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Úvod
Vláda je vrcholným orgánem moci výkonné. Tak stanoví v čl. 67 Ústava
České republiky. Nicméně tato charakteristika, jakkoliv výstižná pro Českou republiku,
není ve světě zdaleka samozřejmá.
Začněme u pojmu výkonné moci – jde o jeden z prvků tradiční tripartice moci
zákonodárné, výkonné a soudní. Některé ústavy takto výkonnou moc přímo vymezují1.
Co však je obsahem tohoto pojmu? Jak Vladimír Klokočka upozorňuje, můžeme
pozorovat dva základní aspekty fungování výkonné moci – „vládní“ a „správní“2.
Vládní aspekt spočívá v působení orgánů moci výkonné na tvorbu státní vůle – čili roli
politickou. Správní aspekt pak leží v zajišťování chodu státu. Německá doktrína uvádí,
že „vládní činnost (Regierung) je mnohem více záležitostí politického vedení na základě
stanovených politických cílů; zatímco správa spočívá ve zvládnutí odborných
a organizačních úkolů, založeném na věcnosti a nestrannosti“3.
Výkonná moc státu je realizována celou řadou orgánů, přičemž vztahy mezi
nimi (a jejich počet a druh vůbec) se mohou lišit stát od státu. Nás budou dále zajímat
pouze dva nejvyšší orgány výkonné moci – hlava státu a vláda4. Pro účely této práce
vynecháváme státy, které praktikují exekutivní monismus – USA a odvozené systémy
s presidentskou formou vlády. Výjimku představuje Švýcarsko a rovněž čtveřice států
„kategorie 3“5, jejichž ústavní nastavení i praktické fungování je podobné spíše
parlamentním nežli presidentským republikám6. Kromě právě uvedených zemí se tedy
zabýváme výhradně systémy s dualistickou exekutivou – tj. takovou strukturou výkonné
moci, kde kromě hlavy státu existuje ještě další samostatný orgán (a vlastní předmět
1

Např. čl. 37 ústavy Belgie nebo čl. 20, odst. 3 Základního zákona SRN

2

KLOKOČKA (1996), str. 353

3

Tamtéž, str. 354

4

O tom, zda je president republiky v parlamentním systému součástí výkonné moci panují v odborné

literatuře spory, nicméně jejich rozřešení leží mimo záběr této práce. V dalším textu budeme presidenta
pokládat za součást moci výkonné – pozn. aut.
5

Bude vysvětleno v dalších částech práce – pozn. aut.

6

Podrobněji v příslušných kapitolách zvláštní části – pozn. aut.
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této práce) – vláda, v čele s ministerským předsedou, která má na starosti (kromě větší
či menší části „vládní“ složky) řízení státní správy – složku výkonnou7. Právě otázky
vyvážení vztahů uvnitř „vládní složky“ mezi vládou a hlavou státu je pak
(spolu s konstitutivními prvky – tj. pravidly pro ustavení a odvolání daných orgánů)
určující pro klasifikaci jednotlivých ústavních systémů z hlediska formy vlády.
Vládu si zjednodušeně můžeme vymezit jako kolektivní orgán složený zásadně
z předsedy vlády a ministrů, přičemž ministři jsou (alespoň jejich většina) ve dvojím
postavení – jednak členů vlády a jednak hlav jednotlivých resortů8. Jak Gallagher
dodává, „první úlohou člena vlády je být hlavou ministerstva. Zhruba řečeno, když jdou
ministři ráno do práce, zpravidla jdou pracovat na do svého ministerstva. Z tohoto
hlediska řídí tým státních úředníků a mají všeobecnou odpovědnost za politiku
a administrativu v zásadní oblasti státní činnosti, jako např. v zahraničních věcech,
veřejných financích, spravedlnosti, zdravotnictví, ochraně životního prostředí
nebo vzdělávání“9 . Typické oblasti činnosti vlády lze vymezit spolu s Janem Filipem
takto: 10
 stanovování cílů a základních linií státní politiky11
 koordinace uvnitř výkonné moci (včetně koordinace správy)
 komunikace (jak vůči dalším orgánům, zejména parlamentu, tak vůči
veřejnosti)

7

Srovnej KLOKOČKA (1996), str. 356

8

GALLAGHER (2011), str.33

9

Tamtéž: Representative government in modern Europe, 5th ed, kapitola 2.5: The first role of a cabinet

minister is as the political head of a major department of statě. Crudely speaking, when cabinet ministers
go to work in the morning, they typically go to work in a government department. From this vantage
point they direct a team of senior civil servants, and have overall responsibility for policy initiation and
adrninistration in a key area of statě actívity such as toreign affairs, public finance, justice, health,
envíronmental protection or education
10

FILIP (2006), str. 192-193

11

Míra této funkce závisí od povahy systému a od postavení vlády vůči hlavě státu – pozn. aut.
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 kontrolní a dozorová činnost vůči dalším orgánům správy
 rozhodovací a nařizovací (včetně vydávání právních předpisů)
 reprezentační funkce.
Tato práce je rozdělena do dvou částí – obecné a zvláštní. Stručnější obecná část
nejprve představí některé klasifikace ústavních systémů (české i zahraniční),
se zaměřením na význam vlády pro klasifikaci samu a na postavení vlády v jednotlivých
kategoriích a poté seznámí čtenáře se „stromy“ – instituty, které ovlivňují ustavení,
složení a zánik vlády – od role hlavy státu při jejím formování, až po možné následky
vyslovení nedůvěry. Zvláštní část, která tvoří jádro práce, nás pak provede vybranými
ústavními

systémy,

kde

budeme

moci

vidět

jednotlivé

instituty propojené

do koherentního celku daného ústavního uspořádání – tedy do „lesa“. Na závěr
si položíme otázku, jaký ústavní systém (a v jakém nastavení) bychom zemi
s průměrnou mírou stability a politické kultury doporučili, aby demokratický vývoj
podporoval, nikoliv znesnadňoval.

5

1. Obecná část – formování, složení, odvolávání vlády a její
význam pro klasifikaci ústavních systémů.
První oddíl této práce bude mít obecný charakter a bude rozdělen do dvou částí.
V prvé z nich se podíváme na vybrané klasifikace ústavních systémů – české
i zahraniční12 a podíváme se, jakou roli má vláda v jednotlivých kategoriích.
Právě postavení vlády je přitom mnohdy stěžejní pro zařazení daného ústavního
systému do některé z kategorií. Druhá část se potom bude věnovat jednotlivým
institutům a jejich podobám, které se ve světě vyskytují v souvislosti se třemi oblastmi,
které nás na vládě v této práci zabývají – vzniku, složení a zániku.

1.1. Klasifikace ústavních systémů13
Lidská mysl se odjakživa snaží jednotlivé objekty klasifikovat – tj. setřídit
do větších celků se společnými charakteristikami a tím pak usnadnit porozumění daným
objektům. Nejinak je tomu u ústavních systémů. Samotný pojem ústavního systému
(stejně tak pojem formy vlády) si zaslouží pozornost. Otázky, jestli je systém vymezen
ústavním textem, či zda jsou rovněž důležité (ne-li klíčové) reálné politické souvislosti
(ústava v materiálním slova smyslu), patří mezi zásadní. Rozdíl mezi ústavním textem
a fungováním systému14 může být dán jak dalšími okolnostmi uvnitř demokratického
systému (tradicemi, stranickým systémem apod.), tak i rozdílným charakterem ústavy

12

Výběr autorů, jejichž klasifikace zde zmíníme, je ryze arbitrární – zejména v případě zahraničních

autorů. Jelikož omezený rozsah této práce neumožňuje komplexnější uchopení dané problematiky, byla
ze zahraničních autorů vybrána dvojice Alan Siaroff, Robert Elgie – Siaroff proto, že nepoužívá běžnou
trichotomii systémů a Elgie (možná nejvlivnější současný autor zabývající se polopresidentskými
systémy) z toho důvodu, že jeho definice semipresidencialismu je odlišná od běžného vnímání tohoto
pojmu (nejen) v našem prostředí – pozn. aut.
13

Text následujícího odstavce je převzat (s mírnou úpravou) z autorova projektu zamýšlené disertační

práce – pozn. aut.
14

Viditelný na případě Irska nebo Běloruska
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v Loewensteinově typologii15. Klasifikace v tomto oboru je pak poznamenána dvěma
okruhy otázek – první se ptají, jaké kategorie vytvořit a druhé potom, které systémy
do jednotlivých kategorií patří. Ve světové literatuře lze najít celou řadu dělení, přičemž
ani autoři, kteří používají tytéž kategorie, se nemusí ani zdaleka shodnout na zařazení
jednotlivých systémů. V následujících kapitolách se podíváme na členění několika
vybraných autorů, abychom si udělali obrázek, jakými cestami se konstitucionalistika
a politická věda v této oblasti ubírají.

1.1.1. Vladimír Klokočka

Pomineme-li některé historické či unikátní ústavní systémy (například
Švýcarsko), přidržuje se Vladimír Klokočka klasické dichotomie – používá
dvě základní kategorie: ústavní systém dualistického výkonu moci (čili presidentský)
a ústavní systém kooperativního výkonu moci (parlamentní), který pak člení do dalších
sub-kategorií16. V tomto ohledu tedy jeho přístup odpovídá předním německým
autorům17.
Pokud

jde

o

presidentský

systém18,

vymezil

jej

Klokočka

těmito

charakteristickými znaky:
 oddělená legitimace presidenta od parlamentu
 president je „skutečným šéfem exekutivy“ (můžeme říci jinými slovy nejen
hlavou státu, ale i vlády)
 neslučitelnost mandátu poslance/senátora a funkce v aparátu výkonné moci
 absence odpovědnosti exekutivy (presidenta) parlamentu.
15

Loewenstein rozděluje ústavy do 3 kategorií podle „ústavní ontologie“ – otázky, zda skutečné procesy

vládnutí jsou v souladu s ústavními pravidly, na normativní, nominalistické a sémantické (srovnej
LOEWENSTEIN 1965, str. 147 n.) – pozn. aut.
16

KLOKOČKA (1996), str. 158n

17

Např. von Beymemu a Steffanimu – pozn. aut.

18

Presidentský systém je u drtivé většiny autorů definován velmi podobně – v dalších kapitolách se proto

již jeho vymezením u jednotlivých autorů zabývat nebudeme – pozn. aut.
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V současném

ústavním

světě

však

některé

rysy

najdeme

i

v zemích,

které presidentskými nejsou – za presidentský systém můžeme považovat takový, který
splňuje všechna uvedená kritéria19. Roli vlády v takovém systému lze pak vymezit jako
soubor „poradců“ či vrcholných úředníků, kteří plní funkci „správní“ (jako hlavy
ministerstev) nikoli však již „vládní“ – jejich hlas lze brát pouze jako poradní, konečné
politické rozhodnutí (a odpovědnost za něj) leží plně na presidentovi.
U parlamentarismu pak uvádí, že jeho ústředním vztahem je bezprostřední vliv
parlamentu na složení vlády a také její politická odpovědnost parlamentu. Vzhledem
k tomu, že jím vymezený parlamentarismus je vnitřně značně heterogenní, vytváří
několik jeho sub-kategorií:20
 Model britského parlamentarismu – k němu netřeba více dodávat –
Klokočkova charakteristika vlády odpovídá příslušné kapitole zvláštní části
této práce21
 Parlamentarismus v dalších konstitučních monarchiích – postavení vlády
se oproti Británii liší dle Klokočky tím, že ta není pojímána jako „výbor
parlamentu“, takže odpadá povinnost ministrů být zároveň členy
parlamentu22
 „Klasický" republikánský parlamentarismus – modelovaný Klokočkou
podle francouzské Třetí republiky – postavení vlády vůči parlamentu
označuje jako poměrně slabé, stejně tak pozici premiéra vůči ostatním
členům vlády
 Racionalizovaný parlamentarismus – vzorem Spolková republika Německo.
Vláda posílena institutem konstruktivního vota nedůvěry a její předseda
má silnější postavení vůči ostatním členům vlády – v SRN požívá důvěry

19

Snad s výjimkou inkompatibility mezi vládní funkcí a poslaneckým mandátem – pozn. aut.

20

KLOKOČKA (1996), str. 171

21

S tou výhradou, že Vladimír Klokočka psal svou práci ještě před přijetím ústavní reformy z roku 2011

– pozn. aut.
22

Tamtéž, str. 178
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parlamentu on – ostatní ministři jsou jmenováni na jeho návrh a odpovědnost
a parlament se k nim nevyjadřuje23
 Prezidiální parlamentarismus – pro Klokočku charakteristický oproti
předchozím formám) jednak silným postavením exekutivy vůči parlamentu
a jednak aktivní (až dominantní) rolí presidenta v politickém procesu24.
Vidíme tedy, že význam vlády pro Klokočkovu klasifikaci je zásadní – jednak
je její odpovědnostní vztah k parlamentu stěžejním rysem parlamentarismu, jednak
je právě postavení vlády v systému (vzhledem k parlamentu a hlavě státu) rozhodné
pro zařazení zemí do jedné z parlamentních sub-kategorií.

1.1.2. Jan Filip

Jan Filip přistupuje k vymezení jednotlivých typů forem vlády poněkud odlišně –
vymezuje 4 základní typy a k nim „sběrnou“ kategorii, do které zařazuje několik druhů
zvláštních systémů25. Jeho kategorizace je následující:
 parlamentní monarchie – v čele státu monarcha bez reálných exekutivních
pravomocí – ty drží vláda či její předseda. Panovník „nemůže významnějším
způsobem zasahovat do složení vlády a do její činnosti“26
 dualistická monarchie – podle Filipa původně „přechodný“ systém27,
který se vyznačuje aktivní rolí panovníka v exekutivě. Vláda je v systému
panovníkovi odpovědná (a nikoliv parlamentu) a případná nedůvěra má spíše
charakter doporučení28
23

Více viz kapitola o Německu ze zvláštní části této práce

24

KLOKOČKA (1996), str. 210 – pod touto Klokočkovou sub-kategorií se tedy skrývá to, co jiní autoři

označují jako samostatnou kategorii – polopresidentský systém – pozn. aut.
25

FILIP (2006), str. 81n

26

Tamtéž, str. 81

27

Během vývoje od absolutní k parlamentní monarchii – pozn. aut.

28

Tamtéž, str. 82 – Filipova charakteristika je zde poněkud sporná, pokud jde o otázku odpovědnosti

vlády parlamentu. V současnosti se s dualistickými monarchiemi lze setkat v oblasti Blízkého a Středního

9

 parlamentní republika – vláda je v ní jmenována presidentem, a to zásadně
s ohledem na výsledky voleb. Existuje vztah odpovědnosti vlády
a parlamentu, a tedy možnost parlamentu vyslovit vládě nedůvěru. Jako další
charakteristiku Filip uvádí, že presidenta „obvykle volí parlament“29
 presidentská republika – vymezení odpovídá Klokočkovu (srovnej
předcházející kapitolu)
 modifikované systémy – do této kategorie zařadil Filip několik skupin,
které pro něj představují vybočení z rámce standardních modelů uvedených
výše Mezi modifikované systémy patří
o volená monarchie – systémy s monarchou coby hlavou státu,
kterého nicméně

volí

parlament

nebo

nějaké

jiné

specifické

shromáždění30
o neopresidentská republika – dle Filipa „deformace“ parlamentního
systému s přímo voleným presidentem coby centrální postavou
exekutivy (totožná kategorie s „polopresidentskou“ republikou)31
o kancléřská republika – modifikace parlamentní spočívající v posílení
předsedy vlády (kancléře). Modelováno dle Německa.
Problémem Filipova členění se jeví být nakládání s „modifikovanými systémy“.
Jejich vymezení, podané v citované práci, se jeví být příliš poplatné vzorovým zemím,
přestože (zejména v případě „neopresidentských republik“ je variabilita jednotlivých
ústavních úprav značná). Rovněž vzhledem k jejich počtu (nemalá část afrických zemí,
většina postsovětských republik) je „uklizení“ této kategorie mezi „modifikované
systémy“ poněkud problematické. V případě kancléřské republiky zase vyvstává otázka,
jestli jsou modifikace německého systému natolik zásadní, že má být vyčleněn
mimo rámec parlamentní republiky.
východu a odpovědnostní vztahy se tam nikoli nepodstatně liší – srovnej kapitolu Muslimské monarchie
ve zvláštní části – pozn. aut.
29

FILIP (2006), str. 82 – všimněme si, že Filip (jako většina autorů) na parlamentní volbě presidenta

kategoricky netrvá, oproti tomu někteří (např. Robert Elgie – viz další kapitola) věnují tomuto znaku
mnohem větší pozornost – pozn. aut.
30

V současnosti se jedná například o Malajsii – pozn. aut.

31

Tamtéž, str. 84
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1.1.3. Robert Elgie

Robert Elgie je dnes asi nejvýznamnějším autorem zabývajícím se
polopresidentskými systémy. Protože právě ty tvoří jádro jeho klasifikace, přiblížíme si
trochu jejich původ.
Polopresidentský systém

jako

třetí

základní

kategorie

(vedle

parlamentního

a prezidentského), byl zaveden do literatury na sklonku sedmdesátých let minulého
století francouzským politologem Mauricem Duvergerem. Duverger definoval
polopresidentský systém třemi znaky:32
 existencí přímo voleného presidenta
 tím, že president má „významné pravomoci“ (quite considerable powers)
 existencí ministerského předsedy a vlády, kteří mohou zůstat ve funkci,
pouze pokud jim parlament nevysloví nedůvěru
Duverger identifikoval ve své době 6 současných a 1 historický případ
polopresidentského režimu a uvědomil si rozdílný způsob fungování jednotlivých zemí
ve své kategorii33. Svou kategorii pak proto ještě vnitřně rozčlenil do 3 subtypů –
polopresidentský systém s de facto „loutkovým“ presidentem (Irsko), s „všemocným“
presidentem (Francie) a s vyváženým vztahem presidenta a vlády (Výmarské
Německo). Jednotlivé subtypy jsou pak založeny na reálném fungování daných zemí.
Diskuse, které Duverger svým „přidáním“ třetího systému mezi dva klasické
vyvolal, jsou dodnes živé a aktuální. Není bez zajímavosti, že jejich velkým
akcelerátorem bylo dění v oblasti zemí bývalého socialistického tábora, z nichž mnohé

32

DUVERGER (1980), str. 166

33

Rozdíl mezi reálnou mocí mezi francouzským a irským presidentem byly (a dodnes jsou) poměrně

značné
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ve svých nových ústavách zavedly systém odpovídající Duvergerově definici
polopresidentského systému, a to včetně té nejvýznamnější – Ruské federace.
Kritika Duvergerovy koncepce na sebe nedala dlouho čekat a lze ji rozdělit
do dvou směrů, přičemž jeden z nich souhlasí s kategorií polopresidentského systému,
ale kritizuje její vymezení. Do této kategorie spadá právě i Robert Elgie.34
Elgieho kritika se zaměřuje na Duvergerův pojem „významných pravomocí
presidenta“35 – konkrétně na jeho nejednoznačnost. Podle Elgieho má být klasifikace
založena pouze na „dispozičních“ (dispositional) proměnných a nikoliv „vztahových“
(relational). Jeho vymezení ústavních systémů je potom následující:36
 presidentský systém – je systémem, ve kterém je přímo volený president
a vláda zároveň není odpovědná parlamentu
 parlamentní systém – hlava státu je buďto monarcha nebo president volený
nepřímo a zároveň existuje vláda v čele s ministerským předsedou,
která je odpovědna parlamentu
 polopresidentský systém – hlava státu je volena přímo a vedle ní existuje
vláda v čele s premiérem, která je odpovědná parlamentu37. Tuto kategorii
autor rozdělil do dvou dalších sub-kategorií (opět dle formálního kritéria),
převzatých od Shugarta a Careyho38
o premiérsko-presidentský typ – vláda je odpovědná pouze parlamentu,
nikoliv presidentovi (například Portugalsko)
o presidentsko-parlamentní typ – vláda je odpovědná jak parlamentu,
tak presidentovi (např. Rusko)

34

Následující část kapitoly byla převzata (s mírnou úpravou) z autorova projektu zamýšlené disertační

práce – pozn. aut.
35
36

ELGIE (2004), str. 320-321, srovnej též MULLER (2006), str. 17n
Definice

převzaty

z blogu

Roberta

Elgieho

http://web.mac.com/relgie/The_Semi-

presidential_One/Blog/Blog.html
37

38

Není tedy důležité, jaké je rozložení pravomocí mezi vládu a presidenta – pozn. aut.
SHUGART (1992)
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Jak vidíme, u Elgieho není důležité postavení vlády co do její síly a role,
což dává jeho klasifikaci nezávislost na politickém dění či na problematice výběru
pravomocí, podle kterých budeme posuzovat naplnění druhého Duvergerova znaku.
Jako nevýhodu lze naopak označit velkou heterogennost polopresidentských režimů
(především premiérsko-presidentského typu), kam spadají natolik odlišné země
jako Francie a Slovensko (a konečně též zanedlouho i Česká republika). Právě tato
heterogennost se stala důvodem, proč Alan Siaroff Elgieho definici (a nakonec i celý
pojem polopresidentského systému) odmítl.

