládách znevýhodněny oproti ideální proporci v průměru o 0,72%, 

přičemž byly navíc podreprezentovány v 6 případech z 8 zkoumaných. 

Nejvýraznější znevýhodnění stran ve vládních sborech je však pozorovatelné u 

nejmenších koaličních partnerů, jejichž podíl na exekutivní koalici je nižší než 

15%. Tyto malé strany byly podreprezentovány a v průměru o 3,77%.  

Ve slovenském koaličním prostředí můžeme pozorovat relativně jasně 

ohraničenou skupinu resortů, jež se těší zvýšenému zájmu stran vedoucích koaliční 

jednání. Ve 100% případů preferovaly nejsilnější koaliční strany posty předsedy 

vlády a ministra dopravy. Dále pak tyto strany v 80% případů nominovaly své 

kandidáty na posty ministrů financí, vnitra, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, 

                                            
102 Ve zbylých 40% případů se jednalo o stranu s 25-50% podílem na exekutivní koalici.  
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hospodářství a kultury a v 60% případů na posty ministra obrany. V případě 

Slovenska zůstalo z vlivných a velkých ministerstev nejsilnějšími stranami 

opomenuto především ministerstvo zahraničních věcí a spravedlnosti, když obě 

byly ministry zastupujícími nejsilnější koaliční stranu obsazeny pouze v 40% 

případů. Naprosto bez povšimnutí silných stran pak zůstaly resorty školství a 

místního rozvoje. 

 

Polská republika 

 

Novelizovaná polská ústava, jež vstoupila v platnost 17. 10. 1997103 a 

nahradila dosavadní tzv. „malou ústavu“ z listopadu 1992, zavedla v Polské 

republice parlamentní režim s přímo voleným prezidentem. Do této doby bylo 

možné charakterizovat Polskou republiku jako tzv. semi-prezidentský režimu 

(NOVÁK, BRUNCLÍK 2008). Z pohledu této analýzy bylo nejvýznamnější 

součástí změny zrušení pravomoci prezidenta jmenovat tzv. prezidentské ministry, 

což značně omezilo vliv polských prezidentů na podobu následujících vlád. Polský 

prezident, jenž bezesporu nadále vykonává některé funkce, jež převyšují pravomoci 

běžných prezidentů v ostatních parlamentních režimech, ovšem nemá žádné 

nadstandardní pravomoci směrem k polské vládě (radě ministrů). Vrcholným 

orgánem výkonné moci je vláda  čele s ministerským předsedou, jenž je odpovědná 

dolní komoře parlamentu104 a její mandát je odvislý od většinové důvěry, kterou je 

schopná v tomto legislativním orgánu generovat.  

 

 

Vznik, složení a fungování kabinetu 

 

                                            
103 Ústava byla schválena 2.3.1997. 
104 Sejm (Sejm), skládající se ze 460 poslanců. 
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 Vláda vzniká, je složena a funguje podle  následujících pravidel. Prezident 

jmenuje do 14 dnů od data prvního zasedání nově zvoleného Sejmu105 předsedu 

vlády a na jeho doporučení následně jmenuje členy rady ministrů. Takto jmenovaná 

vláda má povinnost do 14 dnů předstoupit před Sejm s programovým prohlášením 

a požádat o vyslovení důvěry. Důvěru radě ministrů vyslovuje Sejm absolutní 

většinou svých hlasů.106 Premiér předsedá vládě a koordinuje a kontroluje činnost 

ministrů. Sejm může na návrh alespoň 46 poslanců vyslovit vládě nedůvěru. Podle 

článku 158 polské ústavy však musí tento návrh obsahovat i jméno nového 

kandidáta na post ministerského předsedy. Jedná se tady o institut tzv. 

konstruktivního vyjádření nedůvěry. Po přijetí takovéhoto usnesení má prezident 

povinnost přijmout rezignaci vlády a jmenovat kandidáta vybraného Sejmem 

novým premiérem. Sejm má pravomoc vyslovit nedůvěru i jednotlivým poslancům, 

což je podmíněno návrhem alespoň 69 poslanců. Příslušný ministr potom musí být 

prezidentem odvolán. Veškeré změny ve vládě provádí na návrh premiéra prezident 

republiky a ten zároveň přijímá demisi jednotlivých ministrů a vlády jako celku.  

Vládní sbor je tvořen předsedou vlády, místopředsedy a jednotlivými 

ministry. Vláda rozhoduje ve sboru na základě konsensu absolutní většiny svých 

členů a může přijímat rozhodnutí za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů. 

V případě Polska jsou však rozhodnutí vlády zpravidla podpořená širším 

konsensem v rámci sboru a k hlasování nedochází automaticky ve všech případech 

(BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL 2001: 59). Zasedání vlády předsedá 

ministerský předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda vlády. Schůze 

kabinetu zpravidla probíhají jednou týdně, avšak premiér disponuje pravomocí 

svolávat i mimořádné vládní schůze. Program schůzek je připravován předsedou 

vlády a jeho úřadem. V rámci kabinetu jsou pravidelně sestavovány 3 stálé 

komise: ekonomická, sociální a komise pro záležitosti obrany státu. V těchto 

komisích zasedají členové kabinetu, jež jsou na tyto posty jmenováni předsedou 

                                            
105 Nebo od data přijetí demise předchozí vlády. 
106 Po 3. neúspěšném pokusu vyslovit vládě důvěru má prezident právo rozpustit parlament a vyhlásit nové 
volby.  
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vlády. Všechny texty směřující na zasedání rady ministrů musí projít schválením 

příslušné komise.  

 

Kabinety 1997 – 2009 

 

V období 1990 – 1997 se v Polsku vystřídalo 6 kabinetů107, vedených 5 

ministerskými předsedy. Všechny tyto vlády byly koaliční, což reflektuje stav 

polského stranického systému, jenž se až do volební reformy v roce 1993  

vykazoval rysy „polarizovaného“ pluralismu108 a jehož formát neumožňoval vítězi 

voleb sestavení funkční jednobarevné vlády. V prvních plně soutěživých volbách109 

do Sejmu roku 1991 celkově uspěly strany vzešlé z opozičního hnutí Solidarita a 

menšinovou koaliční vládu nejprve sestavila  Dohoda centra (Porozumienie 

Centrum, PC) pod premiérem Janem Olszewskim a po jejím neúspěchu 

Demokratická unie (Unia Demokratyczna, UD) pod předsedkyní vlády Hannou 

Suchockou. Pro toto období je byla typická velká nestabilita vládních koalic, které 

měly110 v průměru 5,33 členů. V předčasných volbách z roku 1993 pak značně 

fragmentovaná a jen obtížně konkurenceschopná postsolidaritní pravice podlehla 

relativně konzistentnímu postkomunistického levicového bloku stran. Volby 

vyhrála Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) a kabinet 

sestavený Waldemarem Pawlakem, jenž přizval do vlády Svaz demokratické levice 

(Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD), vydržela do jara 1995, kdy jí napřed 

nahradil kabinet Józefa Oleksyho (SLD), který byl v následujícím roce vystřídán 

Włodzimierzem Cimoszewiczem (SLD).  

                                            
107 Nejsou brány v potaz kabinety ministerského předsedy Mazowieckiho a Bieleckiho, jelikož ty nevycházely ze 
svodných voleb.  
108 V tom smyslu jak jej definuje GIOVANNI SARTORI (2005).  
109 Pro přesné výsledky voleb viz <www.pkw.gov.pl>.  
110 Jednalo se o kabinet J. Olszewskiho a dva kabinety Hanny Suchocké.  
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Volby do sejmu v roce 1997 vyhrála Volební akce solidarita (Akcja Wyborcza 

Solidarność, AWS, 201 mandátů)111, utvořením vlády byl pověřem  Jerzy Buzek 

ten přizval do vládní koalice Unii svobody (Unia Wolności, UW, 60 mandátů). Do 

fungování a rozhodování koalice od počátku velmi silně zasahoval právě předseda 

AWS Krzaklewski, který původně odmítl funkci ministerského předsedy a 

připravoval se po vzoru Aleksandera Kwaśniewskiho na kandidaturu na post 

prezidenta republiky. (JEDNAKA 2004: 183) V této vládě získala UW 8 

ministerstev a AWS obsadila 16 kabinetních křesel. Z početního hlediska tedy 

došlo k lehké nadreprezentaci UW, která si tak oproti ideální proporci polepšila o 

9,99%. Z hlediska rozdělení kabinetních křesel dosáhla UW výrazného úspěchu 

když si vyjednala právo nominovat své představitele mimo jiné i na posty ministrů 

financí, obrany, zahraničních věcí a dopravy. Roztžka uvnitř koalice nakonec 

znamenala odchod ministrů  za UW z vlády, avšak UW nadále poskytovala AWS 

podporu v legislativní koalici a menšinová vláda UW tak dokončila výkon svého 

mandátu v řádném období.  

Volby z 23.9.2001 vyhrála předvolební koalice Svazu demokratické levice 

(Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD, 200 mandátů) a Unie práce (Unia Pracy, 

UP, 16 mandátů).  Pod vedením premiéra Leszka Millera vznikla vládní koalice 

SLD-UP a PSL (42 mandátů), což byla v podstatě kopie vládní koalice z roku 

1993. Téměř ihned po volbách se UP oddělila od SLD a ve vzniklém kabinetu 

obsadila 1 ministerský post112. SLD si v kabinetu zajistila pohodlnou většinu, když 

obsadila 15 kabinetních postů. PSL nakonec získala ministerstvo životního 

prostředí a resort zemědělství. Z kvantitativího hlediska tedy došlo k podhodnocení 

obou menších koaličních partnerů a strana řídící koaliční jednání a zároveň 

nejsilnější koaliční strana SLD naopak procentuálně oproti ideální proporci posílila. 