1.1.4. Alan Siaroff

Alan Siaroff přistoupil k otázce klasifikace systémů poněkud odlišně. V prvním
kroku vyšel z formálních kritérií a položil si 3 konkrétní otázky, na základě kterých se
ústavní systémy rozdělily do 8 kategorií, jak můžeme vidět na obrázku39

39

Převzat z SIAROFF (2003), str.294
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Podíváme-li se na tabulku, pak k jednotlivým kategoriím je možno poznamenat,
že státy kategorie 8 neexistují, u kategorie 1 nalezl Siaroff pouze Kiribati, a kategorie
3 a 4 představují zvláštní případy40. Kategorie 6 pak obsahuje rovněž jen pár zemí,
navíc v takovém případě je závislost vlády (včetně jejího předsedy) na presidentovi
jednoznačná (dokonce v případě Guyany uvedená explicitně v ústavním textu)41.

40

SIAROFF (2003), str. 295 – kategorii 3 je věnovaná samostatná kapitola ve zvláštní části této práce, do

kategorie 4 lze zařadit Švýcarsko – pozn. aut.
41

Čl. 101, odst. 2 ústavy Guyany: The Prime Minister shall be the principal assistant of the President in

the discharge of his executive functions and leader of Government business in the National Assembly.

14

Zbývají tedy tři kategorie. Kategorie dvě odpovídá obecnému vymezení
presidentského systému a nemusíme se jí dále zabývat. Siaroff podnikl další krok,
porovnal jednotlivé země podle množství pravomocí presidenta42 a dospěl k závěru,
že kategorie 5 (tj. Elgieho polopresidentské systémy) je extrémně heterogenní a rovněž,
že i kategorie 7 vykazuje značnou míru odlišnosti. Na podkladě těchto zjištění zavrhl
klasickou trichotomii a vytvořil typologii o 4 kategoriích, založených především
na pravomocích presidenta43:
 presidentské systémy – o těch platí standardní charakteristika zmíněná
v kapitole u Vladimíra Klokočky
 parlamentní systémy s presidentskou dominancí – jde o ty země z kategorie
5, kde byl president identifikován jako nositel pravomocí podobných
jako v presidentském systému. Postavení vlády pak lze charakterizovat
jako poměrně slabé a jen výjimečně lze očekávat, že by ministerský
předseda hrál hlavní úlohu ve výkonné moci
 parlamentní systémy s presidentským „korektivem“ – země z kategorie 5 +
několik států z kategorie 7. Stěžejní politickou roli zde má zpravidla vláda,
nicméně president není jen formální hlavou státu, ale má i nezanedbatelné
pravomoci, které mu umožňují (za příznivých okolností) být aktivním
politickým hráčem.
 parlamentní systémy s „loutkovými“ presidenty (a parlamentní monarchie)
– většina zemí z kategorie 7 + některé státy kategorie 5. Dominantní silou
v exekutivě je vláda, president nedisponuje pravomocemi, které by
mu umožňovaly představovat protiváhu vládě.
Představením Siaroffova konceptu jsme zakončili první část obecné části,
věnovanou klasifikacím ústavních systémů. Lze shrnout, že právě otázky spojené
s výkonnou mocí (vládou a hlavou státu) představují klíčový prvek pro jednotlivé
autory rozhodný pro vytváření jednotlivých kategorií ústavních systémů. Po tomto
exkurzu nyní obrátíme pozornost k vládě samotné a jejímu ústavnímu postavení.
42

SIAROFF (2003), str 296n

43

Tamtéž, str. 309
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1.2. Vznik, složení a zánik vlády – jednotlivé instituty
Druhá část obecné části je věnována jednotlivým institutům, provázejícím vznik,
složení a zánik vlády. Tématicky bude rozdělena do tří kapitol. V první se podíváme
na způsoby vzniku vlády – mechanismus ustavení, role hlavy státu, předsedy vlády
a parlamentu v celém procesu. Druhá kapitola bude pojednávat o složení vlády –
z jakých „funkcí“ jsou vlády složeny, kdo může, a kdo nemůže být členem vlády.
Okrajově se zmíníme též o fenoménu vlády přechodné. Konečně ve třetí kapitole
si přiblížíme způsoby zániku vlády, nebo jejích členů (především nedobrovolného) –
hlasování o důvěře či nedůvěře a jeho ústavní následky. V ní se pak zastavíme
i u rozpouštění parlamentu, které bývá nezřídka jedním z možných následků hlasování
o (ne)důvěře, nebo vyvažujícím nástrojem exekutivy vůči zákonodárnému sboru. V této
části budeme jednotlivé instituty a mechanismy probírat izolovaně – nazírání problému
z perspektivy ústavního systému jako celku bude věnována celá zvláštní část této práce.

1.2.1. Formování vlády

Ústavy znají mnoho postupů pro sestavení vlády. První otázkou této kapitoly
bude zapojení hlavy státu do celého procesu. Michael Gallagher ve své práci
o evropských státech rozlišuje úpravu, kde hlava státu hraje aktivní roli, a kde nikoliv44.
Pakliže hlava státu aktivní roli hraje, pak podle Gallaghera je typickým rysem její právo
vybrat tzv. „formateura“ – tj. osobu pověřenou k sestavení vlády a designovaného
premiéra45. To může být samozřejmě někdy aktivní rolí pouze formálně – zejména
pokud vláda (nebo premiér) následně musí projít hlasováním o důvěře (pak je třeba
vybírat s ohledem na přání sněmovní většiny). V zemích, kde je postavení hlavy
státu silné, jde však o pravomoc mimořádně významnou. Pokud hlava státu aktivní roli
nehraje, je to způsobeno buď tím, že silou ústavy (mnohdy ústavních zvyklostí) jedná

44

GALLAGHER (2011), str. 438

45

Tamtéž, str. 439
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na „radu“ jiné osoby, tím, že její pozice je „sešněrována“ přesnými pravidly pro postup
nebo konečně tím, že hlava státu do celého procesu ustavení vlády nijak nevstupuje.
Zcela stranou pak nyní ponecháváme země, kde hlava státu žádnou roli při formování
hrát ani nemůže, protože je sama předmětem volby46.
Pakliže hlava státu hraje aktivní roli, může se proces ustavení vlády odehrávat
několika způsoby:
 hlava státu vybere premiéra a na jeho návrh ostatní členy vlády, přičemž
parlament nemá v celém procesu žádnou roli47
 hlava státu vybere premiéra a na jeho návrh ostatní členy vlády,
která následně požádá parlament o důvěru48
 hlava státu vybere premiéra, kterého následně schválí (nebo zvolí)
parlament, na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy vlády49.
Co se týká výběru ostatních členů vlády, je třeba odlišit systémy,
kde se president musí s premiérem

na jménech ministrů shodnout a země,

kde do složení vlády již aktivně nevstupuje. Tato otázka, která je častokráte otázkou
ústavní zvyklosti a výkladu spíše než normativního textu50, se může stát předmětem
závažného ústavního sporu mezi presidentem a předsedou vlády, jak se stalo v roce
46
47

Země kategorie 3 Siaroffova členění a Švýcarsko (více viz. zvláštní část) – pozn. aut.
Tato úprava je obvyklá v dualistických monarchiích, ale nalezneme ji též de iure ve Francii či

Rakousku (ve Francii je však president oslaben ústavní zvyklostí kohabitace-viz zvláštní část a
v Rakousku president de facto jedná dle přání parlamentní většiny – pozn. aut.)
48

Typickým příkladem tohoto modelu je Česká republika nebo Izrael – president se v takovém systému

řídí požadavkem parlamentní většiny a jeho postavení se stává silným pouze v situaci, kdy parlamentní
konstelace nenabízí jednoznačné řešení. Tento postup však používají i země s odlišným politickým
nastavením (např. Gruize) – klíčovou proměnnou tu je možnost parlamentu vynutit si v konečné instanci
vlastního premiéra – pozn. aut.
49

Zde se reálná role hlavy státu zásadně liší podle konkrétního ústavního nastavení – důležité přitom jsou

jak zvyklosti daného prostředí, tak otázka, zda si parlament může na presidentovi „vynutit“ svého
kandidáta – mechanismus uvedený v textu používají natolik rozdílné země, jako Rusko, Německo,
Maďarsko nebo Finsko (k tomu srovnej příslušné kapitoly zvláštní části) – pozn. aut.
50

Formulace obdobné čl. 68 Ustavy České republiky jsou ve světě běžné – pozn. aut.
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2007 v Rumunsku. Tamější ústavní soud rozřešil otázku tak, že president právo veta
při nominaci ministra nemá, nicméně může požádat premiéra, aby svůj návrh znovu
zvážil51
Druhou skupinou případů jsou ty země, kde hlava státu aktivní roli nehraje.
I v těchto zemích lze rozlišit tři druhy ústavních konstrukcí:
 hlava státu sice má formálně právo výběru (premiéra či kandidáta), nicméně
ústava ji svazuje podmínkami, které diskreci neumožňují52
 hlava státu sice má formálně právo výběru (premiéra či kandidáta), nicméně
ústavní text nebo ústavní zvyklosti ji zavazují jednat určitým způsobem,
případně „na radu“ určité osoby53
 hlava státu do procesu utváření vlády nevstupuje vůbec54
 hlava státu pouze formálně jmenuje vládu (předsedu vlády) zvoleného
parlamentem55.
Bez ohledu na aktivní či pasivní postavení jednotlivých aktérů je častým jevem,
že ústava předepisuje pro různá stádia procesu formování vlády lhůty, ve kterých dané

51

http://www.rri.ro/arh-art.shtml?lang=1&sec=5&art=8887

http://en.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lin_Popescu-T%C4%83riceanu

nebo
„Romanian President has no

right to veto, but he can ask the Prime Minister to renounce his proposal, if he observes that the proposed
person does not meet the legal conditions required to be a member of Government".
52

Ukázkovým příkladem takového systému je Řecko, kde je hlavě státu uloženo, koho má kdy

sestavením vlády pověřit (srovnej s příslušnou kapitolou ve zvláštní části), podobná úprava je obsažena
též v čl. 89 ústavy Bulharska – pozn. aut.
53

Tento druh úpravy je typický pro parlamentní monarchie a také pro republiky držící se britského

modelu. Hlavě státu je zpravidla uloženo jmenovat premiérem osobu „požívající důvěry parlamentu“
nebo „schopnou ovládat parlamentní většinu“ (vedle zemí uvedených ve zvláštní části, zejména v částech
1 a 2, takovou konstrukci nalezneme např. v čl. 43, odst. 2, písm. a ústavy Malajsie nebo čl. 25, odst. 1
ústavy Singapuru). Druhou variantou je pak hlava státu jednající „dle rady“ jiné osoby – například
předsedy parlamentu nebo končícího premiéra (typickým příkladem je Spojené království) – pozn. aut.
54

Tato úprava je značně neobvyklá, můžeme ji nalézt např. ve Švédsku – pozn. aut.

55

Úprava vyskytující se např. v některých státech Commonwealthu nebo v Andoře (srovnej příslušné

kapitoly zvlástní části) – pozn. aut.
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úkony mají proběhnout. Otázku jejich vhodnosti nelze podle našeho názoru rozhodnout
kategoricky, případné zvažování musí vycházet z politické situace a kultury dané země.
Po svém sestavení56 musí vláda (nebo ministerský předseda) nezřídka
předstoupit před parlament se žádostí o důvěru. Je zvykem (tam, kde není výslovné
ústavní ustanovení), že spolu s žádostí o důvěru předkládá vláda i program. O důvěře
pak lze hlasovat tradičním způsobem, známým i z ČR (přičemž potřebná většina
je buďto prostá nebo absolutní), nebo důvěru presumovat a zvolit konstrukci, že je vládě
vyslovena, není li během debaty podán a přijat návrh na vyslovení nedůvěry.
Specifickou úpravu nalezneme v Gruzii, která umožňuje vyslovit vedle standardní
důvěry i důvěru „částečnou“57.
V případě, že se nepovede sestavit vládu, znají ústavy velmi pestrou paletu
způsobů řešení takové situace. Pravidlem je, že neúspěšný postup se alespoň jednou
zopakuje. Pokud ani toto nevede k úspěchu, užívají ústavy obvykle dva druhy řešení.
Buďto se pro následující pokus změní procedura58 nebo dojde k rozpuštění parlamentu
(nebo jeho dolní komory) a k vypsání nových voleb59. V mezidobí pak někdy
nalezneme ustanovení o vytvoření přechodné vlády.
Je zjevné, že některé z uvedených konstrukcí jsou přátelské parlamentu, některé
osobě předsedy vlády a jiné hlavě státu. Pro posouzení charakteru daného systému
je však třeba nepromýšlet jednotlivé prvky izolovaně, ale v kontextu s celým ústavním
pořádkem dané země. Obecně lze říci, že formování vlády je proces, ve kterém
se „střetávají“ hlava státu a parlament (respektive parlamentní většina). Z ústavních

56

Procedura vyslovení důvěry se může odehrávat jak před formálním jmenováním vlády, tak po něm –

obě konstrukce lze v ústavách jednotlivých států objevit – pozn. aut.
57
58

Podrobnosti v kapitole věnované Gruzii – pozn. aut.
Například v České republice přechází při třetím pokusu právo výběru premiéra z hlavy státu na

předsedu sněmovny – pozn. aut.
59

Ústavy se liší v tom, zda je v takových situacích rozpuštění parlamentu automatické, či zda závisí na

uvážení aktérů-většinou hlavy státu. Rozpuštění je zároveň možným nebo nutným následkem při
neúspěchu sestavení vlády při změněné proceduře – pozn. aut.
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pravidel (psaných i nepsaných) pak bez dalšího nepoznáme, kdo vzejde z takového
„střetnutí“ jako vítěz, ale poznáme, komu jsou pravidla hry nakloněna.

1.2.2. Složení vlády

V úvodu jsme si vládu vymezili jako kolektivní orgán. Nyní se zaměříme
na otázku, z koho je takový orgán složen. Nejprve se podíváme na problematiku
z funkčního hlediska. Ústava vždy vymezuje dvě kategorie – předseda vlády
a ministři60. Postavení předsedy vlády se přitom může lišit dle zvolené ústavní
konstrukce – od koordinátora až po takřka neomezeného vládce61. Běžná jsou
ustanovení, že předsedá schůzím vlády, koordinuje její činnost a podobně. V některých
ústavách je přímo označen za hlavu exekutivy. Kromě premiéra a ministrů zná většina
ústav i institut vicepremiéra, přičemž jeho rolí je vždy zastupování ministerského
předsedy v době jeho nepřítomnosti či neschopnosti62. Některé ústavy pak stanoví
buďto přesný počet členů vlády, nebo jeho hranici.
Vedle těchto „standardních členů vlády“ znají mnohé ústavy (především
ty psané dle britského vzoru) další dvě kategorie. Tou první jsou Junior (Assistant)
Ministers63. Britská (a mnohé další) teorie totiž rozlišuje dva pojmy: „government“
a „cabinet“. Kabinet představuje vládu v „užším smyslu“ – tedy tak, jak ji známe např.
z České republiky. Pojem „government“ je pak značně širší a zahrnuje i celou řadu
dalších osob – například britské ministerstvo zahraničí má pouze 1 člena kabinetu,
ale 6 členů „vlády“64. Tito „náměstci“ stojí v rámci resortu v čele jeho jednotlivých
částí. Jak ale upozorňuje Gallagher, nemají postavení klasických náměstků, protože
60

Vyjma případů, kdy hlavou vlády je přímo president – pozn. aut.

61

Postavení premiéra ovšem lze vyvodit až z komplexu institutů všech 3 kapitol této části – pozn. aut.

62

Z této koncepce značně vybočuje úprava vicepresidenta Botswany (srovnej příslušnou kapitolu zvláštní

části) – pozn. aut.
63

Do češtiny asi nejlépe převoditelné ekvivalentem náměstci ministrů

64

Kromě „státního tajemníka“ (Secretary of State), tedy hlavu resortu, má Foreign and Commonwealth

Office další 3 náměstky v hodnosti „Minister of State“ a 2 v hodnosti „Parliament Under-Secretary of
State“ (viz http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/foreign-and-commonwealth-office ) - pozn. aut.
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nejsou jmenováni resortním ministrem, ale přímo předsedou vlády a zodpovídají se tak
primárně jemu65. Druhou kategorií je člen vlády, označovaný anglicky jako Attorney
General66. Jeho úlohou je být „právním poradcem vlády“, kterýžto pojem nabývá
v jednotlivých státech různého obsahu – od poskytování právních rad, přes podíl
na legislativní činnosti, až po zastupování vlády před soudy. V některých státech
(například v Kanadě) jsou funkce „generálního prokurátora“ a ministra spravedlnosti
spojené – v takovém případě má pak Attorney General na starosti i resort spravedlnosti.
V předcházejících

odstavcích

jsme

se

zabývali

tím,

z jakých

osob

(nazíráno funkčně) se vláda skládá. Teď se podíváme na podmínky osobního charakteru
– čili na otázku, co musí osoba splňovat, aby se mohla stát (prvním) ministrem. Prvním
tématem je otázka kompatibility ministerské funkce s poslaneckým mandátem.
V ústavách lze nalézt v zásadě 4 druhy konstrukcí:
 členové vlády musí být povinně členy parlamentu – tradiční britský model,
používaný především v bývalých britských koloniích. Při dvoukomorovém
parlamentu musí být předseda (a zpravidla též místopředsedové) vlády
z dolní komory, ostatní ministři pak mohou být členy kterékoliv z nich67
 většina členů vlády musí být povinně členy parlamentu – kompromis mezi
tradičním britským modelem a evropskou kontinentální tradicí. Předseda
a místopředsedové vlády musí být členy parlamentu, nicméně několik
ministrů je možné jmenovat z osob odlišných od poslanců či senátorů68

65

GALLAGHER (2011), str. 39

66

Častý český překlad je generální prokurátor, nicméně ten nevystihuje povahu daného úřadu, který je

českému právu neznámý – pozn. aut.
67

Nicméně je zakotveno v ústavách (nebo v ústavních zvyklostech), že většina členů vlády pochází

z dolní komory parlamentu – ústavy často stanoví maximální počet povolených senátorů mezi ministry –
např. čl. 28, odst. 7, bod 2 ústavy Irska – v bodu 1 irská ústava nadto stanoví, že i ministr financí musí být
členem dolní sněmovny) – pozn. aut.
68

Takovou úpravu lze nalézt např. v Jihoafrické republice, Pákistánu nebo Bhútánu – pozn. aut.
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 členové vlády mohou, ale nemusejí být zároveň členy parlamentu –
konstrukce častá na evropském kontinentu – ústavy členství ministrů
v parlamentu nepožadují69
 členové vlády nesmějí být zároveň členy parlamentu – inkompatibilita
současného působení v zákonodárné i výkonné moci. Poslanec, který se má
stát ministrem, o svůj mandát přichází, případně je po dobu výkonu funkce
zastoupen v parlamentu náhradníkem (institut “klouzavého mandátu“)70.
Přestože případná inkompatibilita je charakteristická spíše pro systémy
dualistického výkonu moci, nelze ji podle našeho názoru pokládat mimo prostředí
presidentských republik automaticky za něco špatného. Přesto však se nám zdá
nejvhodnější druhá varianta, kdy jádro vlády tvoří demokraticky zvolení poslanci,
kteří mohou být doplněni dle potřeby o několik „expertů“, stojících třeba i mimo
politiku.
Druhou otázkou je vybalancování některých vlivů uvnitř vlády. Ne každá
společnost je natolik homogenní jako společnost česká. V některých případech
se ústavy snaží vybalancovat složení vlády tak, aby byly jednotlivé skupiny poměrně
zastoupeny. Podmínky mohou být regionální, jazykové nebo náboženské. Švédská
ústava kupříkladu vyžaduje, aby polovina členů vlády vyznávala státní náboženství,
belgická má podobně koncipované jazykové kritérium a lichtenštejnská regionální71.
Nyní se dostaneme již k čistě osobnostním předpokladům. Zjednodušeně řečeno
volí ústavy jednu ze tří cest. Některé stanoví vlastní předpoklady k výkonu funkce člena
vlády (například Ázerbajdžán), jiné používají odkaz na předpoklady pro výkon funkce

69

Což ovšem nic nemění na skutečnosti, že v praxi většina ministrů členy parlamentu je – pozn. aut.