I při konkrétním rozdělení kabinetních postů se projevila dominance SLD, která 

obsadila všechny klíčové kabinetní posty. V březnu 2003 opustila koalici PSL a 

                                            
111 Volební akce Solidarita (AWS) byla v té době širokospektrální koalicí více než  40 stran a v jejímž čele stál 
Marian Krzaklewski. 
112 Jednalo se o nově vzniklé ministerstvo infrastruktury.  
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Millerova vláda se stala menšinovou. Souběžně s tím otřáslo Polskem několik 

afér113, SLD ztratila veřejnou podporu a premiér Miller byl na jaře roku 2004 

donucen odejít z čela předsedy strany. V květnu roku 2004 pak došlo ke změně 

vlády a její nový nestranický předseda Marek Belka byl pověřen sestavením 

udržovací vlády. Ta nakonec nebyla koaliční, jelikož nedošlo k uzavření žádné 

oficiální koaliční dohody a i její podpora byla velmi proměnlivá. Ve vládě zasedlo 

množství nestraníků  a vláda obecně splňovala veškeré podmínky k tomu, abychom 

jí nazvali udržovací, či úřednickou.  

Vítězem voleb z roku 2005 se stala strana Právo a spravedlnost (Prawo i 

Sprawiedliwość, PiS, 155 mandátů). Sestavení vlády však velmi výrazně ovlivnil 

souběh s prezidentskými volbami a především tento fakt zapříčinil, že se sestavení 

vlády neujal předseda PiS Jarosław Kaczyński, nýbrž relativně neznámý Kazimierz 

Marcinkiewicz114. Marcinkiewicz nakonec sestavil menšinový jednobarevný 

kabinet, jenž získal v Sejmu důvěru 25.10.2005. Marcinkiewicz však v červenci 

2006 podal neočekávaně demisi a na jeho místo nastoupil předseda PiS  Jarosław 

Kaczyński. Nová Kaczyńskiho vláda měla již koaliční podobu, když premiér 

přizval ke spolupráci “Sebeobranu” Polské republiky (Samoobrona 

Rzeczypospolitej Polskiej, 56 mandátů) a Ligu polských rodin (Liga Polskich 

Rodzin, LPR, 34 mandátů). Nakonec vznikla pouze menšinová koaliční vláda, 

protože z LPR se pro podporu Kaczyńskiho kabinetu vyslovilo jen 9 poslanců. 

V kabinetu nakonec zasedlo 18 ministrů nominovaných PiS (6 z nich bylo 

nestraníků), 3 ministři za „Sebeobranu“ a 2 ministři za LPR. Ve vládě se projevila 

jednak dominance PiS a jednak relativně silný vyděračský potenciál LPR, která si 

přes minimální podíl na exekutivní koalici (4,10%) zajistila 8,70% 

                                            
113 Jednalo se o to tzv. případ „Rywin“, ve kterém šlo o to,  že filmový producent Lew Rywin nabídnul za úplatu 
majiteli novin Gazeta Wyborcza Adamu Michnikovi, zprostředkování schválení jemu prospěšného znění 
mediálního zákona, což by mu dovolilo vlastnit současně celostátní noviny i celostátní televizi. Rywin se ve 
svém návrhu odvolával na pomoc premiéra Millera. SLD zase otřásl skandál známý jako případ Starachowické 
mafie, v němž šlo o výměny hlasů voličů za lahve alkoholu. PARMA, JAN (2004): Relevantní politické strany 
v Polsku [online]. [cit.2009-01-10].  Dostupné z: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=194>, nestránkováno.  
 
114 Jarosław Kaczyński se domníval, že by jeho kandidatura na post premiéra mohla ohrozit úspěch jeho brata 
Lecha v prezidentských volbách.  
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podíl kabinetních křesel a obsadila posty ministrů školství a námořního 

hospodářství. Naopak „Sebeobrana“ s 13,04% podílem na kabinetních postech 

zaznamenala výraznou podreprezentovanost a obsadila posty ministrů práce a 

sociálních věcí, zemědělství a infrastruktury. PiS si v tomto kabinetu zajistila  lehké 

kvantitativní zvýhodnění, ale rovněž především obsadila všechna vlivná 

ministerstva. V červenci 2007 opustila koalici LPR115 a Kaczyńsky odmítl dále 

pokračovat ve vedení menšinové vlády. Situaci nakonec vyřešily předčasné volby. 

Volby v roce 2007 vyhrála se ziskem 207 mandátů liberálně-konzervativní 

Občanská platforma (Platforma Obywatelska PO) a její předseda Donald Tusk 

sestavil vládu s Polskou lidovou stranou (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL), jež 

získala 31 mandátů v Sejmu. Strany si rozdělily kabinetní posty v poměru 16:3 ve 

prospěch PO. PSL pro sebe získalo resorty hospodářství, práce a sociálních věcí a 

zemědělství. 

 

Analýza distribuce kabinetních postů 

 

Z kvantitativního hlediska je zřejmé, že v polském koaličním prostředí 

dochází k trvalému zvýhodňování především nejslabších koaličních stran.  Je však 

otázkou, do jaké míry to znamená celkové zvýhodnění menších koaičních partnerů 

(small party bias), jelikož malé koaliční strany podílející se na exekutivní koalici 

15-25% jsou z kvantitativního hlediska v dlouhodobém měřítku v polském 

koaličním prostředí podreprezentovány též. Pro polské vládní koalice po roce 1997 

je typická přítomnost velmi silné strany, jež řídí koaliční jednání a jednoho, či dvou 

malých koaličních partnerů. Zmiňované domimantní strany však z kvantitativního 

hlediska rovněž nejsou nadreprezentovány. Analýza v jejich případě ukázala 4,83% 

vysokou podreprezentaci ve vládních sborech.  

                                            
115 Stalo se tak po tom, co premiér odvolal předsedu strany Andrzeje Leppera pro podezření z korupce. 
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Vůdčí postavení silných polských koaličních stran je patrné spíše z hlediska 

konkrétního výběru ministerstev. Ve 100% případů preferovaly nejsilnější koaliční 

strany posty předsedy vlády a dále ministrů vnitra, zdravotnictví, státní pokladny a 

místního rozvoje. Dále pak tyto strany v 81,82% případů nominovaly své kandidáty 

na post ministra bez portfeje a v 75% případů na posty ministrů financí, 

zahraničních věcí, obrany, školství, spravedlnosti, životního prostředí a kultury. 

Nejmenšímu zájmu silných stran se naopak těšily resorty dopravy, práce a 

sociálních věcí a zemědělství.  

V polském koaličním prostředí je naopak zvykem, že slabé koaliční strany 

obsazují ministerstva, jež se v kabinetech neobjevují pravidelně – kupříkladu 

ministerstvo infrastruktury, či námořního hospodářství. Žádné z  tzv. „silových“ 

ministerstev nebylo ve zkoumaných polských kabinetech v rukou slabšího 

koaličního ve více než 25% případů.  



58  

Závěr 

 

V úvodu bylo cílem práce stanoveno (1) poskytnout bližší pohled na podobu 

alokace ministerských postů v jednotlivých zemích z kvantitativního i 

kvalitativního hlediska, (2) odhalit společné rysy v jejich distribuci a (3) 

identifikovat nejhodnotnější kabinetní posty jak v jednotlivých zemích, tak v rámci 

zkoumané skupiny zemí.  

Z provedených kvantitativních analýz daných koaličních prostředí a 

způsobu, jakým jsou v daných zemích alokovány kabinetní zisky vyplývá, že uvnitř 

jednotlivých kabinetů jsou koaliční zisky rozdělovány značně variabilním 

způsobem. V tomto smyslu je na první pohled relativně složité identifikovat 

jakékoliv jednoznačně převažující jevy, ať již v rámci koaličních vlád zkoumaných 

zemí, nebo v celkovém srovnání.  

Pakliže na daném vzorku podrobíme testování premisu, jež říká, že každá 

vláda je v parlamentarismu odvislá  od většiny, kterou dokáže generovat 

v legislativním sboru, a že tak síla koaličních partnerů v má být posuzována 

především podle počtu vlastněných legislativních mandátů a jejich klíčové koaliční 

zisky by tím pádem měly být přímo úměrné jejich přímosu koalici – což odpovídá 

logice tzv. Gamsonova zákona – pak je možné vyslovit následující závěry. 

V prostředí české koaliční politiky jsou při alokaci kabinentích zisků 

v průměru zvýhodňeny malé koaliční strany. Tento jev je nejvíce patrný u stran, 

jejichž podíl na exekutivní koalici je menší než 15%. Takovéto strany jsou oproti 

situaci, ve které by počet přidělených kabinetních postů odpovídal procentuálnímu 

podílu strany na exekutivní koalici podle principu čisté proporce, zvýhodněny 

v průměru o 9,73%. V kategorii malých koaličních stran ve velikosti 15-25% pak 

dochází k téměř dokonalému naplnění Gamsonova zákona, jelikož odchylka od 

ideální proporcionality v distribuci kabinentích křesel byla naměřena pouze 0,02%. 

U stran řídících koaliční jednání, což byly zároveň ve všech případech nejsilnější 

koaliční strany, jejichž podíl na exekutivní koalici navíc převyšoval 50%, byla 
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změřena průměrná podreprezentovanost o 14,77% oproti dokonale proporčnímu 

zisku. V tomto směru je možné potvrdit domněnku BROWNE a FRANKLINA 

(1973: 465-467), že totiž strany mající v držení post premiéra jsou v celkovém 

zisku vládních postů „nedostatečně odměněné“. 