70

Taková úprava je například v Belgii. „Poloklouzavý mandát“ pak můžeme nalézt v čl. 54, odst. 3

ústavy Lucemburska, kde se poslanec-ministr po opuštění vládní funkce stává nikoli přímo znovu
poslancem, ale prvním náhradníkem – pozn. aut.
71

Čl. 79, odst. 5 ústavy Lichtenštejnska
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poslance72. Třetí cestou pak je nestanovit předpoklady žádné73. Obvyklými
kvalifikačními předpoklady jsou věk, státní občanství a plná svéprávnost. K nim pak
přistupují další podle konkrétní ústavní úpravy74. Častým požadavkem je určitá forma
bezúhonnosti, solventnost, absence závazků k cizímu státu a současné zastávání některé
z ústavou vyjmenovaných funkcí75. Můžeme se ale setkat i s méně obvyklými
variantami. Ázerbajdžán a Irák explicitně požadují vysokoškolské vzdělání,
Severní Kypr absolvování vojenské či náhradní služby, Pákistán pak absenci
nesplacených závazků vůči státu. Zvláštní skupinu požadavků pak tvoří ty,
které lze označit jako „deklaratorní“ – tj. nemající skutečnou normativní funkci. Do této
kategorie spadá Finsko, které vyžaduje, aby ministři byli „známí pro svou čest
a své schopnosti“ nebo extenzivní úprava pákistánská vyžadující plněné povinností
plynoucích z islámské věrouky (platné pro muslimské zákonodárce a ministry).
Na manko těchto ustanovení je možné říci, že v zemích s ne zcela rozvinutým
demokratickým systémem lze mít obavu, zda taková ustanovení nemohou být použita
selektivně na odstranění „nepohodlných“ politiků.
Poslední odstavec této kapitoly bude věnován institutu přechodné vlády. Zde lze
rozeznat tři základní modely:
 funkci přechodné vlády vykonává vláda dosavadní, která není ústavou
nikterak omezena ve své činnosti – případné sebeomezení vlády v tomto
směru je otázkou toliko politické kultury dané země
 funkci přechodné vlády vykonává vláda dosavadní, přičemž ústava stanoví
pozitivní, nebo negativní vymezení její činnosti – příkladem pozitivního
72

To se týká i zemí, kde ministři musí být členy parlamentu. Rovněž se lze setkat s tím, že obecný

požadavek volitelnosti do parlamentu (dolní sněmovny) je doplněn dalšími znaky – tuto techniku zvolil
mimo jiné irácký ústavodárce – pozn. aut.
73

Tento přístup vidíme např. v ČR – v takovém případě lze patrně dovodit pouze nejzákladnější

požadavek – plnou způsobilost k právním úkonům – pozn. aut.
74

Ve zvláštní části se tomuto tématu věnujeme podrobněji v kapitolách věnovaných monarchiím

Commonwealthu a Pákistánu – pozn. aut.
75

Typicky v justici – problematiku neslučitelnosti funkcí ústavy často řeší jen zběžně a jejich konkrétní

výčet je svěřen běžnému zákonu – pozn. aut.
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vymezení je ustanovení zavazující vládu podnikat pouze kroky nezbytné
k zajištění chodu státu. Příkladem negativního pak je vymezení oblastí
(s větší či menší mírou konkrétnosti), ve kterých vláda rozhodovat nesmí76
 funkci přechodné vlády vykonává zvláštní, k tomu účelu sestavená, vláda –
tato varianta je zpravidla kombinována s variantou 2 (ale někdy i s variantou
1) Zvláštní přechodná vláda je sestavena pouze v určitých, ústavou
vymezených, případech77. Ústava může stanovit, kdo bude vybrán
jako předseda takové vlády78, nebo toto ponechat plně na úvaze presidenta
republiky.
K institutu přechodné vlády pak můžeme dodat tolik, že v konsolidované demokratické
společnosti není konstrukce zvláštního orgánu (varianta 3) příliš zapotřebí. Nicméně
i ve vyspělých zemích vidíme, že vládní strana využívá svého postavení jako výhody
v předvolební kampani. Úprava Bangladéše79 tedy podle našeho názoru stojí
za detailnější rozbor a může být snad i inspirací pro ostatní země.

1.2.3. Důvěra a nedůvěra vládě a rozpouštění parlamentu

Otázka odpovědnosti vlády parlamentu (tedy možnost parlamentu vyslovit vládu
nedůvěru) je nezbytným znakem parlamentarismu, pro některé autory jde dokonce
o kritérium jediné80. V praxi se však můžeme setkat s různými konstrukcemi naplňování
odpovědnosti vlády, které mají i různé důsledky pro fungování systému.

76

Takto může být stanoven zákaz přijímat „zásadní politická rozhodnutí“ nebo přijímat mezinárodní

závazky – více u příslušných zemí ve zvláštní části práce) . pozn. aut.
77

Např. pokud selžou snahy o sestavení vlády a konají se předčasné volby, nebo (jako v Bangladéši) vždy

v předvolebním období – pozn. aut.
78

Často jde o současné nebo bývalé představitele soudní moci – např. v Bhútánu, Bangladéši nebo Řecku

– pozn. aut.
79

Podrobně popsaná ve zvláštní části – pozn. aut.

80

Pro Winfrieda Steffaniho jde o „centrální kritérium“ – a z něj také plyne jeho členění systémů do dvou

kategorií (srovnej STEFFANI 1995, str. 629-630) – pozn. aut.
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Vyslovení nedůvěry může být buďto individuální nebo kolektivní. Individuální
vyslovení nedůvěry je ve světě podstatně méně časté, nicméně se přesto objevuje
v nikoli nevýznamném množství státu – nalezneme jej například i u našich nejbližších
sousedů81. Na vyslovení nedůvěry řadovému členu vlády je obvykle třeba stejná většina,
jako na vyslovení nedůvěry vládě celé (resp. jejímu předsedovi) a nedůvěra
má za následek demisi či odvolání příslušného ministra.
U kolektivního vyslovení nedůvěry se hlasuje o celé vládě nebo o ministerském
předsedovi82. Návrh83 je podáván kvalifikovanou menšinou poslanců – její velikost
se stát od státu liší – od 1/10 až po 1/3. V některých zemích má také právo navrhnout
vyslovení nedůvěry poslanecký klub, nebo dokonce president84. V ústavách pak často
nalezneme povinnou časovou prodlevu, během které se nesmí hlasovat85 nebo lhůtu,
do které musí být návrh projednán. Na vyslovení nedůvěry vládě je zpravidla potřeba
absolutní většina, ale lze se setkat i s jinými úpravami – jak většinou prostou, tak třeba
většinou dvoutřetinovou. Otázky důvěry a nedůvěry projednává zpravidla pouze dolní
komora parlamentu, nicméně se lze setkat i s úpravou, požadující zapojení obou komor
parlamentu86.
Vedle klasického hlasování o nedůvěře vládě znají ústavní systémy i odlišné
úpravy – jde o konstruktivní vyslovení nedůvěry a semikonstruktivní vyslovení
nedůvěry. Konstruktivní votum nedůvěry bylo v moderní době zavedeno v Německu
jako „odpověď na strach, že dát moc roztříštěnému parlamentu by mohlo vést

81

Čl. 116, odst. 3 ústavy Slovenska

82

Záleží na konkrétní ústavní konstrukci – z praktického pohledu v tom není rozdíl, protože vláda sdílí

vždy osud svého předsedy – pozn. aut.
83

Následující řádky se vztahují přiměřeně i na individuální vyslovení nedůvěry – procedura bývá

zpravidla identická – pozn. aut.
84

Tuto nezvyklou úpravu nalezneme v Iráku. Častější variantou je možnost hlavy státu odvolat vládu dle

libosti (tuto konstrukci nalezneme v některých polopresidentských systémech a v dualistických
monarchiích) – pozn. aut.
85

Např. čl. 99 ústavy Turecka

86

Komory mohou otázku nedůvěry posuzovat buďto samostatně (čl. 94 ústavy Itálie) nebo jako jedno

těleso na společném zasedání (čl. 113, odst. 1 ústavy Rumunska) – pozn. aut.
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k neschopnosti vlády“87. V tomto institutu může být vládě (či jejímu předsedovi)
vyslovena nedůvěra pouze tím, že parlament zároveň vybere nového premiéra.
U semikonstruktivního vyslovení nedůvěry pak parlament dostane krátký čas (liší se
od několika dnů po měsíc) na to, aby zvolil vládu novou, jinak bude rozpuštěn88.
Mimořádné jsou potom úpravy, která znají několik druhů „nedůvěr“ – oběma
je věnována pozornost ve zvláštní části této práce89.
Většina ústav zná i možnost, že vláda (nebo její předseda) požádá o důvěru
sama. Procedura je pak obdobná jako u nedůvěry s tím, že na úspěch hlasování stačí
zpravidla prostá většina hlasů, případně se důvěra presumuje – tj. je vyslovena, není-li
přijat během stanovené doby návrh na vyslovení nedůvěry. Zvláštní možností
pak je spojit důvěru s návrhem určitého zákona – vyslovení důvěry (nebo nevyslovení
nedůvěry) pak znamená ex constitutione přijetí navrhovaného zákona.
Nyní se podíváme na následky, jaké neúspěch vlády může mít. Pokud byla
vyslovena nedůvěra konstruktivním či semikonstruktivním způsobem (a parlament
následně dostál svému úkolu vybrat nástupce), je situace jasná – vybraná osoba se stane
novým předsedou vlády. Při standardní nedůvěře mohou nastat zhruba tyto následky:
 vláda skončí a začne proces sestavování nové vlády
 vláda požádá hlavu státu o rozpuštění parlamentu a vypsání nových voleb –
ústavy se pak liší v tom, zda je takovému návrhu hlava státu povinna
vyhovět, či nikoliv. V některých systémech se silným presidentem leží
takové rozhodnutí zcela na hlavě státu a vláda nemá v rozhodovacím procesu
žádnou roli, v některých může být rozpuštění automatickým následkem.
 hlava státu rozhodnutí parlamentu odmítne – úprava častá v postsovětské
oblasti. V případě takového odmítnutí má parlament možnost vyslovit
87

LUDWIKOWSKI (2003), str. 36: „....in response to the fear that allocating power to a fragmented

parliament could lead to governmental impotence“
88

Specifická varianta semikonstruktivního vyslovení je na Marshallových ostrovech, kdy při propadnutí

lhůty pokračuje dosavadní vláda, jako by nedůvěra nebyla vůbec vyslovena – pozn. aut.
89

Jde o Jihoafrickou republiku s její „částečnou“ nedůvěrou a Gruzii a její „bezpodmínečnou“ nedůvěru –

pozn. aut.
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ve stanovené lhůtě nedůvěru znovu. Stane-li se tak, president se rozhodne,
zda odvolat vládu či rozpustit parlament90.
Konstruktivní vyslovení nedůvěry má, oproti standardnímu, tu výhodu,
že podporuje stabilitu exekutivy – vyžaduje totiž nalezení „pozitivní většiny“, většiny
schopné se shodnout na fungování pro futuro, nikoliv pouze na odmítání stávající
situace. Na druhou stranu je otázka, zda taková úprava nečiní vládu příliš bezpečnou
a není tak na překážku uplatňování kontrolní role parlamentu vůči vládě.
Klasickou protiváhou parlamentního práva vyslovit vládě nedůvěru bylo právo
vlády nechat parlament rozpustit. S tímto institutem se setkáváme především mezi státy
Commonwealthu91. Ústavy se pak obvykle liší ve vymezení „chráněného období“,
kdy parlament být rozpuštěn nemůže92 a v případném právu hlavy státu vládní návrh
odmítnout. V dualistických monarchiích pak mívá právo rozpustit parlament přímo
panovník, bez ingerence vlády. Co se rozpouštění parlamentu ve „zvláštních případech“
týče, bývá obvykle upravováno právě pro případy související

s vládou –

jejím formováním a zánikem. Konečně, celá řada ústav pak zná možnost
„samorozpuštění parlamentu“ – totiž jeho rozpuštění na základě rozhodnutí přijatého
patřičnou většinou (absolutní nebo vyšší). V dvoukomorovém parlamentu může být
rozpouštěna buď pouze dolní komora, nebo obě zároveň, přičemž obě varianty
jsou poměrně časté93. Přestože právo exekutivy nechat rozpustit parlament dle svého
uvážení je klasickým rysem parlamentarismu94, nelze tento institut podle našeho názoru
doporučit. V dnešní době, kdy posilování exekutivy na úkor moci zákonodárné
lze vnímat jako obecný trend, je spíše třeba hledat cesty, jak roli parlamentu posílit.
90

Tuto úpravu nalezneme např. v Rusku či Gruzii (srovnej příslušné kapitoly zvláštní části). Kuriózní je

pak úprava Kazachstánu, kde presidentovo odmítnutí demise vlády, podané po vyslovené nedůvěře,
efektivně neguje rozhodnutí parlamentu, který nemá žádný způsob reakce – pozn. aut.
91

I když Spojené království samo tento model v roce 2011 opustilo – pozn. aut.

92

Typicky se jedná o určité časové rozmezí od zvolení parlamentu, v ústavách však lze nalézt i další

omezení – více ve zvláštní části u jednotlivých systémů – pozn. aut.
93

Neobvyklá v tomto směru je úprava španělská, která dává vládě na výběr, zda nechá rozpustit jednu

z komor (a kterou), nebo zda nechá rozpustit obě – pozn. aut.
94

Srovnej výklad v kapitole o Spojeném království
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Damoklův meč v rukou vlády, visící nad poslanci, vyvážení obou mocí dnes rozhodně
nepomůže.
Kapitolou

věnovanou

nedobrovolnému

zániku

vlády (a

konsekventně

též parlamentu) jsme zakončili obecnou část této práce. Následovat bude část zvláštní,
která je pojatá jako přehled jednotlivých ústavních systémů nahlížených optikou vlády
a zaměřená na uspořádání prvků, které jsme se v předešlých kapitolách pokusili nastínit,
do jednotlivých celků – „lesů“.
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2. Zvláštní část – vláda v ústavních systémech vybraných
zemí

V následující, stěžejní, části práce si představíme vlády v konkrétním prostředí
jednotlivých systémů. Důvod je jednoduchý. V předcházející části jsme se seznámili
se „stromy“ – tj. s instituty, které vznik, složení a zánik vlády mohou upravovat. Je však
samozřejmé, že žádný z těchto institutů nepůsobí sám o sobě, ale pouze jako součást
komplexního ústavního uspořádání – a je třeba toto mít neustále na paměti, abychom
se vyhnuli nebezpečí, že „pro stromy neuvidíme les“. Následující část lze tedy s trochou
nadsázky označit jako „stručného průvodce lesy, pralesy a džunglemi ústavních
systémů“

2.1. Země Commonwealthu
První skupinou zemí, kterou se budeme zabývat, jsou členské země
Commonwealthu. V současnosti se jedná o 16 nezávislých monarchií95, „mateřské“
Spojené království a jeho kolonie96 (kde je anglická královna stále hlavou státu),
přičemž poslední kapitolu jsme věnovali těm zemím britského Společenství, které
monarchickou formu státu opustily, aniž by však opustily i britské ústavní tradice.
Ústavy jednotlivých zemí jsou si navzájem velmi podobné a všechny vycházejí
z britského ústavního systému.

Jejich zařazení

coby parlamentních systémů

(parlamentních monarchií) pak nečiní problémy, ať již zvolíme jakékoliv z možných
členění uvedených v první části této práce.

95

V abecedním pořadí jde o Antiguu a Barbudu, Austrálii, Bahamy, Barbados, Belize, Grenadu, Jamajku,

Kanadu, Nový Zéland, Papuu Novou Guineu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Svatého Kryštofa a Nevis, Svatou Lucii, Svatého Vincenta a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy a Tuvalu
96

Jedinou výjimku představuje Papua, která vznikla v roce 1975 spojením bývalé britské s bývalou

německou kolonií – pozn. aut.
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Jednotlivé prvky postavení vlády v těchto systémech budou předmětem výkladu
v následujících kapitolách, na tomto místě uveďme pouze některé společné rysy.
Na prvním místě je třeba zmínit skutečnost, že ve všech případech (kromě poslední
kapitoly) jde o monarchie. Ve všech zemích kromě Spojeného království však královna
v samotném systému nevystupuje přímo, nýbrž je zastoupena generálním guvernérem,
který má ve své zemích zemi podobnou roli jako královna ve Spojeném království.
Dalším společným rysem je dominantní role ministerského předsedy, který je ústřední
osobou

daných

systémů.

Konečně

klasickým

rysem,

převzatým

z britského

parlamentarismu, je možnost ministerského předsedy vyvolat rozpuštění Sněmovny
a nové volby. Zde je ovšem potřeba zmínit, že tento mimořádně důležitý prvek systému,
který Bagehot tolik vyzdvihoval97, byl ve Spojeném království samém v roce 2011
odstraněn. Posledním specifikem je pak skutečnost, že role opozice a jejího vůdce
je rovněž ústavně zakotvena (a v některých zemích mu jsou svěřeny i jisté pravomoci,
např. směrem k horní komoře parlamentu)98.

2.1.1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království představuje klasický typ parlamentního systému, který sloužil
jako předloha autorům vytvářejícím klasifikaci jednotlivých systémů99. Britská ústava
patří mezi ústavy nepsané, což znamená, že v psané podobě jsou jenom některé části
(například Parliament Act 1911 nebo Fixed Term Parliaments Act 2011). Mezi prameny
britského ústavního práva pak náleží ústavní zvyklosti nebo některé mezinárodní
smlouvy. Pro následující výklad o postavení vlády budeme vycházet z formálně
nezávazného dokumentu The Cabinet Manual100, vydaného britským Úřadem vlády
(Cabinet Office) v loňském roce.
97

Viz následující kapitola

98

Např. v článku 28 ústavy Antiguy a Barbudy – pozn. aut.

99

Lze ji tedy plně zařadit pod kategorie „parlamentní monarchie“ u Filipa a Svatoně (FILIP 2006, str.