Zvýhodňování nejmenších koaličních stran je jevem typickým i pro koaliční 

prostředí Polské republiky. Strany, jejichž podíl na exekutivní koalici je menší než 

15%, jsou totiž dle výsledků analýzy v průměru nadreprezentovány o 6,82%. Na 

druhou stranu v Polsku již nedochází ke zvýhodnění stran podílejících se na 

exekutivní koalici 15-25%, jelikož ty jsou v kabinetech v průměru naopak 

podreprezentovány – a to o 6,25%. Pro polské vládní koalice po roce 1997 je 

typická přítomnost velmi silné strany řídící koaliční jednání. Tyto domimantní 

strany jsou však z kvantitativního hlediska žádným zvýhodněním nedisponují. 

Analýza v jejich případě ukázala 4,83% vysokou podreprezentaci ve vládních 

sborech.  

Pro slovinské koaliční prostředí je rovněž typické mírné zvýhodňování 

menších stran. Bonifikovány jsou především strany, jež mají 15-25%  podíl na 

exekutivní koalici. Tyto strany zaznamenaly průměrné zvýhodnění o 6,89%. 

Obdobný trend je pozorovatelný i v kategorii koaličních stran ve velikosti 25-50%, 

jež byly průměrně zvýhodněny o 3,8%. Naopak nejmenší koaliční strany, jejichž 

podíl na exekutivní koalici byl menší než 15%, zaznamenaly nedoceněnost  ve 

výši 8,28%. U silných koaličních partnerů, s větším než 50% podílem na exekutivní 

koalici, bylo zjištěno podreprezentování ve vládních sborech v průměru o 4,85%. 

V případě Slovinska se ukázalo, že u stran řídících koaliční vyjednávání záleží 

především na jejich velikosti, jelikož strany tvořící 25-50% podíl exekutivní 

koalice průměrně zvýhodněny byly, zatímco strany s více jak 50% podílem na 

koalici již ne. 

 Ve slovenském koaličním prostředí dochází naopak, oproti všem 

předchozím případům, k trvalému zvýhodňování stran řídících koaliční jednání a 

identifikovat zde tedy můžeme tzv. formateur bonus. U silných koaličních partnerů, 

s větším než 50% podílem na exekutivní koalici, bylo zjištěno zvýhodnění ve 
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vládních sborech v průměru o 4,56%. V kategorii koaličních stran ve velikosti 25-

50%, které však  nebyly stranami řídícími koaliční jednání, bylo možné 

pozorovat téměř dokonalé naplnění principu tzv. Gamsonova zákona a strany tak 

zaznamenaly pouze velmi slabé znevýhodnění – a to ve výši 0,64%.  Obdobný 

trend byl pozorovatelný i v kategorii malých koaličních stran ve velikosti 15-25%, 

které byly ve vládních sborech podreprezentovány v průměru o 0,72%. 

Nejvýraznější znevýhodnění bylo pak pozorovatelné u koaličních partnerů 

s podílem na vládě menším než 15%, jelikož ti byli ve vládních sborech 

podreprezentováni v průměru o 3,77%.  

Pokud pohlédneme na skupinu zemí jako na celek, pak je možné říci, že 

v průměru dochází k jednoznačnému zvýhodnění nejmenších koaličních partnerů – 

tedy takových, jejichž podíl na exekutivní koalici nepřesahuje 15%. Další 

jednoznačně zvýhodněnou skupinou jsou naopak středně velké koaliční strany, 

které disponují 25-50% podílem na exekutivní koalici. U malých koaličních 

partnerů, s velikostí mezi 15-25% podílu na vládní koalici, je možné konstatovat 

téměř dokonalé naplnění principu proporcionality při distribuci kabinentích křesel. 

Naopak nejsilnější koaliční strany, s podílem na exekutivní koalici převyšujícím 

50%, lze konstatovat jednoznačné průměrné podreprezentování ve vládních 

sborech. 

Pokud však přejdeme k podrobné analýze distribuce kabinentích křesel, pak 

zjistíme, že opravdu existuje místy velmi silná a v některých případech absolutní 

tendence nejsilnějších koaličních stran nominovat své zástupce na konkrétní 

ministerské posty. Nejdříve zmiňme kabinentí posty, jež byly v daných politických 

systémech ve 100% případů obsazeny nejsilnější koaliční stranou. V českém 

prostředí se jedná o post předsedy vlády a následně o resorty vnitra, práce a 

sociálních věcí a zdravotnictví; ve Slovinsku se jedná o post předsedy vlády a o 

resort školství; v prostředí Slovenské republiky se jedná o post ministerského 

předsedy a resort dopravy a v Polsku se jedná vyjma postu ministerského předsedy 

navíc o resorty vnitra, státní pokladny, zdravotnictví a místního rozvoje. 

Překvapivé v tomto směru je, že ačkoli BLONDEL, MÜLLER-ROMMEL a 
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MALOVÁ (2007: 172) identifikovali ve svém výzkumu jako nejhodnotnější 

kabinentí post resort financí, nedošlo v ani jednom ze zkoumaných politických 

systémů k jeho nepřetržitému obsazení nejsilnější koaliční stranou. Přesto je tato 

souvislost rovněž velmi silná a ve zkoumaných prostředích byl resort financí 

preferován nejsilnější koaliční stranou v rozmezí 75% (Česká republika, Polská 

republika) – 80% (Slovenská Republika) – 87,5% (Republika Slovinsko). V rámci 

zkoumaných zemí však byla analýzou  zjištěna tak velká míra variability 

v preferování konkrétních ministerských postů, že si z daného výsledku výzkumu 

neodvažuji činit jakékoliv širší závěry. Do značné míry by v tomto případě jistě 

pomohla aplikace tzv. expertní analýzi jednotlivých koaličních systémů, ovšem tato 

možnost prozatím zůstává pouze jako návrh pro budoucí výzkum.   
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Seznam p říloh 

 

Graf 1: Zkouška „Gamsonova zákona“ dle jeho původního znění. 

 
ZDROJ: WAWRICK, DRUCKMAN (2006: 649). 
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Graf 2: „Gamsonův zákon“ při zohlednění vážené hodnoty podílu ministerstev.  

 
ZDROJ: WAWRICK, DRUCKMAN (2006: 651). 
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Graf 3: Hodnota vládních postů při srovnání dat ze 14 západoevropských zemí z období 1945 – 2002. 

 
Zdroj: DRUCKMAN, WAWRICK (2005: 30). 
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Tabulka 2: Slovinské vlády a vládní koalice 1993 – 2009. 

 

Období 

 

Typ koalice * 

 Premiér 

  

Drnovšek 25.1.1993 - 9.1.1997 SMC, MWC, MC (koaliční) **  

Drnovšek 27.2.1997 - 3.5.2000 MWC, MC (koaliční) ***  

Bajuk 7.6.2000 - 30.11.2000 MC (koaliční) 

Drnovšek 30.11.2000 - 19.12.2002 SMC 

Rop 19.12.2002 - 20.4.2004 -  3.12.2004 SMC, MWC****  

Janša 3.12.2004 - 7.11.2008 MWC 

Pahor 7.11.2008 -  MC (koaliční) 

    ZDROJ: autor. 

* Typy koalic dle: ŘÍCHOVÁ (2006). 

** 31.3. 1994 opustila koalici SDSS, vláda zůstala MWC. 31.5. 1996 opustila koalici ZLSD a vláda se tak 

stala menšinovou. 

*** Po vzniku koalice SLS+SKD opustili ministři za SLS vládu a ta se stala menšinovou. Nakonec jí byla 

vyjádřena nedůvěra. 

**** SLS/SKD odešla 20.4.2004 z koalice a ta dál pokračovala jako MWC, jejíž složení zde bude 

analyzováno. 

 

 

Tabulka 3: Slovenské vlády a vládní koalice 1993 – 2009. 

Období Typ koalice *  
Premiér 

    

Mečiar 1.1.1993 - 19.10.1993 MC (jednobarevný) 

Mečiar 19.10.1993 - 15. 3. 1994 MC (koaliční), MWC 

Morav čík 15. 3. 1994 - 13. 12. 1994 MC - udržovací 

Mečiar 13. 12. 1994 - 30. 10. 1998 MWC 

Dzurinda 30. 10. 1998 - 15. 10. 2002 SMC (MWC) 

Dzurinda 16. 10. 2002 - 04. 07. 2006 MWC, MRC, MC (koaliční) 

Fico 4.7.2006 - MWC 

   ZDROJ: autor. 

* Typy koalic dle: ŘÍCHOVÁ (2006). 
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Tabulka 4: Polské vlády a vládní koalice 1997 – 2009. 

 

Období 

 

Typ koalice * 
Premiér 

  

Buzek 31.10.1997-19.10.2001 MWC, MC (jednobarevná, neanalyzováno) 

Miller 19.10.2001-02.05.2004 MWC, MC (koaliční, neanalyzováno) 

Belka 02.05.2004 - 31.10.2005 úřednická 

Marcinkiewicz 31.10.2005 - 14.07.2006 MC (jednobarevná) 

J. Kaczy ński 14.07.2006-16.11.2007 MWC, MC (jednobarevná) 

Tusk 17.11.2007 -  MWC  

ZDROJ: autor. 

* Typy koalic dle: ŘÍCHOVÁ (2006). 
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Tabulka 5: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na jejich velikosti 

v prostředí České Republiky v období 1993 – 2009.** 

Podíl koaliční strany na exekutivní koalici  

Resort <15% 15-25% 25-50% >50% (F* ) 

Předseda vlády - - - 100% 

Vnitro - - - 100% 

Zdravotnictví - - - 100% 

Práce a sociální věci - - - 100% 

Doprava - 25% - 75% 

Spravedlnost 25% - - 75% 

Finance 33,33% - - 66,67% 

Školství 33,33% - - 66,67% 

Průmysl a obchod 50% - - 50% 

Zemědělství - 50% - 50% 

Místní rozvoj 25% 25%  50% 

Zahraniční věci 25% 25%  50% 

Kultura 50% 25% - 25% 

Obrana 50% 25%  25% 

Životní prostředí 50% 25%  25% 

Ministr bez portfeje 75% - - 25% 

               ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

 

* F označuje stranu vedoucí koaliční vyjednávání (tzv. formateur). 