81), Klokočka právě podle Británie jeden ze svých subtypů parlamentarismu přímo pojmenoval
(KLOKOČKA 1996, str. 71)
100

The Cabinet Manual A guide to laws, conventions and rules on the operation of government –

http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/cabinet-manual
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Na obrázku101 vidíme grafické znázornění celého systému. Klíčovým orgánem
celého systému je vláda. O královně dodnes platí poetická, leč přiléhavá slova
Waltera Bagehota z 19. století, že „královna je pouze hlavou „důstojné“ části Ústavy,
kdežto hlavou „výkonné“ části je premiér“102, hlavním úkolem parlamentu je pak právě
výběr vlády.103 The Cabinet Manual praví, že schopnost vlády řídit většinu sněmovny
je základním předpokladem její existence104. V čele vlády stojí ministerský předseda,
který je sice jmenován panovníkem, nicméně pouze formálně – panovník do výběru
nijak nevstupuje. Výběr ministerského předsedy je de facto zcela v rukou parlamentu,
resp. stran v něm zastoupených105. Na rozdíl od většiny kontinentálních parlamentních
systémů není ve Spojeném království povinnost premiéra/vlády odstoupit po nových
volbách. Pakliže v nich vládní strana zvítězí (a ministerský předseda je tak stále
schopen řídit většinu sněmovny), není třeba žádné nové investitury a vláda pokračuje
101

102

Převzatém z KLÍMA (2005b), str. 398
The Queen is only at the head of the dignified part of the constitution. The prime minister is at the

head of the efficient part. (BAGEHOT 1873, str. 48)
103

K tomu opět Bagehot (tamtéž): The legislature chosen, in name, to make laws, in fact finds its

principal business in making and in keeping an executive
104

The Cabinet Manual, str. 14: 2.7 The ability of a government to command the confidence of the

elected House of Commons is central to its authority to govern.
105

Naposledy hrál panovník aktivní roli v roce 1834 a dnes se již s něčím podobným ani nepočítá. „In

modern times the convention has been that the Sovereign should not be drawn into party politics, and if
there is doubt it is the responsibility of those involved in the political process, and in particular the parties
represented in Parliament, to seek to determine and communicate clearly to the Sovereign who is best
placed to be able to command the confidence of the House of Commons.“ (The Cabinet Manual, str. 14)
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dále, jako by se žádné volby vůbec nekonaly106. Dojde-li k vítězství opozice (a zisku
většiny křesel ve Sněmovně), je premiér povinen okamžitě rezignovat a vládu bude
sestavovat leader vítězné strany107. Pakliže není po volbách zřejmé, kdo má většinu
ve sněmovně, vláda zůstává ve funkci do té doby, než se situace vyjasní108.
Vláda Jejího Veličenstva se skládá s předsedy vlády, ministrů, náměstků109,
Law Officers110 a whipů111. Všichni členové vlády (včetně generálního prokurátora)
musí být členy parlamentu, přičemž dle konvence je třeba, aby většina byla členy
Dolní sněmovny. Krátkodobé výjimky jsou přípustné112. Předseda vlády se ujímá
funkce jejím přijetím na audienci u panovníka, další členové vlády jsou pak jmenováni
panovníkem na jeho návrh. Některý z členů vlády může být jmenován místopředsedou
vlády – důvody pro to mohou být různé. V koaliční vládě půjde typicky o předsedu
menší koaliční strany (v současnosti tedy o vůdce liberálních demokratů Nicka Clegga).
Vybraní členové vlády, pak tvoří „kabinet“, což je vláda v kontinentálním slova
smyslu113. Jeho složení určuje premiér, nicméně podle konvence musí kabinet zahrnovat
106

2.11 After an election, if an incumbent government retains an overall majority – that is, where the

number of seats won by the largest party in an election exceeds the combined number of seats for all the
other parties in the new Parliament – it will normally continue in office and resume normal business.
There is no need for the Sovereign to ask the Prime Minister to continue. (The Cabinet Manual, str. 14)
107

Tamtéž

108

Na její počínání v tomto období se však vztahují určité restrikce, viz níže – pozn. aut.

109

V anglické terminologii „junior ministers“ – český ekvivalent náměstka odpovídá asi nejlépe. K tomu

srovnej následující: „Junior ministers are generally ministers of state, Parliamentary under secretaries of
state and Parliamentary secretaries. Typically they are ministers within a government department and
their function is to support and assist the senior minister in charge of the department“ (The Cabinet
Manual, str. 22)
110

Těžko přeložitelný termín, zahrnující generálního prokurátora (Attorney General) a několik dalších

funkcí – pozn. aut.
111

112

Osob zodpovědných za „řízení“ sněmovní většiny
3.8 There is a convention that an individual will be a minister only if they are a Member of the House

of Commons or the House of Lords, with most being Members of the House of Commons. However,
there are examples of individuals being appointed as a minister in anticipation of their becoming a
Member of one of the Houses and of continuing to hold office for a short period after ceasing to be
Members of the House of Commons.7 (The Cabinet Manual, str. 22)
113

Známém např. z české Ústavy – pozn. aut.
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všechny ministry (Secretary of State), Lorda Kancléře (Lord Chancellor) 114 a ministra
financí (Chancellor of the Exchequer)115. V teorii i praxi platí, že vláda sdílí osud
svého předsedy a pokud odstoupí či zemře on, končí celá vláda s ním116.
Britská ústava výslovně zakotvuje vázanost ministrů rozhodnutím kabinetu.
Situace tolik známé z jiných zemí, kde ministři veřejně kritizují vládní rozhodnutí,
s nimiž (údajně) nesouhlasili, nemá v britském systému místo. Kodex ministra
(The Ministerial Code) stanoví, že „princip kolektivní odpovědnosti vyžaduje,
aby ministr mohl vyjádřit upřímně svůj pohled na věc, očekávaje možnost svobodné
diskuse uvnitř kabinetu a zároveň aby zachovával jednotnou linii, jakmile bylo dosaženo
rozhodnutí“117. Pakliže ministr nemůže kolektivní rozhodnutí akceptovat, nezbývá
mu než rezignovat118.
Dostáváme se nyní k tématu vyslovení nedůvěry vládě a k předčasným volbám.
Tato součást britské ústavy prošla v roce 2011 zásadní proměnou, jejíž důsledky ukáže
teprve čas. Připomeneme si nejdříve úpravu starou, která byla vzorem teoretikům
parlamentarismu po několik století.
Donedávna byla úprava vyslovení nedůvěry ponechána na ústavních
zvyklostech, které vyžadovaly, aby Dolní sněmovna přijala rezoluci, že nemá důvěru
ve vládu Jejího Veličenstva. Stalo-li se tak, vláda (respektive ministerský předseda)
měla na výběr ze dvou možností – rezignovat nebo rozpustit sněmovnu a vyhlásit nové
114

Lord Chancellor je jedním z „Great Officers of State“, což jsou staré funkce, které dnes působí spíše

jako čestné, zatímco jejich nositelé mají další vládní funkci (např. držitelem funkce Lord President je
v současnosti již zmíněný místopředseda vlády Nick Clegg) – pozn. aut.
115

3.9 The most senior ministers in the Government are the members of Cabinet. The Prime Minister

determines who forms Cabinet, but this will always include the Chancellor of the Exchequer, the Lord
Chancellor and the secretaries of state (The Cabinet Manual, str. 22)
116

Tento princip platí po celém světě – na prstech jedné ruky můžeme spočítat příklady, kdy vláda

pokračuje, i když její předseda skončil – pozn. aut.
117

The principle of collective responsibility requires that Ministers should be able to express their views

frankly in the expectation that they can argue freely in private while maintaining a united front when
decisions have been reached.
118

Bod 4.4 The Cabinet Manual (str. 23)
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volby. Poslední vyslovení nedůvěry se v Británii konalo v roce 1979 u vlády
Jamese Callaghana. Zároveň bylo zvykem, že pokud byla vláda poražena v některé
závažné otázce, požádala sama o důvěru119. Co se rozpouštění týká, sněmovna mohla
být předčasně rozpuštěna podle uvážení ministerského předsedy, což umožňovalo
vládám „časovat“ volby na výhodné termíny. Právě tato silná pozice vlády
představovala pro Bagehota klíčovou kvalitu britského systému. Bagehot napsal,
že kabinet „ačkoliv výborem parlamentu, je nadán mocí, jakou žádné shromáždění
do svého výboru dosud nesvěřilo. Je výborem, který může rozpustit shromáždění,
které jej dosadilo ....... Anglický systém tedy neznamená absorpci moci výkonné mocí
zákonodárnou, ale znamená splynutí těchto mocí“120. Vidíme tedy, že možnost vlády
rozpustit Dolní sněmovnu bral Bagehot jako důležitý korektiv, vyvažující silné
postavení parlamentu. Gilotina, visící nad poslanci, je měla přimět důkladně zvážit
sesazení vlády.
V roce 2010 proběhly ve Spojeném království volby, které vyústily, v anglickém
prostředí

jen

zřídka

vídaný

jev, koaliční

vládu.

Součástí

koaliční

dohody

mezi konzervativci a liberálními demokraty bylo zavedení pevného volebního období
parlamentu, což bylo naplněno v roce 2011 přijetím zákona Fixed Term Parliaments
Act 2011. Tento zákon stanoví v čl. 3 volební období sněmovny na 5 let a libovolné
předčasné rozpuštění ze strany vlády neumožňuje121. Předčasné volby jsou pak možné

119

120

V devadesátých letech takto učinil, dokonce dvakrát, John Major – pozn. aut.
But a cabinet, though it is a committee of the legislative assembly, is a committee with a power which

no assembly would — unless for historical accidents, and after happy experience — have been persuaded
to intrust to any committee. It is a committee which can dissolve the assembly which appointed it.......
The chief committee of the legislature has the power of dissolving the predominant part of that legislature
— that which at a crisis is the supreme legislature. The English system, therefore, is not an absorption of
the executive power by the legislative power; it is a fusion of the two. Either the cabinet legislates and
acts, or else it can dissolve. It is a creature, but it has the power of destroying its creators. It is an
executive which can annihilate the legislature, as well as an executive which is the nominee of the
legislature. It was made, but it can unmake; it was derivative in its origin, but it is destructive in its action
(BAGEHOT 1873, str. 50)
121

Section 3 Dissolution of Parliament
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ve dvou případech předvídaných článkem 2 – v případě usnesení o rozpuštění přijatém
dvoutřetinovou většinou všech poslanců a v případě vyslovení nedůvěry vládě – a to
za předpokladu, že do 14 dnů nedojde buď k podpoře vlády stávající, nebo k podpoře
vlády nově vytvořené122. I nadále však zůstává zachována povinnost vlády rezignovat,
pokud je zřejmé, že důvěru již nemá a zároveň existuje ve Sněmovně dohoda na jiném
vládním uspořádání)123.
Provedená změna znamená podstatnou modifikaci systému. Především
znemožňuje vládní většině taktizovat při výběru vhodného data pro volby. Je třeba
souhlasit s Nickem Cleggem, který při prezentování tohoto zákona řekl, že „nastavením
data rozpuštění parlamentu se premiér vzdává práva vybrat si datum příštích
všeobecných voleb – a to je vskutku poprvé v britské politice“124. Na druhou stranu
je sporné, zda toto oslabení pozice premiéra a vlády bude znamenat nějakou výraznější
změnu ve fungování britského systému. Lze se domnívat, že pro vládu bude
do budoucna o něco složitější zajistit si disciplínu řadových poslanců a že ztráta
kontroly nad termínem voleb bude znamenat větší šanci pro opozici ve volbách zvítězit.
Jaký dopad však bude Fixed Term Parliaments Act 2011 opravdu mít, to je zatím otázka
pro budoucnost.
Poslední otázkou, které budeme věnovat pozornost je otázka přechodné vlády
(caretaker government). Spojené království nemá ústavní úpravu pro speciální
přechodné vlády (jakou lze nalézt např. v Bhútánu); funkci takové vlády plní vláda
(1)The Parliament then in existence dissolves at the beginning of the 17th working day before
the polling day for the next parliamentary general election as determined under section 1 or appointed
under section 2(7)
(2)Parliament cannot otherwise be dissolved.
122

Text k dispozici zde http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/14

123

The Prime Minister is expected to resign where it is clear that he or she does not have the confidence

of the House of Commons and that an alternative government does have the confidence. (The Cabinet
Manual, str. 15)
124

And, by setting the date that parliament will dissolve, our prime minister is giving up the right to pick

and choose the date of the next general election - that's a true first in British politics – citováno dle
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-10729454
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stávající, jejíž možnosti jsou však omezeny. Vláda se dle ústavní konvence má zdržet
jednání s dlouhodobými následky – tj. vydávání zásadních politických rozhodnutí,
uzavírání velkých dlouhodobých kontraktů, a podobně. Časové vymezení této vlády
je jednak v období bezprostředně před volbami a období bezprostředně po nich
(pakliže neobhájila svou většinu), jednak po ztrátě důvěry (ať už faktické či výslovně
deklarované)125.

2.1.2. Další monarchie Commonwealthu

Jak již bylo výše řečeno, kromě Spojeného království je Alžběta II. královnou
dalších 15 nezávislých států. Většina z nich vykazuje značnou podobnost ústav a jejich
jednotlivých institutů – mnohdy i doslovnou126. Z toho důvodu není účelné pojednávat
o každé zemi zvláště. V této kapitole se budeme zabývat něčím, co by se dalo označit
jako

„standardní

které se v některých

ústavní
státech

model“,

přičemž

nacházejí.

Dvojice

upozorníme
zemí,

i

Papua

na
Nová

odchylky,
Guinea

a Šalamounovy ostrovy, však vykazuje větší míru odlišnosti od ostatních, tudíž o ní
bude pojednáno v samostatných kapitolách127.
Základní model vztahů mezi legislativou a exekutivou vychází z britského
vzoru. Ústředním orgánem je zde vláda, což vyjadřuje i Cabinet Manual 2008 z Nového
Zélandu128 formulací „královna panuje....ale vláda vládne“129. Královnu zastupují
ve všech zemích generální guvernéři, jmenovaní královnou na návrh příslušní vlády,
125

2.27 While the government retains its responsibility to govern and ministers remain in charge of their

departments, governments are expected by convention to observe discretion in initiating any new action
of a continuing or long-term character in the period immediately preceding an election, immediately
afterwards if the result is unclear, and following the loss of a vote of confidence. In all three
circumstances essential business must be allowed to continue (The Cabinet Manual, str. 17)
126

Srovnej např. čl. 51 ústavy Sv. Vincenta (dále VNG) s článkem 52 ústavy Sv. Kryštofa (dále KTN) –

pozn. aut.
127

V případě Šalamounových ostrovů se zastavíme i u nově navrhované republikánské ústavy – pozn. aut.

128

Dokument stejného formátu jako britský The Cabinet Manual, citovaný v předchozí kapitole – pozn.

aut.
129

The Queen reigns . . . but the government rules (New Zealand Cabinet Manual 2008, str. 3)
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kteří musí být občany daného státu130. Oproti královně v Británii je však jejich
postavení silnější, protože v některých případech jim ústava umožňuje jednat
dle vlastního uvážení. Takové případy jsou v ústavě taxativně vypočteny – buď výčtem
v jednom ustanovení131, nebo specifickou formulí u každého jednotlivého případu132
(případně kombinací obojího). Vláda je pak odpovědna parlamentu, a to jeho dolní
komoře (u států s dvoukomorovou legislaturou). Některé státy (Nový Zéland nebo
Sv. Kryštof a Nevis) mají parlament pouze jednokomorový – tam rozlišování komor
odpadá. U zemí s bikamerálním parlamentem má pak vláda (ale zpravidla stejně tak
i opozice) roli při určování jeho složení. Senáty bývají složeny z členů jmenovaných
generálním guvernérem, a to z části podle návrhu předsedy vlády, zčásti podle návrhu
vůdce opozice (Leader of The Opposition) a z části jiným způsobem133. Jako příklad
si uveďme dvě země – Grenadu a Antiguu a Barbudu. V Grenadě se senát skládá
ze 13 senátorů, přičemž 7 je jmenováno na návrh premiéra, 3 na návrh vůdce opozice
a 3 na návrh premiéra učiněný „po konzultaci s organizacemi reprezentujícími zájmy,
které by podle jeho názoru měly být v senátu reprezentovány“134. Druhým příkladem
budiž Antigua, kde ze 17 senátorů je 10 jmenováno na návrh premiéra, 4 na návrh
vůdce opozice, 1 na návrh rady Barbudy, 1 na návrh premiéra (ale z obyvatel Barbudy)
a poslední dle vlastního uvážení generálního guvernéra (GG), a to z „vynikajících
osobností reprezentujících zájmy, které by dle GG měly být zastoupeny v senátu“135.
Senát je pak rozpouštěn zároveň se sněmovnou a po volbách se obsazuje znovu.

130

Např. čl. 19 ústavy Sv. Lucie nebo čl. 19 ústavy VNG

131

Jako třeba u čl. 56 ústavy KTN, nebo u obdobných ustanovení u Sv. Lucie (čl. 64) a Sv. Vincenta (čl.

55)
132

Příkladem budiž čl. 69, odst. 2, písm. b ústavy Antiguy (dále ANB) nebo čl. 74 ústavy Barbadosu

133

Vyloučena ovšem není ani varianta Senátu coby voleného orgánu – takto horní komora funguje např.

v Austrálii – pozn. aut.
134

Čl. 24, odst. 2, písm. c) ústavy Grenady: three shall be appointed by the Governor-General, acting in

accordance with the advice of the Prime Minister after the Prime Minister has consulted the organizations
or interests which the Prime Minister considers the Senators should be selected to represent.
135

Čl. 28, odst. 4 ústavy ANB: one Senator shall be appointed by the Governor-General in his discretion

from outstanding persons or persons representing such interests as the Governor-General considers ought
to be represented in the Senate.
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Nyní již k vládě. Prvním krokem při ustavení vlády je, stejně jako ve Spojeném
království, výběr ministerského předsedy. Jednotlivé ústavy v tomto bývají stručné.
Generální guvernér jmenuje premiérem osobu, člena parlamentu (u bikamerálních
systémů člena dolní sněmovny), která „je podle jeho názoru nejlépe schopna řídit
sněmovní většinu“136. Některé ústavy jsou pak konkrétnější v tom, že předepisují
guvernérovi jmenovat vůdce strany, která má ve sněmovně většinu (pakliže taková
existuje) – pokud tato není, pak nastává formulace obvyklá v dalších ústavách uvedená
výše137. Další členové vlády jsou pak jmenováni (a také odvoláváni) z řad členů
parlamentu již na základě návrhu ministerského předsedy138. Některé ústavy
pak upravují i možnost jmenovat někoho místopředsedou vlády (Deputy Prime
Minister),

kterého

pak

mohou

pověřit

i

určitými

ústavními

pravomocemi

(především zastupováním pro případ nemoci premiéra či jeho nepřítomnosti v zemi)139.
Pojem kabinetu, coby vlády v užším slova smyslu je používán obdobně jako
ve Spojeném království140.
Další otázkou, kterou se budeme zabývat, je způsobilost být ministrem. Zde lze
pozorovat poměrně velký rozdíl oproti České republice. Česká republika žádné ústavní
omezení pro členy vlády nemá, takže ministrem může být prakticky kdokoliv 141. Ústavy
námi sledovaných zemí v kapitole o vládě stanoví jednu podmínku – ministr musí být
členem parlamentu. Podmínky omezení pasivního volebního práva142 jsou však v těchto
136

Čl. 65, odst. 1 ústavy Barbadosu, čl. 58, odst. 2 ústavy Grenady nebo čl. 60, odst. 2 ústavy Sv. Lucie

137

Touto cestou jde např. Belize v čl. 37, odst. 2 nebo Antigua a Barbuda v čl 69, odst. 2

138

Za všechny uveďme ustanovení čl. 40, odst. 2 ústavy Belize: Appointments to the office of Minister

shall be made by the Governor-General, acting in accordance with the advice of the Prime Minister, from
among members of the House of Representatives and of the Senate:
139