** Pro bližší informace k výběru dat pro analýzu viz kapitola „metodika práce“.    
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Tabulka 6: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na jejich velikosti 

v prostředí Republiky Slovinsko v období 1993 – 2009. ** 

Podíl koaliční strany na exekutivní koalici 

Resort 
<15% 15-25% 25-50% 

25-50% 

(F* ) 

>50% 

(F* ) 

Celkem: 

(F* ) 

Předseda vlády  -  -  - 25% 75% 100% 

Školství  -  -  - 25,% 75% 100% 

Zdravotnictví  - - 12,5% 25% 62,5% 87,5% 

Finance  - 12,5% -  25% 62,5% 87,5% 

Zahraniční věcí  -  - I2,5% I2,5% 75% 87,5% 

Ministr bez portfeje 11,76% 11,76% 11,76% 17,65% 47,10% 64,71% 

Obrana 25%  - 12,5% 12,5% 50% 62,5% 

Životní prostředí I2,5% 25%  -  - 62,5% 62,5% 

hospodářství  - I2,5% 25,% 12,5% 50% 62,5% 

Spravedlnost  - 50% 12,5% 25% 12,5% 37,5% 

Vnitro 12,5% 25% 37,5%  - 25% 25% 

Kultura  - 37,5% 37,5% -  25% 25% 

Zemědělství  - 25% 50%  - 25% 25% 

Práce a sociální věci  12,5% 50% 25% 12,5% - 12,5% 

Doprava  - 37,5% 50%  - 12,5% 12,5% 

Věda a technika  - 33,33% 66,67% -  -  - 

ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

 

* F označuje stranu vedoucí koaliční vyjednávání (tzv. formateur). 

** Pro bližší informace k výběru dat pro analýzu viz kapitola „metodika práce“. 
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Tabulka 7: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na jejich velikosti 

v prostředí Slovenská Republika v období 1993 – 2009. ** 

Podíl koaliční strany na exekutivní koalici 

Resort 
<15% 15-25% 25-50% 

25-50% 

(F* ) 

>50% 

(F* ) 

Celkem: 

(F* ) 

Ministerský 

předseda 
- - - 40% 60% 100% 

Doprava - - - 40% 60% 100% 

Finance - 20% - 20% 60% 80% 

Vnitro - 20% - 20% 60% 80% 

Zdravotnictví  - 20% - 20% 60% 80% 

Práce a sociální 

věci 
- 20% - 20% 60% 80% 

Hospodá řství  - 20% - 20% 60% 80% 

Kultura  - 20% - 20% 60% 80% 

Obrana 20% 20% - 20% 40% 60% 

Bez portfeje 10% 30% 10% - 50% 50% 

Zahrani ční věci 20% 20% 20% 20% 20% 40% 

Spravedlnost  20% 20% 20% 20% 20% 40% 

Zemědělství  20% 20% 20% - 40% 40% 

Životní prost ředí - 40% 20% - 40% 40% 

Školství  20% 80% - - - - 

Místní rozvoj - 80% 20% - - - 

ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

 

* F označuje stranu vedoucí koaliční vyjednávání (tzv. formateur). 

** Pro bližší informace k výběru dat pro analýzu viz kapitola „metodika práce“. 
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Tabulka 8: Distribuce jednotlivých kabinentích postů koaličím stranám v závislosti na jejich velikosti 

v prostředí Polské Republika v období 1997 – 2009. ** 

Podíl koaliční strany na exekutivní koalici  

Resort <15% 15-25% 25-50% >50% (F* ) 

Předseda vlády - - - 100% 

Vnitro - - - 100% 

Zdravotnictví - - - 100% 

Státní pokladny -  - 100% 

Místní rozvoj -  - 100% 

Ministr bez portfeje - 18,18% - 81,82% 

Zahraniční věci - 25% - 75% 

Kultura - 25% - 75% 

Obrana - 25% - 75% 

Životní prostředí - 25% - 75% 

Spravedlnost - 25% - 75% 

Finance - 25% - 75% 

Školství - 25% - 75% 

Doprava - 50% - 50% 

Práce a sociální věci 25% 25% - 50% 

Zemědělství 50% 25% - 25% 

ZDROJ: autor na základě vlasních výpočtů. 

 

* F označuje stranu vedoucí koaliční vyjednávání (tzv. formateur). 

** Pro bližší informace k výběru dat pro analýzu viz kapitola „metodika práce“. 
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Tabulka 10: Porovnání podílů politických stran v exekutivní koalici s jejich podílem ve vládním sboru (strany jsou řazeny podle velikosti podílu na legislativní koalici) 

v politickém systému Republiky Slovinsko v období 1993 – 2009.    