Viz čl. 39 ústavy Belize

140

Např. čl. 59 ústavy Grenady nebo čl. 70 ústavy ANB

141

Výkladem lze patrně dovodit požadavek na plnou způsobilost k právním úkonům, ale sotva něco více

– pozn. aut.
142

Podrobnější výklad pasivního volebního práva v této kapitole slouží jako příklad i pro další země. I

v zemích, kde není povinné členství ministrů v parlamentu , je poměrně obvyklé ústavní ustanovení, že
ministrem může být každý, kdo má způsobilost být poslancem. Podmínky této způsobilosti se pak po
světě příliš zásadně neliší (rozdíly jsou spíše v rozsahu-úprava Antiguy a Barbudy patří k těm
restriktivnějším), požadavky na solventnost a bezúhonnost jsou poměrně časté, stejně tak nepodřízenost
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zemích mnohem podrobnější, než jsme zvyklí z našich končin. Jako základ si nyní
vezmeme ústavu Antiguy a Barbudy, v ostatních zemích se ústavní úpravy podstatně
neliší. Ústavní technika vymezení způsobilosti je kombinovaná – jedno ustanovení
vymezuje obecné podmínky způsobilosti být poslancem, druhé pak vypočítává zvláštní
překážky, které způsobilosti brání. Základní podmínky pro výkon pasivního volebního
práva jsou 4143:
1. věk (21)
2. občanství
3. pobyt (alespoň 12 měsíců před datem voleb)
4. schopnost mluvit a číst úředním jazykem144
Čl. 39 pak stanoví celou řadu případů, kdy osoba splňující podmínky čl. 38 nemůže být
zvolena poslancem145:

cizí moci. V dalších kapitolách se omezíme toliko na odkaz na výše uvedené ustanovení o vázání
způsobilosti ministra na způsobilost poslance – pozn. aut.
143

Čl. 38, ústavy ANB.- Subject to the provisions of section 39 of this Constitution, any person who at

the date of his election-a. is a citizen of the age of twenty-one years or upwards; b. has resided in Antigua
and Barbuda for a period of twelve months immediately preceding the date of his election; and c. is able
to speak and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read the English language with
sufficient proficiency to enable him to take an active part in the proceedings of the House. - shall be
qualified to be elected as a member of the House.
144

Schopnost mluvit je bezpodmínečná, u čtení není na překážku, je-li toto znemožněno slepotou či jiným

postižením (viz čl.38 citovaný v předchozí poznámce) – pozn. aut
145

Jeden z nich, členství ve druhé komoře, není možnému členství ve vládě pochopitelně na překážku,

brání však možnosti být premiérem – pozn. aut.
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1. závazek poslušnosti vůči cizímu státu převzatý vlastním rozhodnutím146
2. insolvence147
3. zbavení svéprávnosti
4. výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody delší než 12 měsíců případně
odsouzení k trestu smrti
5. „spojení“ s porušením zákona na úseku voleb148
6. zastávání některé jiné veřejné funkce (např. soudce nejvyššího soudu)
7. nedostatek

bezúhonnosti

(vztaženo

na

závažnější

kriminalitu

v předcházejících 10 letech)149
8. pozice v církvi150
Jak patrno, podmínek je poměrně hodně. Nepochybně lze najít rozumné argumenty
pro každé z uvedených omezení, jejich nezbytnost či vhodnost je pak otázkou jinou
(např. u bodu 2 – insolvence).
Způsoby zániku vlády lze členit do dvou skupin – dobrovolné a nedobrovolné.
Je příznačné pro parlamentarismus britského typu, že ústavy nehovoří o zániku vlády,
ale o uprázdnění úřadu premiéra a úřadů jednotlivých ministrů. Ministerský předseda
může skončit ve své funkci (kromě smrti či rezignace) jednak odvoláním ze strany
generálního guvernéra po vyslovení nedůvěry, jednak tím, že jej generální guvernér
po volbách informuje, že hodlá jmenovat premiérem znovu jeho nebo jinou osobu151.

146

By virtue of his own act, under any acknowledgement of allegiance, obedience or adherence to a

foreign power or state;
147

Is an undischarged bankrupt, having been declared bankrupt under any law

148

Is disqualified for appointment to the House by or under any law by reason of his connection with any

offence relating to elections;
149

Has, within the period of ten years immediately preceding the proposed date of his election as a

member of the House, been convicted on indictment by a court of competent jurisdiction of theft, fraud,
or other such crime involving dishonesty
150

Is a minister of religion

151

Viz čl. 71, odst. 3, písm. d) ústavy Jamajky: when, after any dissolution of Parliament, the Prime

Minister is informed by the Governor-General, acting in his discretion, that the Governor-General is

40

Všimněme si, že tato konstrukce, používaná v některých státech152, je rozdílná
oproti britské, kde pokud premiér obhájil ve volbách většinu, žádné „znovujmenování“
není potřebné. Premiér také automaticky opouští svůj úřad, přestane-li být poslancem
(neplatí, pokud důvodem je rozpuštění sněmovny)153. U řadových ministrů platí
kromě posledně jmenovaného důvodu jako důvod zániku funkce též jmenování
jakékoliv osoby ministerským předsedou154 - i zde se projevuje obecná zásada,
že ministři sledují osud svého předsedy.
Ústavy jednotlivých zemí znají institut vyslovení nedůvěry. Není okolo
něj žádná specifická ústavní procedura, jak je obvyklé v jiných oblastech. Co však
je podstatným rysem, společným všem zemím v této kapitole, je věrnost původní
koncepci britského parlamentarismu nejhlasitěji artikulované Bagehotem155. Je-li vládě
vyslovena nedůvěra, má předseda vlády v poměrně krátké lhůtě (typicky 3 nebo 7 dnů)
dvě možnosti – rezignovat, nebo navrhnout rozpuštění parlamentu. Pakliže neučiní
ani jedno, generální guvernér jej odvolá156. Rozdíl mezi klasickým britským pojetím
zde však přece jenom je – je jím manévrovací prostor generálního guvernéra.
To se projevuje ve dvou situacích. Jestliže premiér nezareaguje ve stanovené lhůtě
na vyslovení nedůvěry, dává většina ústav guvernérovi možnost se rozhodnout,
zda krom jeho odvolání též nerozpustí parlament157. Druhá situace je ještě významnější.
Některé země umožňují generálnímu guvernérovi odmítnout návrh na rozpuštění
sněmovny, pokud jej shledá v rozporu se zájmy země158. Toto omezení představuje
about to re-appoint him as Prime Minister or appoint another person as Prime Minister obdobně též např.
čl. 73, odst. 2, písm. a) ústavy ANB nebo čl. 37, odst. 5 ústavy Belize
152

Nikoli ve všech – v ústavvě Sv. Lucie nebo Grenady takové ustanovení nenajdeme – pozn.aut.

153

Např. čl. 51, odst. 8 ústavy VNG

154

Čl. 40, odst. 4, písm e) ústavy Belize

155

Srovnej výklad o nedůvěře v kapitole o Spojeném království

156

Např. čl. 37, odst. 4 ústavy Belize

157

Čl. 48, odst. 5, písm b ústavy VNG: if a resolution of no confidence in the Government is passed and

the Prime Minister does not within three days either resign or advise a dissolution, the Governor-General,
acting in his own deliberate judgment, may dissolve Parliament ..... obdobně též ústava Sv. Lucie v čl.55,
odst. 4, písm. b)
158

Ústava Belize, čl. 84, odst. 4 , písm. a): if the Prime Minister advises a dissolution and the Governor-

General, acting in his own deliberate judgment, considers that the government of Belize can be carried on
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určitý korektiv tradičně neomezené moci premiéra rozpouštět parlament, nicméně
jeho využití si lze představit jen v opravdu krizových situacích.
Posledním bodem této kapitoly bude institut, který se mimo ústavy britské
tradice téměř nevyskytuje, institut vůdce opozice. Tato osoba je jmenována, stejně jako
premiér, generálním guvernérem a i požadavek je obdobný, jde o osobu,
která je schopna řídit většinu poslanců nepodporujících vládu159. Neexistuje-li taková
osoba, pak bude vůdcem opozice jmenován vůdce největší opoziční skupiny160. Země
tak dávají najevo, že i opozice je pevnou součástí ústavní systému 161 – její oficiální titul
ve Spojeném království „Her Majesty's Most Loyal Opposition” není ani zdaleka
náhodný. Konečně, jak si v těchto státech dobře uvědomují, dnešní opozice je vládou
zítřka.

2.1.3. Papua Nová Guinea

Papua Nová Guinea (dále jen Papua) je mezi ostatními státy v této části práce
výjimečná svou historií. Nejedná se totiž o klasickou bývalou britskou kolonii.
Stát zabírá východní část ostrovu Nová Guinea (západní část je součástí Indonésie)
a vznikl v roce 1975 spojením dvou částí, severní patřící do 1. světové války Německu

without a dissolution and that a dissolution would not be in the interests of Belize, he may, acting in his
own deliberate judgment, refuse to dissolve the National Assembly; obdobně též čl. 55, odst. 4, písm. a)
ústavy Sv. Lucie a čl. 48, odst. 5, písm. a ústavy VNG
159

Čl. 80, odst. 2 ústavy Jamajky: Whenever the Governor-General has occasion to appoint a Leader of

the Opposition he shall, in his discretion, appoint the member of the House of Representatives who, in his
judgment, is best able to command the support of a majority of those members who do not support the
Government
160

Čl. 67, odst. 2 věta za středníkem ústavy Sv. Lucie: or, if no member of the House appears to him to

command such support, the member of the House who appeals to him to command the support of the
largest single group of members of the House who do not support the Government.
161

A nikoliv někým, koho je třeba „zašlapat do země“ – pozn. aut.
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a poté přidělené jako mandát Austrálii a jižní, která patřila Británii, ale v praxi byla
rovněž spravována Austrálií162.
Papua se vyznačuje hned několika odlišnostmi od modelu, popsaného
v předcházející kapitole. Jeden z nich se týká výběru generálního guvernéra. I zde
je jmenován královnou na návrh vlády (v Papui Národní výkonné rady) 163, ale ta je
vázána rozhodnutím parlamentu, který hlasuje tajným hlasováním164. K odvolání
guvernéra je pak třeba návrhu buďto parlamentu, nebo vlády165. Vidíme tedy zajímavou
anomálii, že vláda sice nemá možnost o své vlastní vůli guvernéra vybrat, ale může se
jej zbavit.166
Ústava Papuy v článku 141 obsahuje nezvykle i teoretické vysvětlení další
úpravy – zakotvení povinného členství ministrů v parlamentu, kolektivní odpovědnosti
vlády a její odvolatelnosti vychází totiž z formulace, odpovídající klasické parlamentní
teorii – ústava výslovně stanoví, že „vláda je parlamentní exekutivou“167.
Přímo v ústavním textu se tak odráží základ pojmu vlády v parlamentarismu, ze kterého
jsou pak odvozena jednotlivá ustanovení.
Papua má oproti ostatním zemím odlišný způsob výběru ministerského
předsedy. Je sice jmenován generálním guvernérem, jeho role je však rolí pouhého

162

Po skončení 2. světové války, byly obě oblasti spojeny do jednoho teritoria, nicméně např. právní

dualismus (a některé další rozdíly) zůstal zachován – pozn. aut.
163

National Executive Council

164

Čl. 88 ústavy, odst. 1: Governor-General shall be appointed by the Head of State, acting with, and in

accordance with, the advice of the National Executive Council given in accordance with a decision of the
Parliament......odst. 2: A decision of the Parliament to nominate a person for appointment as GovernorGeneral shall be made by a simple majority vote, in an exhaustive secret ballot
165

Čl. 93, odst. 1 ústavy

166

Dlužno ovšem podotknout, že tento rozdíl má omezený praktický dopad vzhledem na provázanost

parlamentní a vládní většiny – nicméně tajná volba přesto umožňuje výsledek, který nebude mít
ministerský předseda zcela pod kontrolou – pozn. aut.
167

Čl. 141 ústavy: The Ministry is a Parliamentary Executive
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notáře – je povinen jmenovat kandidáta navrženého rozhodnutím parlamentu168.
Podobně jako u výběru generálního guvernéra samotného, je i u ministerského předsedy
značně posílena role parlamentu oproti ostatním zemím. Řadoví ministři, jejichž počet
ústava v čl. 144, odst. 1 reguluje mezi 6 a ¼ z celkového počtu poslanců169,
jsou jmenováni standardním způsobem – tj. na návrh premiéra.
Hlavním důvodem zařazení Papuy do samostatné kapitoly byla její úprava
vyslovení nedůvěry, která je zásadně odlišná od obecné úpravy popsané v předcházející
kapitole. Prvním rozdílem je, že tamější parlament může vyslovit nedůvěru nejen vládě,
ale i jednotlivým ministrům. Je-li ministrovi vyslovena nedůvěra, generální guvernér
jej odvolá170. U vyslovení nedůvěry premiérovi a celé vládě (což je v praxi totéž)
pak existuje dvojí způsob provedení takového kroku, což je v mezinárodním srovnání
úprava krajně nezvyklá. Rozlišovacím kritériem je zde čas, který zbývá z volebního
období parlamentu (standardně pětiletého). Je-li návrh podáván v prvních čtyřech letech
činnosti parlamentu, je jeho nezbytnou náležitostí návrh na jmenování nového
premiéra171. V tomto případě se tedy jedná o klasické konstruktivní vyslovení nedůvěry,
jaké známe z Německa či Polska172. Jiná situace nastává, nachází-li se parlament
v posledním roce své činnosti. V takovém případě návrh na vyslovení nedůvěry jméno
navrhovaného premiéra neobsahuje173 a v případě úspěchu nedochází k odvolání vlády,

168

Čl. 142, odst. 2 ústavy: The Prime Minister shall be appointed... by the Head of State, acting in

accordance with a decision of the Parliament.
169

Těch je v současném papuánském jednokomorovém parlamentu 109, čili maximální možný počet

ministrů je 27 – pozn. aut.
170

Čl. 144, odst. 4, písm. a): A Minister other than the Prime Minister shall be dismissed from office by

the Head of State if the Parliament passes, in accordance with Section 145 (motions of no confidence), a
motion of no confidence in him .......v této souvislosti si povšimněme, že ústava Papuy (oproti většině
ostatních) operuje v jednotlivých ustanoveních s hlavou státu (královnou) a nikoli s generálním
guvernérem – odlišnost je v tomto případě pouze legislativně-technická, protože generální guvernér hlavu
státu zastupuje ve všech situacích, není-li to z povahy věci vyloučeno (jako třeba u jmenování právě
guvernéra)
171

Čl. 145, odst. 2, písm. a) ústavy

172

Srovnej čl. 67 Základního zákona SRN a čl. 158 ústavy Polska

173

Čl. 145, odst. 2, písm b) ústavy
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nýbrž k rozpuštění parlamentu a vypsání nových voleb174. Motivací k takové konstrukci
bylo nejspíše přesvědčení ústavodárce (které lze považovat za rozumné), že za situace,
kdy do řádných voleb zbývá méně než rok, nemá smysl jmenovat novou vládu na tak
krátké období a že lepším řešením je volby o pár měsíců uspíšit. Návrh na vyslovení
nedůvěry (kolektivní i individuální) může podat 1/10 poslanců175. Omezením možnosti
podávat návrh pak je „ochranná doba“ pro nového premiéra stanovená ve čtvrtém
odstavci čl. 145 ústavy, která činí 18 měsíců počítaných od doby jeho jmenování –
uvedené omezení se však nevztahuje na vyslovení nedůvěry jednotlivým řadovým
ministrům.
Poslední věcí, o které se v souvislosti s Papuou je třeba zmínit, je rozpouštění
parlamentu. Papua se vydala jinou cestou než státy z předchozí kapitoly. Rozpuštění
je možné ve třech případech předvídaných článkem 105 ústavy. Není zde přípustná
žádná diskrece generálního guvernéra, jakou známe třeba z Belize176, nutné podmínky
stanovené v ústavě jsou zároveň podmínkami postačujícími. První dva případy
jsou možné pouze v posledním roce činnosti parlamentu, třetí je možno použít kdykoliv.
Prvním důvodem je vyslovení nedůvěry vládě (nebo premiérovi) během posledního
roku činnosti parlamentu, druhým pak zamítnutí návrhu, se kterým ministerský
předseda spojil otázku důvěry – i tato varianta je použitelná pouze v posledním roce.
Třetím důvodem je rozhodnutí parlamentu přijaté absolutní většinou členů
Vidíme tedy, že Papua se vydala odlišným směrem než většina ostatních
monarchií Commonwealthu. Generální guvernér má politické postavení spíše britské
královny, než svých kolegů z jiných zemí a moc vlády nad parlamentem je, viděno
v komparativní perspektivě, nezanedbatelně menší. Snad i jako připomínka německé
minulosti části ostrova pak působí konstruktivní votum nedůvěry, které právě
na německé půdě vzniklo.

174

Čl. 105, odst. 1, písm. b) bod i) ústavy

175

Čl. 145, odst. 1, písm. b) ústavy

176

Viz předcházející kapitola
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2.1.4. Šalamounovy ostrovy

Šalamounovy ostrovy představují další zemi, která se svou úpravou značně liší
od obvyklého modelu a kde můžeme pozorovat podobné tendence jako u Papuy. V čele
státu je generální guvernér, jmenovaný (jako u Papuy) na návrh parlamentu,
nikoli vlády177. Jednokomorový parlament může být rozpuštěn pouze, pokud se na tom
jeho většina usnese178. Jmenování a odvolávání ministrů je shodné se standardním
modelem, otázky způsobilosti a institutu vůdce opozice jsou rovněž řešeny obdobně.
Ústava umožňuje vyslovit ministerskému předsedovi nedůvěru, při úspěchu tohoto
hlasování je premiér generálním guvernérem odvolán.
Co představuje hlavní odlišnost ústavy Šalamounových ostrovů, je způsob
výběru

ministerského

předsedy.

Předseda

vlády

je

volen

parlamentem179,

přičemž procedura volby je zakotvena přímo v ústavě – konkrétně v příloze číslo 2.
Volební shromáždění svolává generální guvernér tak rychle, jak je to možné.
Volba se koná ve dvou případech – po všeobecných volbách anebo kdykoliv,
kdy se úřad předsedy vlády uvolní. Kandidátem může být každý poslanec, přičemž
legitimaci k podání návrhu má skupina nejméně 4 poslanců (parlament Šalamounových
ostrovů má 50 členů), přičemž každý poslanec může podepsat toliko jeden návrh180.
Samotné

volební

shromáždění

řídí

generální

guvernér.

Volba probíhá

tajným hlasováním podle pravidel uvedených v čl. 7 přílohy č. 2 ústavy.
Každý poslanec má jeden hlas. Pakliže v prvním kole nezíská žádný z kandidátů většinu
hlasů, koná se druhé kolo, do kterého postupují všichni kromě kandidáta s nejmenším
počtem hlasů (při rovnosti rozhoduje los). V dalších kolech pak platí stejný princip.
Dospěje-li volba do stavu, kdy poslední 2 zbylí kandidáti dostali stejný počet hlasů,
koná se ještě jedno kolo s toutéž dvojicí. Pokud hlasování přinese opět nerozhodný
výsledek, je celá volba zrušena a musí se opakovat od začátku. Zajímavostí je také

177

Čl. 27, odst. 1 ústavy

178

Čl. 73, odst. 1 ústavy

179

Čl. 33, odst. 1 ústavy: There shall be a Prime Minister who shall be elected as such by the members of

Parliament from amongst their number
180

Čl.3 přílohy č.2 ústavy
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vyloučení soudního přezkumu volby, protože autoritou k posuzování sporů vzniklých
během průběhu volby je generální guvernér, jehož rozhodnutí je konečné a nesmí být
žádnou procedurou zpochybňováno181.
Šalamounovy ostrovy patří mezi země, v nichž se vede velmi živá debata
o zachování monarchie či přechod k republikánské formě státu182. V současné době
probíhá proces přípravy republikánské ústavy, která nyní prochází konventy
v jednotlivých oblastech, které by se v případě přijetí nové ústavy staly jednotkami
budoucí federace. Nová ústava183 by se významným způsobem dotkla i vlády,
proto se zmíníme o některých jejích prvcích.
V čele státu má být nově president, coby „hlava státu a symbol národní
jednoty“184. Spíše kuriozitou je pak vymezení, kdo může být presidentem. Podle čl. 57,
odst. 1 návrhu: „The President shall be an educated and experienced citizen of Solomon
Islands of certified good physical and mental health, character, moral, spiritual
standing and sound wisdom and not less than fifty years of age.“185 Úřad má rotovat
po jednotlivých státech federace, přičemž stát, který je „na řadě“, je povinen předložit
4 kandidáty – 2 muže a dvě ženy, ze kterých parlament zvolí novou hlavu státu.
Ohledně vlády pracuje návrh s dvojicí alternativ. Jedna z alternativ odpovídá
současnému stavu, proto se o ní nebudeme zmiňovat. Druhá z nich představuje zcela
neobvyklé řešení, které si nyní v krátkosti představíme. Návrh konstruuje tzv. velkou
vládu (The Grand Government) složenou ze všech poslanců (nově by jich mělo být jen

181

Čl. 10 přílohy č. 2 ústavy: Any dispute arising out of or in connection with the calling or conduct of

any election meeting or the election of the Prime Minister under this Schedule shall be determined by the
Governor-General whose determination of the matter in dispute shall be final and conclusive and shall not
be questioned in any proceedings whatsoever.
182

Takových zemí je více, referenda o této otázce se konala např. v Austrálii, Tuvalu nebo ve Sv.

Vincentovi a Grenadinách – pozn. aut.
183

Její návrh je dostupný zde http://www.sicr.gov.sb/

184

Draft 2011, čl. 55, odst. 1: The President is the Head of State and the symbol of national unity in

Solomon Islands.
185

Toto ustanovení tedy patří do podobné kategorie jako čl. 60 finské ústavy – pozn. aut.
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30). Kabinet se pak má sestávat z premiéra (voleného stejně jako v současnosti),
jeho zástupce a 14 dalších ministrů reprezentujících jednotlivé státy federace
a jmenované premiérem po souhlasu tzv. Shromáždění velké vlády (The Grand
Government Caucus)186. Toto shromáždění má pak sestávat výhradně ze zvolených
poslanců187. Toto shromáždění může také premiéra odvolat, nicméně způsob odvolání
je poněkud nejasný188. Zjednodušeně se dá říci, že tato alternativa vychází ze snah
o konsensuální „nepolitickou“ vládu, což je směr, který je v oblasti tichomořských
ostrovních států nikoli ojedinělý189.
Již jasnou novinku pak představuje možnost rozpuštění parlamentu obsažená
v čl. 84 návrhu. Nově bude možno parlament rozpustit, pokud nedokáže ve stanovené
době zvolit nového premiéra.
Je otázkou, jakým směrem se proces přijímání republikánské ústavy
Šalamounových ostrovů bude dále ubírat. Jisté však je, že diskuse v zemích pod vládou
Alžběty II. o zachování monarchie jen tak neutichnou. Lze si na tomto místě dovolit
hypotézu, že jejich zesílení lze očekávat s úmrtím současné britské královny. Kolik
ze šestnácti zemí pak jejímu nástupci zbude, však v současnosti lze jen stěží odhadovat.

2.1.5. Republiky britské tradice

Následující kapitola představuje jakýsi doplněk k předcházejícím, věnovaným
monarchiím

Commonwealthu.

Tentokrát

nás

budou

zajímat

členské

země

Commonwealthu, které si rovněž uchovaly ústavní systém britského typu,
186

Draft 2011, čl. 94

187

Draft 2011, čl. 103, odst. 2: The Grand Government Caucus shall be made up only of the elected

representatives.
188

Formulace „The incumbent Prime Minister in the Grand Government Cabinet may be replaced by an

absolute majority decision reached by consensus made by all the elected representatives at a in house
meeting of the Grand Government Caucus“ není zcela jasná
189

Jen pro příklad uveďme Mikronésii nebo Nauru, v jejichž parlamentech jsou v současnosti pouze

nestraničtí poslanci – pozn. aut.
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ovšem s jednou výraznou změnou – jsou to republiky. Představíme si obecný model
těchto zemí, který se bude podobat obecnému modelu u monarchií, na konci
se pak budeme věnovat zvláštnímu případu, reflektujícímu některé trendy pacifické
oblasti – Vanuatu.
Podobně jako předchozí část obsahovala kapitolu věnovanou běžnému modelu
mezi monarchiemi Commonwealthu, tato kapitola bude prezentovat standardní
republikánský model – tento si ukážeme na trojici zemí, z nichž dvě najdeme v Karibiku
a poslední v Indickém oceánu u pobřeží Afriky190.
Základním rozdílem oproti monarchiím je existence presidenta, který nahradil
generálního guvernéra. President je zpravidla volen parlamentem a vláda v tomto
procesu nemá žádnou ústavní roli191. Zvláštní konstrukci představuje Dominika,
která zavádí institut „určení presidenta dohodou“. Jeho podstata spočívá v tom,
že pokud se předseda vlády a vůdce opozice shodnou na jedné osobě, je tato zvolena
presidentem, aniž by o tom musel parlament vůbec jednat192.
Role presidenta je pak především ceremoniální a klíčovou osobou ve státě
je ministerský

předseda.

Ten

je

vybírán

standardním

způsobem,

známým

již z monarchií – president jmenuje předsedou vlády člena parlamentu „o kterém
má zato,

že

dokáže

řídit

sněmovní

většinu“193.

V případě

trinidadského

dvoukomorového parlamentu pak musí být premiér z, volené, dolní komory194.

190

Jde o Dominiku, Trinidad a Tobago a Mauritius

191

Jedině snad jisté zvýhodnění při navrhování kandidátů, které ústava Dominiky přiznává ministerskému

předsedovi v čl. 19, odst. 3 – pozn. aut.
192

Čl. 19, odst. 2 ústavy Dominiky: If the Prime Minister and the Leader of the Opposition submit to the

Speaker by writing under their hands a joint nomination of a candidate for election as President to which
that candidate has consented, the Speaker shall inform the House of the nomination, and declare that
candidate to have been duly elected without putting the question to the vote.
193

Čl. 59, odst. 3 ústavy Mauritiu: The President, acting in his own deliberate judgment, shall appoint as

Prime Minister the member of the Assembly who appears to him best able to command the support of the
majority of the members of the Assembly
194

Čl. 76, odst. 1, písm. a) ústavy Trinidadu
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V Dominice, která má obě komory „koncentrované“ do jedné, pak může být premiérem
toliko zvolený poslanec195. Další členové vlády jsou jmenování na návrh předsedy vlády
z řad členů parlamentu196. Odvolávání ministrů funguje opět obvyklým mechanismem –
na návrh premiéra.
Vyslovení nedůvěry v těchto zemích je možné a ústavy se mu nikterak podrobně
nevěnují. Ve všech zemích však zůstává zachován tradiční model parlamentarismu,
ve kterém je na rozhodnutí premiéra, zda po vyslovení nedůvěry odstoupí nebo navrhne
presidentovi rozpuštění parlamentu. Pakliže president ve stanovené lhůtě neučiní
ani jedno,

hlava

státu

jej odvolá197.

Individuální

vyslovení

nedůvěry ústavy

nepřipouštějí. Možnost rozpuštění parlamentu zůstává zachována v obvyklé úpravě –
parlament může být rozpuštěn hlavou státu na návrh premiéra, president má však
možnost uvážit, zda návrhu vyhoví, či nikoliv198.
Závěrem je třeba ještě zmínit institut vůdce opozice. Zde jsou republikánské
ústavy shodné s monarchickými. Vůdcem opozice je jmenován hlavou státu poslanec,
který je schopen řídit většinu (nebo eventuálně největší počet) poslanců nepodporujících
vládu. Pokud tuto schopnost ztratí, je presidentem odvolán. Vůdce oposice pak má jistá
ústavní oprávnění (v Trinidadu a Dominice navrhuje presidentovi část senátorů).
Zvláštností (zmíněnou již výše) je jeho spolupůsobnost při volbě presidenta
v Dominice. Jako shrnutí lze říci, že sledované země dokázaly nahradit monarchii
za republiku, aniž by tato změna zasáhla způsob fungování daného systému.

195

Čl. 59, odst. 2 ústavy Dominiky – parlament Dominiky je totiž sice jednokomorový, ale vnitřně

diferencovaný. Skládá se ze 30 členů – 21 z nich jsou volení poslanci a 9 je jmenovaných senátorů
(jmenuje je president – 5 na návrh premiéra a 4 na návrh vůdce opozice) – pozn. aut.
196

Ústava Dominiky obsahuje v čl. 59, odst. 4 omezení, podle které můžou být ministry maximálně 3

senátoři – pozn. aut.
197

Odchylku představuje Mauritius, jehož ústava dává, v čl. 57, odst. 1, písm. a) presidentovi na výběr,

jestli v takovém případě odvolá premiéra či rozpustí parlament – tato konstrukce odpovídá obvyklému
řešení u „britských“ monarchií – srovnej viz. kapitola Další monarchie Commonwealthu – pozn. aut.
198

Např. čl. 68, odst. 1 ústavy Trinidadu
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Specifickým případem oproti standardnímu modelu je Vanuatu. Jeho základní
odlišnost spočívá v technice výběru ministerského předsedy, která je podobná úpravám
Papuy nebo Šalamounových ostrovů. Předseda vlády zde není vybírán presidentem,
ale je

volen

vanuatským

parlamentem199.

I

způsob

volby

je

stejný

jako

na Šalamounových ostrovech – postupná tajná volba, kde v každém kole je eliminován
kandidát s nejmenším počtem hlasů200. Konečně dalším specifikem, logicky
souvisejícím s předchozími, je úprava, podle které jsou ministři jmenováni přímo
premiérem a president do celého procesu nikterak nevstupuje201.
Předcházející stránky měly za úkol popsat tradiční model parlamentarismu,
pocházející z britských ostrovů a jeho uplatnění v zemích, které jsou svou minulostí
a současností těsně spjaté se Spojeným královstvím. Je dobré jej mít na paměti,
když v následujících částech budeme ukazovat další varianty parlamentarismu,
jak se v Evropě i v dalších částech světa vyvinuly. Na posouzení čtenáře pak necháváme
otázku (otevřenou v úvodu této práce), které země bude pokládat ještě za parlamentní
a které již nikoliv.

2.2. Parlamentní monarchie evropského kontinentu

Parlamentní

systém

se

původně

vyvinul

v monarchickém

prostředí,

kde zastupitelské sbory postupně omezovaly moc panovníka. V současnosti dospěl
vývoj do takového stádia, že panovník většinou nehraje žádnou roli v každodenním
politickém životě a pokud do něj vůbec vstupuje, pak jen ve vypjatých situacích202.
Tímto vývojem se pak výkonná moc soustředí v rukou jediného orgánu – vlády.
V následujících kapitolách se budeme zabývat některými evropskými monarchiemi.
Nejdříve se zaměříme na království severu (Norsko, Švédsko a Dánsko), poté na dvě
země, které spojuje společná historie – Španělsko a Belgii. V závěru této části se pak
199

Čl. 41 ústavy Vanuatu

200

Příloha č. 2 ústavy Vanuatu

201

Čl. 42, odst. 1 ústavy Vanuatu

202

Toto lze demonstrovat na příkladu belgického krále Alberta II., který sehrál aktivní roli při řešení

vleklých belgických vládních krizí – pozn. aut.
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zaměříme na malé pyrenejské knížectví – Andorru, a to pro některé, v evropské
perspektivě nezvyklé, prvky jeho ústavní úpravy.
2.2.1. Severská království

Země nacházející se v severní části Evropy mají dlouhou tradici parlamentů.
Současná uspořádání se tak v nich prosadila dříve než ve většině zemí starého
kontinentu. Vzhledem k tomu mají také dvě ze tří sledovaných zemí jedny z nejstarších
ústav na světě203. Tomu odpovídá i jejich podoba – jedná se o dokumenty vcelku
stručné a nezřídka obsahující formulace, které již dnes vypadají spíše úsměvně204,
což však nic nemění na tom, že představují kvalitní (a, jak se ukazuje, i stabilní) základ
pro fungování demokratického parlamentního systému, který je mnohdy i v zahraničí
pokládán za následováníhodný vzor.
Při jmenování vlády dochází v případě dánské a norské úpravy v rozdílu mezi
ústavním textem a reálným fungováním systému, dotvořeným ústavními zvyklostmi.
Podle ústavního textu jsou premiér i vláda jmenováni panovníkem dle jeho uvážení205.
V praxi však je premiérem vždy jmenována osoba, mající důvěru parlamentu
a jednotliví členové vlády jsou jmenováni na jeho návrh206. Zároveň pak platí,
že při hledání ministerského předsedy panovník (podobně jako ve Spojeném království)
do celého procesu nikterak nevstupuje – tuto úlohu „za něj“ plní předseda sněmovny207.

203

Norská ústava z roku 1814 je druhou nejstarší v Evropě – po ústavě malého státu San Marino – pozn.

aut.
204

Např. čl. 30 norské ústavy , který stanoví, že „každý ministr má povinnost upřímně vyjádřit svůj názor,

který si král je povinen vyslechnout“ (Everyone who has a seat in the Council of State has the duty
frankly to express his opinion, to which the King is bound to listen) – pozn. aut.
205

Čl. 12 ústavy Norska a čl. 14 ústavy Dánska

206

FISH (2009), str. 193 a 502

207

V Dánsku od roku 1975, v Norsku od roku 1990 – srovnej FILIP (2001), str. 181
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V ústavě Švédska208 je celá procedura odlišná a panovník do ní již nevstupuje
ani formálně (jak je znázorněno na následujícím schématu)209.

Vždy, když je třeba jmenovat nového ministerského předsedu, vede předseda
sněmovny (Speaker) konzultace s jednotlivými stranami zastoupenými v Riksdagu210.
Poté, a po poradě s místopředsedy, předloží plénu návrh na nového předsedu vlády211.
Riksdag poté o jeho návrhu hlasuje. Je-li většina poslanců proti, návrh je odmítnut,
jinak je přijat. Vidíme zde tedy uplatnění tzv. „negativního parlamentarismu“,
při kterém není třeba, aby vláda měla podporu většiny – stačí pouze, aby většina nebyla
proti ní212. Není-li návrh úspěšný, celá procedura se opakuje. Jestliže Riksdag odmítne
čtyři návrhy, dojde k jeho rozpuštění a ke konání nových voleb213. Je-li premiér zvolen,
vybere v co nejkratší době ostatní členy vlády a všichni se ujmou funkce na zvláštním
zasedání Státní Rady za přítomnosti (nikoli nutné) panovníka.
208

Respektive v „Instrument of government“ (jedné ze součástí švédské polylegální ústavy) z roku 1974 –

pozn. aut.
209

Převzat z KLÍMA (2005b), str. 406

210

Tj. švédském parlamentu – pozn. aut.

211

Kapitola 6, čl. 2 švédského ústavního zákona o vládě

212

FILIP (2001), str. 181

213

Kapitola 6, čl. 3 švédského ústavního zákona o vládě
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Oproti tradičnímu britskému parlamentarismu neznají severské úpravy povinné
členství ministrů v parlamentu. Nicméně švédská ústava zavádí institut, známý jako
klouzavý mandát. Po dobu, po kterou je poslanec ministrem, vykonává jeho mandát
náhradník214. Okruh potenciálních členů vlády je tak znatelně širší. Norská ústava
ukládá povinnost mít státní občanství a aktivní volební právo. Zároveň stanoví,
že polovina členů vlády musí vyznávat státní náboženství a vylučuje současné členství
manželů, sourozenců a rodičů s dětmi ve vládě215. Dánská ani švédská ústava žádné
kvalifikační předpoklady (nebo omezení) nezmiňují.
Všechny probírané státy jsme zařadili jako parlamentní, z čehož plyne,
že všechny mají ustanovení o vyjádření nedůvěry vládě. Zároveň mají podstatnou
odchylku od britského modelu, a tou je možnost vyslovení nedůvěry jednotlivému
ministrovi. Řadový ministr, kterému byla nedůvěra vyslovena, má povinnost
resignovat216, ve švédském případě je takový ministr odvolán předsedou Riksdagu217.
Co se vyslovení nedůvěry vládě (respektive jejímu předsedovi) týká, tak starší ústavy
Dánska a Norska nemají žádná zvláštní ustanovení, co se procedury týká, švédská
ústava stanoví v kap. 12, čl. 4, že návrh na vyslovení nedůvěry vládě
(nebo jednotlivému ministrovi) může podat minimálně 1/10 členů Riksdagu. V případě
úspěchu vota nedůvěry mají pak vlády na výběr, zda odstoupí (v případě Švédska
bude vláda odvolána) nebo nechají vypsat nové volby – výjimku představuje Norsko,
kde vláda tento tradiční nástroj nemá.
K pravomoci rozpouštět parlament můžeme uvést, že švédská a dánská vláda
mají právo vypsat nové volby dle svého uvážení, norská nikoliv 218. Konečně severské

214

Kapitola 4, čl. 9 3 švédského ústavního zákona o vládě

215

Čl. 12 ústavy Norska

216

Čl. 15 ústavy Norska a čl. 15 odst. 1 ústavy Dánska

217

Čl. kapitola 6, čl. 5 švédského ústavního zákona o vládě

218

Např. kapitola 4, čl. 4 švédského ústavního zákona o vládě
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ústavy (oproti většině monarchií Commonwealthu) neupravují nikterak institut vůdce
opozice219.
Jak vidíme, severské monarchie disponují několika podstatnými odlišnostmi
od tradičního modelu. Hlavní odlišností je přetržení nutné vazby mezi členstvím
ve vládě a v parlamentu. Tento rys je společný drtivé většině států s parlamentní formou
vlády220 mimo země Commonwealthu. Dalším prvek společný severským zemím –
individuální vyslovení nedůvěry – lze pak nalézt i v celé řadě dalších států a dá se říct,
že tvoří poměrně častý, nikoliv však nezbytný prvek parlamentního systému.

2.2.2. Belgie

Belgie představuje v současnosti stát, který je zajímavý pro odborníky na ústavní
právo a politologii povětšinou z jiných důvodů než kvůli postavení federální vlády.
Federální struktura země, kombinace „provinčních oblastí“ jednak podle jazykového,
jednak podle národnostního kritéria221, vleklé krize politického systému a reálné riziko
rozpadu státu představují hlavní body zájmu. Není zdaleka osamocený ten hlas,
který říká, že jedním z posledních pojítek společného státu je institut monarchie.
Belgická vláda je v posledních letech poznamenána zhoršující se situací v celém
státě. Před současnou vládou vládl kabinet v demisi 589 dní, což je situace, která nemá
v západní Evropě obdoby222. Oproti severským zemím, v Belgii hraje při jejím sestavení
jistou roli (v časech krize i významnou) panovník, který podle textu ústavy vládu

219

Který by konečně při proporcionálním volebním systému a jím způsobené větší fragmentaci

parlamentu (oproti britským zvyklostem) nedával příliš smysl – pozn. aut.
220

V Steffaniho klasifikaci – pozn. aut.