Republika Slovinsko 

  

Podíl stran  v exekutivní koalici (v %) 

  

  

  

  

  

Podíl stran ve vládním sboru (v %)   

 

Premiér: Období: S1 S2 S3 S4   S1 S2 S3  S4 

Drnovšek 25.1.1993 – 29.3.1994 40,00 27,27 25,45 7,28  44,44*  22,22 22,22 5,56 

Drnovšek 1.4.1994 – 31.1.1996 43,14 29,41 27,45    50 25 25   

Drnovšek 1.2.1996 – 27.2.1997 59,46 40,54      50 50     

Drnovšek 27.2.1997 - 3.5.2000 51,02 38,76 10,02    47,62 47,62 4,76   

Bajuk 7.6.2000 - 30.11.2000 *  *   55,56 44,44     

Drnovšek 30.11.2000 - 19.12.2002 58,62 18,96 15,52 6,90  62,50 18,75 18,75 0 

Rop 19.12.2002 - 3.12.2004 58,62 18,96 15,52 6,90  58,82 17,65 17.65 5,88  

Janša 3.12.2004 - 7.11.2008 59,18 18,37 14,29 8,16  55,56 22,23 16,67 5,54 

Pahor 7.11.2008 -  58 18  14 10    52,63  21,05  15,79 10,53  

ZDROJ: autor na základě dat z www.gov.si a www.volitve.gov.si. 

 

* V rámci vládního sboru disponovala 5,56% ještě strana ZS. Ta však nebyla oficiální součástí exekutivní koalice. 

* *Chybí data. 
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Tabulka 11: Porovnání podílů politických stran v exekutivní koalici s jejich podílem ve vládním sboru (strany jsou řazeny podle velikosti podílu na legislativní koalici) 

v politickém systému České republiky v období 1993 – 2009.    

Česká Republika Podíl stran  v exekutivní koalici (v  %)  Podíl stran ve vládním sboru (v %) 

Premiér: Období S1 S2 S3  S1 S2 S3 

Klaus 1.1.1993 - 4.7.1996 72,38 * 14,29 13,33  63 21 16 

Klaus 4. 7. 1996 - 2. 1. 1998 68,69 18,18 13,13  50 25 25 

Špidla 15. 7. 2002 - 4. 8. 2004 69,31 22,77  7,92  66,67 16,67 16,67 

Gross 4. 8. 2004 - 25. 4. 2005 69,31 22,77 7,92  66,67 16,67 16,67 

Paroubek 25.4. 2005 - 3.9. 2006 69,31 22,77 7,92  66,67 16,67 16,67 

Topolánek 9.1. 2007 -  8.5.2009 81 13 6  52,63 26,32 21,05 

                                                                                                  ZDROJ: autor na základě dat z www.vlada.cz a www.volby.cz. 

* Poslanci za ODS a KDS. 
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Tabulka 12: Porovnání podílů politických stran v exekutivní koalici s jejich podílem ve vládním sboru (strany jsou řazeny podle velikosti podílu na legislativní koalici) 

v politickém systému Slovenské republiky v období 1993 – 2009.    

Slovenská republika 

  

Podíl stran  v exekutivní koalici (v %) 

  

  

  

  

  

Podíl stran ve vládním sboru (v %)   

 

Premiér  Období S1 S2 S3 S4   S1 S2 S3  S4 

Mečiar 19.10.1993 - 15. 3. 1994 83,15 16,85    84,21 15,79   

Mečiar 13. 12. 1994 - 30. 10. 1998 73,5*   15,66 10,84   68,42 21,05 10,53  

Dzurinda 30. 10. 1998 - 15. 10. 2002 45,16 24,73 16,13 13,98  42,11 31,58 15,79 10,52 

Dzurinda 16. 10. 2002 - 04. 07. 2006 35,90 25,64 19,23 19,23  37,50 25,00 18,75 18,75 

Fico 4.7.2006 - 58,82 23,53  17,65   68,75 18,25 12,50   

                                                                                                  ZDROJ: autor na základě dat z www.government.gov.sk a www.statistics.sk. 

* Poslanci za HZDS/RSS. 
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Tabulka 13: Porovnání podílů politických stran v exekutivní koalici s jejich podílem ve vládním sboru (strany jsou řazeny podle velikosti podílu na legislativní koalici) 

v politickém systému Polské Republiky v období 1997 – 2009.    

Polská Republika Podíl stran  v exekutivní koalici (v %)  Podíl stran ve vládním sboru (v %) 

Premiér: Období S1 S2 S3  S1 S2 S3 

Buzek 31.10.1997-19.10.2001 77,01 22,99    67,00 33,00   

Miller 19.10.2001-02.05.2004 77,52 16,28 6,20   83,33 11,12  5,55 

J. Kaczy ński 14.07.2006-16.11.2007 76,04 22,86 4,10  78,26 13,04 8,70 

Tusk 17.11.2007 -  87,08 12,92    84,21 15,79   

                                                                                                  ZDROJ: autor na základě dat z www.kprm.gov.pl a www.pkw.gov.pl. 

 

 

 

 

 