221

Belgie je členěna do 3 společenství (vlámského, francouzského a německého), 3 regionů (vlámský,

valonský a hl. město Brusel) a 4 jazykových oblastí (francouzská, holandská, německá a smíšená frankoholandská) – v současnosti se v Belgii nachází 5 „regionálních“ vlád – pozn. aut.
222

Vláda Yvese Leterma podala demisi 22.10.2010, nový kabinet současného premiéra Di Rupa byl

jmenován 6.12.2011 – pozn. aut.
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jmenuje a odvolává223. Belgická ústavní praxe se nicméně vyvinula do složitější
podoby. Je zvykem, že po volbách se král sejde s předsedy obou komor parlamentu
a po konzultaci s nimi pak určí osobu, jejímž úkolem je prozkoumat varianty pro složení
vlády, které připadají v úvahu (Informateur). Ten poté informuje krále a navrhne mu
osobu, která by měla vládu sestavit (Formateur). Tato osoba má za cíl vést jednání
o uzavření dohody o koaliční vládě, jejím programu a složení. Na základě této dohody
je pak vláda jmenována224. Podle ústavní zvyklosti pak vláda připraví programové
prohlášení a předstoupí s ním před dolní sněmovnu žádaje o důvěru225.
Belgická vláda má maximálně 15 členů, přičemž počet holandsky a francouzsky
mluvících členů musí být stejný – v případě lichého počtu se předseda vlády
nepočítá226. Ministry vlády se mohou stát pouze belgičtí občané, kteří nejsou členy
královské rodiny227. Belgická ústava zavádí (podobně jako švédská) klouzavý mandát.
Poslanec (nebo senátor), který se stane ministrem, přestává být členem parlamentu
po dobu svého působení ve vládě228.
Vyslovit nedůvěru lze v Belgii pouze vládě, nikoliv jednotlivému ministrovi.
Vyslovení nedůvěry vládě v Belgii lze nazvat jako „polokonstruktivní“. Sněmovna
může vyslovit nedůvěru vládě (absolutní většinou), ta však má povinnost resignovat
pouze tehdy, pokud sněmovna zároveň navrhne králi jméno nového premiéra229.
A contrario lze tedy dovodit, že v případě, že sněmovna vysloví vládě nedůvěru
bez současné nominace nového předsedy vlády, vláda odstoupit nemusí. Naopak podle

223

Čl. 96 ústavy. Důležité však je, že toto rozhodnutí musí být kontrasignované. V praxi je tedy situace

taková, že končící premiér kontrasignuje rozhodnutí o jmenování svého nástupce.
224

Je obvyklé, že Formateur se následně stane ministerským předsedou – pozn. aut.

225

FISH (2009) str. 71

226

Čl. 99 ústavy

227

Čl. 97 a 98 ústavy

228

Čl. 50 ústavy

229

Čl. 96 ústavy: The Federal Government offers its resignation to the King if the House of

Representatives, by an absolute majority of its members, adopts a motion of noconfidence proposing a
successor to the prime minister for appointment by the King
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ústavy má v takovém případě král právo (nikoli povinnost) parlament rozpustit230.
Vláda může o důvěru požádat i sama. Pakliže ji neobdrží, má sněmovna tři dny na to,
aby navrhla králi nového premiéra, jinak jí hrozí rozpuštění jako v případě vyslovené
nedůvěry231. Kromě výše uvedených případů je pak rozpuštění parlamentu možné ještě
v případě demise vlády, pokud se na tom sněmovna absolutní většinou usnese232.
Hovoříme-li na předcházejících řádcích o rozpuštění parlamentu (a nikoli sněmovny),
je tomu tak proto, že podle čl. 46 ústavy znamená rozpuštění sněmovny ex constitutione
i rozpuštění senátu.
Závěrem lze dodat, že hlavním rozdílem Belgie (oproti předcházejícím zemím)
je aktivnější role krále v politickém procesu daná jednak tradicí, jednak obtížnou
politickou situací země v posledních letech. Co se vlády týká, tak nepochybně
zajímavým a originálním prvkem je „polokonstruktivní“ vyslovení nedůvěry,
které představuje ve světě úpravu nepříliš častou.

2.2.3. Španělsko

Španělsko je další z monarchií, která umožňuje panovníkovi hrát aktivnější roli
v politickém životě, především v jeho kritických chvílích. Jak říká Vladimír Klokočka,
„Španělský parlamentní systém se od ostatních konstitučních monarchií liší především
tím, že přiznává králi významnou autonomní politickou roli při ochraně řádného chodu
státních institucí“233. Tato role však nic nemění na charakteristice Španělska
coby parlamentní monarchie, a tedy na klíčové roli vlády v rámci ústavního systému,
zobrazeného v následujícím schématu234:
230

Čl. 46 ústavy – rozpuštění je však možné pouze ve shodě s vládou, jelikož královo rozhodnutí podléhá

kontrasignaci – pozn. aut.
231

Opět čl. 96 a 46 ústavy

232

Čl. 46 ústavy

233

KLOKOČKA (1996), str. 184. Jak Klokočka dále připomíná, toto se stalo významným především

v osmdesátých letech, kdy právě panovník přispěl významnou měrou k neúspěchu frankistického puče –
pozn. aut.
234

Převzat z KLÍMA (2005b), str. 405
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Proces formování vlády začíná i ve Španělsku výběrem ministerského předsedy.
Jméno kandidáta na tuto funkci překládá kongresu235 král skrze předsedu kongresu, a to
po konzultaci se zástupci parlamentních politických skupin236. K tomuto procesu
dochází vždy po volbách do kongresu a v dalších případech, kdy je zapotřebí vybrat
předsedu vlády. Navržený kandidát poté předloží kongresu vládní program a požádá jej
o důvěru. Samotné hlasování o důvěře je podle čl. 99, odst. 3 ústavy dvoukolové.
V prvním kole je pro vyslovení důvěry třeba absolutní většina poslanců. Není-li většiny
dosaženo, koná se po 48 hodinách hlasování nové, ve kterém již pro vyslovení důvěry
postačuje většina prostá. Není-li ani druhé hlasování úspěšné, začíná celý proces výběru
premiéra znova. Není-li ani po dvou měsících od prvního hlasování vyslovena žádnému
z kandidátů důvěra, král obě komory parlamentu rozpustí a vypíše předčasné volby237.
Jakmile získá navrhovaný kandidát důvěru, král jej jmenuje předsedou vlády. Ostatní
členové vlády jsou pak jmenování králem na návrh předsedy vlády238. Kvalifikační
předpoklady pro výkon funkce člena vlády v ústavě stanoveny nejsou.

235

Dolní komoře španělského parlamentu – pozn. aut.

236

Čl. 99, odst. 1 ústavy: the King shall, after consultation with the representatives appointed by the

political groups with parliamentary representation, and through the Speaker of the Congress, nominate a
candidate for the Presidency of the Government.
237

Čl. 99, odst. 5 ústavy

238

Čl. 100 ústavy
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Podobně jako Belgie, ani Španělsko nezná individuální vyslovení nedůvěry, a to
je tak možné pouze vůči celé vládě. Španělsko je další zemí, která používá konstruktivní
votum nedůvěry, Návrh musí být podán minimálně desetinou poslanců a musí
obsahovat návrh na nového předsedu vlády239. O návrhu se hlasuje nejdříve za 5 dní
od jeho

podání,

přičemž v prvních

dvou

dnech

mohou

být

podávány

návrhy alternativní240. Na vyslovení nedůvěry vládě je třeba absolutní většiny poslanců.
Je-li návrh úspěšný, vláda podá neprodleně demisi a král jmenuje osobou uvedenou
v návrhu premiérem241. Ustojí-li vláda hlasování, pak signatáři návrhu na vyslovení
nedůvěry nemohou podat další návrh na tom samém zasedání 242. Předseda vlády může,
po projednání ve vládě, požádat kongres o důvěru sám. Na vyslovení důvěry stačí
v takovém případě prostá většina. V případě, že vláda důvěru nezíská, podá demisi
a následně bude vybírán nový předseda vlády procedurou podle čl. 99 ústavy243.
Zbývá zmínit ještě institut rozpouštění sněmovny. Kromě již zmíněného
zvláštního případu z čl. 99, odst. 5 existuje též obecná úprava rozpouštění. Předseda
vlády může, opět po projednání ve vládě, navrhnout králi rozpuštění kterékoliv z komor,
případně obou najednou244. Takovému návrhu pak král vyhoví. Existují však
dvě omezení

tohoto

práva

předsedy

vlády.

Prvé

z nich

se

týká

situace,

kdy od posledních voleb neuběhl ani rok. V takovém případě nelze obecnou úpravu
rozpouštění použít245. Druhé omezení říká, že nelze rozpustit sněmovnu, jestliže byl
podán návrh na vyslovení nedůvěry vládě246. Smysl tohoto ustanovení je zřejmý – brání
premiérovi bránit se hrozbě nedůvěry rozpuštěním sněmovny.

239

Čl. 113, odst. 2 ústavy

240

To jest návrhy na vyslovení nedůvěry obsahující jiný návrh na premiéra – pozn. aut.

241

Má se přitom za to, že tato osoba požívá důvěry kongresu – postup podle čl. 99 se tedy v tomto

případě nepoužije – viz čl. 114, odst. 2
242

Španělský kongres (stejně jako většina sněmoven) nezasedá trvale, jak je tomu u českého parlamentu,

ale v několika zasedáních – ve španělském případě jsou 2 zasedání ročně (podzimní od září do prosince) a
jarní (od února do června) – pozn. aut.
243

Čl. 114, odst. 1 ústavy

244

Čl. 115, odst. 1 ústavy

245

Využitelná však zůstává zvláštní úprava dle čl. 99, odst. 5 – pozn. aut.

246

Čl. 115, odst. 2 ústavy
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Španělsko představuje nejmladší monarchii Evropy (vzniklou v časech,
kdy se monarchie spíše ruší), nicméně lze říci, že za čtvrtstoletí existence se povedlo
vybudovat stabilní demokratický systém. Jeho ústavní zřízení obsahuje podstatné prvky
racionalizace

parlamentu,

především

pak

konstruktivní

vyslovení

nedůvěry,

které vyžaduje nalezení alternativní většiny namísto „pouhé“ shody na odporu
k současnému stavu. Rovněž pak široké oprávnění premiéra k rozpouštění komor
představuje posílení pozice exekutivy ve španělském ústavním systému.

2.2.4. Andorra

Poslední kapitola této části je věnovaná Andoře, malému knížectví
nacházejícímu se v Pyrenejích mezi Španělskem a Francií. Samostatná kapitola
je Andoře věnována proto, že představuje v evropských podmínkách ojedinělou úpravu.
Základní odlišností Andorry je existence „diumvirátu“ v čele země. Knížectví má totiž
dvě spoluknížata. Oba dva jsou virilisty – tj. osobami zastávajícími úřad z titulu
jiné funkce. Jedním z nich je president Francie, druhým biskup ze španělské diecéze
La Seu d`Urgell. Vzhledem k tomu, že ani jeden z nich není z Andorry, je jenom
logické, že jejich role je toliko ceremoniální a v politickém životě Andorry nehrají
žádnou roli247.
Klíčovou

osobou

politického

systému

Andorry

je

předseda

vlády

(Cap de Govern). Je vybírán parlamentem vždy po nových volbách. Návrh na kandidáta
podává alespoň jedna pětina poslanců, přičemž každý z nich může podat toliko jeden
návrh. Navržení kandidáti představí na parlamentní půdě svůj program a po následné
diskusi se koná hlasování, pro které ústava předepisuje veřejnou formu. Získá-li jeden
z kandidátů absolutní většinu, je zvolen248. Pokud se tak nestane, koná se druhé kolo,
kam (na rozdíl od postupné eliminační metody známe z Tichomoří) postupují pouze

247

Své funkce také oba vykonávají zpravidla nikoliv osobně, ale prostřednictvím svých delegátů

(obdoby generálních guvernérů v monarchiích Commonwealthu) – pozn. aut.
248

Čl. 68, odst. 3 ústavy
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dva nejúspěšnější kandidáti. Zvolen je pak ten, který získá ve volbě více hlasů,
bez ohledu na jejich počet249. Následně předseda parlamentu (Síndic General) informuje
o výsledku volby spoluknížata, která kandidáta následně jmenují předsedou vlády.
Ke jmenování je vyžadována kontrasignace předsedou parlamentu.
Andorrská ústava je téměř ojedinělá ve světě ustanovením, které omezuje
premiéra v možnosti zastávat funkci. Stanoví totiž v čl. 78, odst. 1 ústavy stejné
omezení, které zná ústava česká, ovšem pro funkci presidenta republiky – totiž omezení
na dvě po sobě jdoucí funkční období. Pro ministry (včetně premiéra) pak platí,
že nemohou být zároveň členy parlamentu. Stanou-li se ministry, o mandát přicházejí.
Úprava vyslovení důvěry a nedůvěry vládě v Andoře nikterak nevybočuje
z běžného modelu. Návrh na vyslovení nedůvěry podává alespoň 1/5 poslanců250.
Jestliže je návrh schválen, vláda končí a parlament neprodleně přikročí k proceduře
výběru nového ministerského předsedy. Podobně jako ve Španělsku je i zde „sankce“
pro autory návrhu – nemohou podat další návrh dříve než za rok. Oproti Španělsku
jsou však touto „sankcí“ postihováni bez ohledu na to, zda uspěli, či nikoliv251.
Zároveň existuje omezení pro podávání návrhu na vyslovení nedůvěry spočívající
v tom, že vláda je chráněna během šesti měsíců od doby premiérské volby252.
Předseda vlády také může požádat o důvěru sám, a to v souvislosti s určitým
prohlášením či rozhodnutím253. Nezíská-li důvěru, je vláda povinna resignovat.
Ústava dává předsedovi vlády pravomoc navrhnout rozpuštění parlamentu
za obdobných podmínek jako ústava španělská, která posloužila andorskému
249

Čl. 68, odst. 4 ústavy: Should a second ballot be needed, only the two contenders with the best results

in the first ballot may maintain their candidacy. The candidate with more votes shall be proclaimed Cap
de Govern.
250

Tedy stejný počet, který je oprávněn podat návrh na premiéra – pozn. aut.
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Čl. 69, odst. 6 ústavy: The signatories of a motion of censure may not propose a further one until a

year has elapsed.
252

Čl. 69, odst. 5 ústavy

253

Čl. 70, odst. 1 ústavy: he Cap de Govern may lodge a motion of confidence before the Consell General

about his programme, about a declaration of general policy or about a decision of special significance
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ústavodárci nepochybně za vzor254. Předseda vlády je povinen svůj záměr ve vládě
projednat, rozhodnutí však leží na něm255. Stejně jako ve Španělsku tak nemůže učinit
během prvního roku existence parlamentu nebo během projednávání návrhu
na vyslovení nedůvěry vládě256.
Andorra si udržuje svůj výjimečný systém dvou hlav státu již po staletí257.
Pozornost poutá také omezením funkčního období premiéra, které nemá ve světě téměř
obdoby258. To jenom podtrhuje klíčovou úlohu, kterou mu ústavní systém přiznává.
Zajímavostí pro právníky pak je, že v Andoře soudy stále uplatňují, byť subsidiárně,
též římské právo.

2.3. Republikánské ústavy v západní Evropě
V následujících částech zůstaneme v Evropě a budeme se zabývat ústavním
postavením vlády v evropských republikách. Jak bylo řečeno v úvodu, tato práce
se nezabývá presidentskými systémy – tj. systémy, které mají jednu osobu v čele státu
i vlády a zároveň u nich neexistuje vztah odpovědnosti vůči parlamentu. Právě v Evropě
je pak parlamentních systémů nejvíce259. Z toho důvodu jsme rozčlenili Evropu
do několika oblastí, z nichž každé je věnována samostatná část. První část se bude
zabývat západní částí starého kontinentu (spíše v geopolitickém než geografickém
smyslu slova), druhá pak střední Evropou. Poté se zaměříme na oblast Balkánu
a poslední část bude věnována postsovětskému prostoru.
Tato část se věnuje západoevropským republikám. Pro tuto práci jsme vybrali
Finsko, Francii, Portugalsko, a Švýcarsko. 3 z těchto zemí jsou (nebo v minulosti byly)
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Andorrská ústava je mladší než španělská, pochází až z roku 1993 – pozn. aut.
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Čl. 71, odst. 1 ústavy: he Cap de Govern, after consulting the Govern, and under his or her own

responsibility, may request the Coprínceps to the dissolve the Consell General prematurely
256

Čl. 71, odst. 2 a 3 ústavy

257

Konkrétně od roku 1278 – pozn. aut.

258

Podobné omezení lze najít ještě v Bhútánu – pozn. aut.

259

Používáme – li „nejjednodušší“ Steffaniho dichotomické členění – pozn. aut.
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klasifikovány jako polopresidentské režimy, v případě Švýcarska jde o systém,
který se standardním klasifikacím značně vymyká.

2.3.1. Francie

Pokud se přikloníme k autorům, kteří uznávají samostatnou kategorii
polopresidentských (neopresidentských, smíšených,...) systémů, pak Francie nejen,
že do této kategorie spadá, ale je jejím archetypem právě tak, jako jsou Spojené státy
archetypem systému presidentského. Právě francouzskou situaci popisoval Duverger,
když vytvářel definiční znaky a charakteristiku polopresidentského systému260.
Zároveň lze konstatovat, že ústava Páté republiky byla šita na míru nejvýznamnější
osobnosti francouzské politiky té doby, Charlesi de Gaullovi. Pro pochopení logiky
celého systému (zobrazeného v následujícím schématu)261 je tedy třeba vrátit se právě
k němu.

260

DUVERGER (1980)

261

Převzat z KLÍMA (2005b), str. 402
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Ve svém slavném manifestu z Bayeux v roce 1946 prohlásil: „Výkonná moc by měla
vycházet z hlavy státu, nacházející se nad politickými stranami.“262. Podle generála
de Gaulla by tedy měla být hlava státu (vybavena zároveň vlastní demokratickou
legitimitou)263 zdrojem, ze kterého vychází vláda, nikoliv parlament, jak tomu
ve Francii do té doby bylo. President sám pak měl mít podstatnou roli jednak
v zahraniční politice a jednak v politice bezpečnostní264. Parlament by pak měl vůči
vládě roli pouze kontrolní, nikoli kreační.
Vycházeje z výše uvedeného, stanoví čl. 8 ústavy, že předsedu vlády jmenuje
president republiky. Ostatní členy pak jmenuje a odvolává na jeho návrh. Vidíme tu
zajímavý rys, že zatímco výběr premiéra je zcela v presidentových rukou (minimálně
dle textu ústavy), pak jeho odvolání již nikoliv. Pro Shugarta představuje právě tento rys
definiční znak premiérsko-presidentského systému265. Otevřenou otázkou zůstávalo,
nakolik musí president respektovat při výběru ministerského předsedy složení dolní
sněmovny266. Odpověď přišla v roce 1986, kdy ve volbách zvítězilo neogaullistické
uskupení vedené Jacquesem Chiracem, zatímco v Elysejském paláci267 působil
socialista Francois Miterrand. Ten, řečeno slovy Vladimíra Klokočky, projevil „svou
ochotu respektovat výsledky parlamentních voleb“268 a jmenoval premiérem právě
Chiraca. Údobí jejich společné vlády založilo praxi tzv. kohabitace, která se o několik
let později opakovala v opačném gardu, kdy vedle sebe fungovali tehdy již president
Chirac a socialistický premiér Lionel Jospin. Právě varianta kohabitace představuje
pro mnohé autory problém, pokud jde o přenositelnost francouzského systému do jiného
262

"[T]he executive power ought to emanate from the chief of state, place above the parties“......citováno

dle LIJPHART (1992), str. 140-41
263

De Gaulle neměl původně na mysli přímé volby, ale sbor volitelů podstatně širší než francouzský

parlament, nicméně ústavní dodatek z roku 1962, který zakotvil přímou volbu hlavy státu, plně odpovídal
jeho koncepci – pozn. aut.
264

HUANG (2006), str. 397

265

SHUGART (2005), str. 332

266

V období presidenta de Gaulla tato otázka nevyvstala, jelikož parlamentní většina po celou dobu je

působení byla propresidentská – pozn. aut.
267

268

Sídle francouzských presidentů – pozn. aut.
KLOKOČKA (1996), str. 208
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prostředí. Je totiž zjevné, že v méně stabilních podmínkách může nastat situace,
že se president zachová jinak než Francois Miterrand a vznikne začarovaný kruh,
kdy vládě bude neustále vyslovována nedůvěra, aniž by si president z toho něco dělal269.
Nedávný vývoj ve Francii však přinesl změnu, která pravděpodobnost kohabitace
významně snižuje. V roce 2000 byla přijata změna ústavy, která zkrátila volební období
presidenta ze 7 na 5 let. Díky tomu se nyní parlamentní volby konají zhruba měsíc
po presidentských. Za takovéto konstelace je pochopitelně velmi nepravděpodobné,
že by volby přinesly rozdílný výsledek. Lze tedy vyslovit hypotézu, že tato změna posílí
moc presidenta nad vládou a že současný stav, kdy francouzský premiér působí nikoli
jako samostatná politická postava, ale jako presidentův „pomocník“ bude do budoucna
spíše pravidlem nežli výjimkou.
Nyní stručně k dalším otázkám. Francouzská ústava neumožňuje současné
členství ve vládě a v parlamentu270. Co se vyslovení důvěry a nedůvěry týká,
francouzská ústava přišla s konstrukcí, která není úplně obvyklá a zapadá do koncepce
ústavy, která posiluje exekutivu na úkor legislativy. Kromě standardní žádosti o důvěru
má vláda totiž možnost spojit důvěru s návrhem některých zákonů271. Pokud se tak
stane, je návrh pokládán za přijatý, pokud během 24 hodin není podán návrh
na vyslovení nedůvěry a tato není následně vyslovena. Návrh na vyslovení nedůvěry
pak může podat alespoň 1/10 členů sněmovny, přičemž pro nedůvěru se musí vyslovit
absolutní většina poslanců. Rozpuštění sněmovny je možné z rozhodnutí presidenta,
přijatého po konzultaci s premiérem a předsedy obou komor kdykoliv, s výjimkou
prvního roku činnosti sněmovny272.
Ústavní úprava Francie zná i další posílení exekutivy vůči legislativě, především
v oblasti

zákonodárné

pravomoci.

O

francouzském

politickém

systému

a intraexekutivních vztazích existuje celá řada velmi obsáhlých publikací. Na tomto
269

Jak dokumentuje T.W.Huang ( v HUANG 2006), právě tato situace nastala na Taiwanu – pozn. aut.

270

Čl. 23 ústavy

271

Čl. 49 ústavy: The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, make the

passing of a Finance Bill or Social Security Financing Bill an issue of a vote of confidence before the
National Assembly
272

Čl. 12 ústavy.
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místě jsme chtěli pouze naznačit základní rysy postavení vlády. V posledních dvaceti
letech se francouzský koncept stal poměrně oblíbeným a byl, s určitými modifikacemi,
přenesen do celé řady zemí. Jak se ukázalo273, nikoli bez rizika. Lze říci, že tento systém
otevírá poměrně dost prostoru ke konfliktům mezi legislativou a presidentem a zároveň,
že silná role exekutivy může znamenat značné riziko ve společnostech s méně stabilní
politickou strukturou či menší demokratickou tradicí. Z těchto důvodů lze před
kopírováním francouzského modelu do jiných zemí spíše varovat.

2.3.2. Portugalsko

Když

v roce

1980

Maurice

Duverger

psal

svůj

zásadní

článek

o polopresidentských systémech274, bylo vedle Francie vzorovou zemí právě
Portugalsko. Nicméně o dva roky později přijala země několik ústavních dodatků,
jejichž obsahem bylo mimo jiné oslabení pozice presidenta, které přiblížilo fungování
Portugalska parlamentnímu systému. Ústavní praxe se pak vyvinula způsobem,
že president většinu svých pravomocí nevyužívá, nicméně občas se tak stane275.
Sestavování portugalské vlády probíhá standardním dvoufázovým postupem.
Nejprve dochází k výběru ministerského předsedy. Toho jmenuje president dle svého
uvážení. Nicméně ústava mu předepisuje postupovat „po konzultaci politických stran
v parlamentu zastoupených a se zřetelem na volební výsledky“276. Vidíme tedy,
že v Portugalsku je na ústavní úrovni zakotveno pravidlo277, které zavazuje presidenta
respektovat výsledky voleb – pravidlo, ke kterému francouzská ústavní praxe dospěla
v roce 1986278. Ostatní členy vlády pak president jmenuje na premiérův návrh.
273

Např. v praxi Taiwanu nebo Ruska – pozn. aut.

274

DUVERGER (1980)

275

Takto například využil president Sampaio své pravomoci rozpustit parlament ve snaze (úspěšné)

zbavit se vlády, která měla v parlamentu většinu – pozn. aut.
276

Čl. 187, odst. 1 ústavy: The President of the Republic shall appoint the Prime Minister after consulting

the parties with seats in Assembly of the Republic and in the light of the electoral results.
277

Byť „měkkým“ způsobem – pozn. aut.

278

Srovnej předcházející kapitolu.
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Do deseti dnů od svého sestavení je vláda povinna předstoupit se svým programem
před parlament279. Během diskuse o programu může jak vláda požádat o důvěru,
tak libovolný poslanecký klub navrhnout odmítnutí vládního programu. Je-li vládní
program absolutní většinou odmítnut, vláda podá demisi.280. Jestliže je vláda v demisi,
je oprávněna činit pouze takové kroky, které jsou nezbytné pro udržení státu v chodu281
Portugalská ústava nemá (podobně jako třeba česká) žádné ustanovení,
které by stanovovalo požadavky pro způsobilost být ministrem. Vláda může kdykoliv
požádat parlament o důvěru, přičemž na její vyslovení postačuje prostá většina.
Pro nedůvěru platí požadavek absolutní většiny, přičemž návrh je oprávněna podat
skupina alespoň ¼ poslanců nebo poslanecký klub282. Pakliže nedůvěra vyslovena
nebude, signatáři nesmějí podat další návrh na tomtéž zasedání. Ztratí-li vláda důvěru
(kterýmkoliv z výše uvedených způsobů) je povinna podat demisi.
Do problematiky zániku vlády v Portugalsku může výrazným způsobem vstoupit
president republiky, nicméně je třeba dodat, že by se tak mělo stávat pouze výjimečně.
Zvláštností portugalského systému je možnost presidenta odvolat vládu o svém vlastním
rozhodnutí283. Pro takový postup, upravený článkem 195, odst. 2 ústavy pak existují
dvě podmínky – jedna materiální a jedna formální. Materiální podmínka spočívá v tom,
že ústava umožňuje presidentovi odvolat vládu pouze tehdy, jestliže je to nezbytné
pro zajištění standardního fungování demokratických institucí284. President republiky
plní v této situaci roli garanta demokratického vývoje státu svěřenou mu čl. 120 ústavy.

279

Čl. 192, odst. 1 ústavy

280

Čl. 192, odst. 3 a 4 ústavy

281

Čl. 186, odst. 5 ústavy: the Government shall limit itself to undertaking the acts that are strictly

necessary in order to ensure the management of public affairs
282

Čl. 194, odst. 1 ústavy

283

Tedy aniž by nastal některý z případů vyjmenovaných v čl. 195, odst. 1 ústavy, kdy je vláda povinna

podat demisi – pozn. aut.
284

The President of the Republic may only remove the Government when it becomes necessary to do so

in order to ensure the normal functioning of the democratic institutions
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Formální podmínka pak znamená, že president je povinen svůj záměr odvolat vládu
nejprve projednat se Státní radou285.
Druhý způsob možného zásahu presidenta je předčasné rozpuštění parlamentu,
které záleží na jeho úvaze. Je přitom ovšem povinen projednat svůj záměr jak se Státní
radou, tak se stranami zastoupenými v parlamentu286. Rozpuštění však není možné
jednak během prvních šesti měsíců existence parlamentu, jednak během posledních šesti
měsíců presidentova volebního období287.
Oproti odvolání vlády, ke kterému za doby trvání současné ústavy nedošlo,
bylo rozpuštění parlamentu presidentem proti vůli vlády již realizováno. V roce 2004
president Cesar Sampaio rozpustil parlament a ukončil tak vládu premiéra Santany.
Tato zkušenost ukazuje slabou stránku klasifikace ústavních systémů na základě
jejich praktického fungování. Skutečnost, že některé ústavní pravomoci nejsou
dlouhodobě využívány, totiž nemusí ještě znamenat, že tomu tak bude i nadále.

2.3.3. Finsko

I do třetice se podíváme do země, která bývala označována za „typickou“
polopresidentskou republiku. Stará finská ústava, pocházející z období osamostatnění
Finska, dávala presidentovi významnou roli v rámci výkonné moci. V průběhu let však
byla jeho pozice postupně oslabována, což vyvrcholilo přijetím nové ústavy v roce
2000, která podle mnohých autorů změnila Finsko z polopresidentské na parlamentní
republiku – zásadní změnou byla zejména změna pravidel pro výběr ministerského
předsedy, kde role hlavy státu byla zásadně umenšena.

285

Státní rada, upravená v čl. 141-146 ústavy, je poradním orgánem presidenta. Skládá se s předsedy

parlamentu, premiéra, předsedy ústavního soudu, ombudsmana, bývalých presidentů a 10 dalších osob,
z nichž 5 vybírá president a 5 parlament v souladu s principem poměrného zastoupení – pozn. aut.
286

Čl. 133, písm. g) ústavy

287

Čl. 172, odst. 1 ústavy ... třetím omezením je existence nouzového či válečného stavu, nicméně těmto

situacím se věnovat zde (ani v jiných kapitolách) nebudeme – pozn. aut.
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Podle nové ústavy volí premiéra finský parlament, přičemž president zvolenou
osobu následně jmenuje do funkce288. Samotné volbě předcházejí jednání parlamentních
stran, na základě jejichž výsledku navrhne president parlamentu (po „vyslechnutí“
předsedy parlamentu a zástupců jednotlivých uskupení) kandidáta na funkci předsedy
vlády289. Kandidát je zvolen, vysloví-li se pro něj prostá většina poslanců. Hlasování
je veřejné.290 Pakliže kandidát neuspěje, celý proces se opakuje. Pokud selže i druhý
pokus, koná se otevřená volba291. Premiérem se pak stane ten kandidát, který získá
nejvíce hlasů. Ostatní členové vlády jsou pak jmenováni rovněž presidentem,
ale na návrh ministerského předsedy.
Finská ústava patří k těm, které mají ustanovení vymezující, kdo může být
ministrem. Nutno dodat, že finská úprava patří rozhodně k těm „veselejším“, a to nejen
se zřetelem na recentní českou politickou situaci. Podle článku 60 mohou být ministry
toliko finští občané, známí pro svou čest a své schopnosti292.
Finsko patří mezi země, které znají vyslovení nedůvěry jak individuální,
tak kolektivní. Základem pro ně je poněkud „skrytý“ článek 43 ústavy, který se věnuje
parlamentním interpelacím. Po jejich projednávání bude hlasováno o důvěře vládě
či jejímu členovi, byla-li tato zpochybněna293. Podobný postup stanoví článek 44
pro projednávání

vládních

zpráv

či

stanovisek

(reports

or

statements).

Finským specifikem je pak povinnost presidenta odvolat vládu nebo jednotlivého
ministra, pokud již nepožívá důvěry parlamentu – bez ohledu na to, jestli se nějaké
288

Čl. 61 ústavy: The Parliament elects the Prime Minister, who is thereafter appointed to the office by

the President of the Republic
289

Čl. 61 ústavy: Before the Prime Minister is elected, the groups represented in the Parliament negotiate

on the political programme and composition of the Government. On the basis of the outcome of these
negotiations, and after having heard the Speaker of the Parliament and the parliamentary groups, the
President informs the Parliament of the nominee for Prime Minister
290

Čl. 61 ústavy

291

Tedy volba, kde kandidáta navrhují i sami poslanci – pozn. aut.

292

The Ministers shall be Finnish citizens known to be honest and competent

293

At the conclusion of the consideration of the interpellation, a vote of confidence shall be taken by the

Parliament, provided that a motion of no confidence in the Government or the Minister has been put
forward during the debate.
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hlasování o důvěře vůbec konalo294. Finská úprava je tedy v kontinentální perspektivě
značně neobvyklá tím, že konstruuje nedostatek důvěry jako faktický stav,
který nepotřebuje k existenci explicitní usnesení parlamentu.
Závěrečná zmínka bude patřit institutu rozpuštění parlamentu. Tento bod patří
k okruhům, jež byly zásadně změněny novou ústavou, a to opět v neprospěch
presidenta. Podle stávající ústavy president může (ale nemusí) parlament rozpustit
v zásadě kdykoliv295, ale pouze na návrh předsedy vlády a po konzultaci
s parlamentními frakcemi296.
Finský ústavní vývoj ukazuje opačnou cestu, než je soudobý trend. Zatímco
v devadesátých letech začala vlna polopresidentských ústav297 a semipresidencialismus
je i v současnosti v mnoha zemích zvažován jako sympatická alternativa, Finsko
se vydalo proti proudu směrem k čistšímu parlamentarismu.

2.3.4. Švýcarsko

Švýcarský ústavní systém se nepodobá ničemu, co lze v současném světě potkat.
Vymyká se i klasické dichotomii parlamentní/presidentský systém, jelikož nesplňuje
znaky žádného z nich298. Proto jej většina autorů řadí jako „zvláštní případ“ mimo své
kategorie – před závorku jej vytýká Klokočka, Siaroffova „kategorie 4“ čítá jen
pár zemí a dále se s ní nepracuje a pro Shugarta představuje „čistý hybrid“, který také
není dále zajímavý.
Česká

ústavní

komparatistika

používá

pro

švýcarský

systém

termín

„direktoriální“299. Jak poukazuje Blahož, zásadním rysem systému je vyvážení prvků
294

Čl. 64 ústavy

295

Jestliže parlament zasedá – pozn. aut.

296

Čl. 25 ústavy

297

V Duvergerově klasifikaci – pozn. aut.

298

Přestože jeho praktické fungování je v zásadě odpovídající systému parlamentnímu – pozn. aut.

299

Viz např. BLAHOŽ (2007) nebo KLOKOČKA (1996)
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přímé a reprezentativní demokracie, které představuje rys zcela ojedinělý300. Referenda
jsou povinná ve věcech spolkové ústavy a fakultativní v dalších otázkách, nicméně
podmínky pro jejich iniciaci jsou velmi vstřícné301.
Stěžejní rys však představuje nastavení vztahů mezi vládou a parlamentem.
Matthew Shugart definoval presidentský a parlamentní systém jako dva čisté typy
pomocí odpovědí na otázku původu vrcholného exekutivního orgánu a na otázku jeho
přežití, jak si můžeme přiblížit v následující tabulce302:

U parlamentního systému vidíme závislost exekutivy na parlamentní většině v obou
případech, u presidentského je tomu naopak. Zbývají logicky dvě další konstelace,
které jsou ve světě velmi vzácné303. Jak lze seznat s tabulky, pro švýcarský systém
je zásadní to, že vláda sice vychází z parlamentní většiny, ale po svém ustavení není
touto většinou již odvolatelná. Nyní se tedy podíváme na ústavní úpravu samotnou.

300

Viz např. BLAHOŽ (2007), str. 103

301

Srovnej KLOKOČKA (1996) str. 155

302

Převzata z SHUGART (2006), str. 326

303

Jediným případem systému s přímo voleným premiérem byla bývalá úprava státu Izrael, u „Assembly-

independent“ režimu se kromě Švýcarska uvádí občas Bolívie jako de facto případ (což ale v posledních
letech již neplatí), případně u Siaroffa Mikronésie a Jižní Afrika (o té bude řeč níže, zde jen tolik, že
podle našeho názoru je Siaroffovo zařazení Jižní Afriky do této kategorie nesprávné) – pozn. aut.
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Švýcarskou vládu volí parlament (obě komory společně), přičemž ji nevolí
jako celek, ale každého člena zvláště. Volba se koná vždy po volbách do dolní komory
parlamentu a vláda je volena na období 4 let304. Vláda se skládá ze sedmi členů, přičemž
ústava vyžaduje, aby při jejich volbě bylo zajištěno zastoupení všech geografických
a jazykových regionů305. Ze zvolených členů vlády poté parlament zvolí presidenta
a vicepresidenta země. Jejich období je jeden rok, přičemž v následujícím roce zvoleni
být nemohou – a to ani na jednu z uvedených pozic306.
Další zásadní věcí, kterou se však v ústavě nedočteme, je skutečnost,
že ve Švýcarsku vládne již od roku 1959 velká koalice a oněch 7 křesel je rozděleno
mezi čtveřici stran v dohodnutém poměru – bez ohledu na výsledky voleb. Klokočka
k tomu správně podotýká, že švýcarská demokracie je mnohem spíše konsensuální
než konkurenční307.
Členem vlády může být každý Švýcar volitelný do dolní komory parlamentu.
Významným prvkem (patrným již z výše uvedené tabulky) je skutečnost, že institut
vyslovení nedůvěry vládě (či ministrovi) není švýcarské ústavě znám, stejně tak
švýcarská ústava nezná možnost předčasného rozpuštění parlamentu. To však
neznamená,

že

by

vláda

neskládala

parlamentu

účty.

Právě

naopak.

Vláda s parlamentem intenzivně komunikuje a dokonce od něj může dostávat pokyny,
které jsou pro ni pak závazné308.
Exkurzem do „exotického“ švýcarského systému, který je zcela unikátní a patrně
nepřenositelný do jiného prostředí, jsme uzavřeli část věnovanou západoevropským
republikám. Nyní se posuneme dále na východ, do oblasti českému čtenáři velmi blízké,
do střední Evropy.

304

Čl. 175 ústavy

305

Čl. 175, odst. 4 ústavy

306

Čl. 176, odst. 3 ústavy

307

KLOKOČKA (1996), str. 154

308

KLOKOČKA (1996), str. 156
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2.4. Ústavy střední Evropy
Tato část se bude zabývat trojicí zemí ve střední Evropě – Německem,
Maďarskem a Polskem. Českou republikou se zde zabývat nebudeme, její úprava bude
podrobena zkoumání v závěrečné části tohoto oddílu.

2.4.1. Německo

Spolková republika Německo patří mezi země, které bývají charakterizovány
jako země „racionalizovaného“ parlamentarismu309 nebo „kancléřské demokracie“310.
Pro autory, kteří tuto kategorii používají, pak slouží německý základní zákon
jako vzorová úprava. Charakteristickým rysem je silné postavení ministerského
předsedy (kancléře) ve vládě (řečeno se Sartorim, premiér je prvním mezi nerovnými)
oproti tradičnímu kontinentálnímu parlamentarismu známému třeba z meziválečné
Francie.

Schéma

fungování

na následujícím obrázku

309

310
311

311

německého

ústavního

:

Tuto sub-kategorii lze nalézt např. v KLOKOČKA (1996), str. 196n
LUDWIKOWSKI (1998) str. 34
Převzat z KLÍMA (2005b), str. 403
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systému

můžeme

vidět

Spolkový kancléř je volen sněmovnou a presidentem poté formálně jmenován.
Kandidáta na úřad kancléře navrhuje parlamentu president dle svého uvážení312,
nicméně v praxi navrhuje osobu disponující sněmovní většinou. Pro zvolení kandidáta
je potřeba absolutní většina poslanců. Není-li návrh úspěšný, může sněmovna zvolit
jiného premiéra během 14 dnů – i zde je požadavek absolutní většiny313. Pokud i tato
cesta selže, koná se nová volba, ve které je zvolen kandidát, jenž získá nejvyšší počet
hlasů. Pokud takto zvolený vítěz získá absolutní většinu, president jej jmenuje
kancléřem. Pokud získá hlasů méně, má president týden na rozmyšlenou, zda zvoleného
kandidáta jmenuje, nebo zda rozpustí sněmovnu a vyhlásí nové volby314. Další členy
vlády pak jmenuje a odvolává president na návrh kancléře. Jak uvádí Klokočka,
politická legitimace vlády tedy pochází od přímé volby kancléře, čímž je posíleno
jeho postavení ve vládě315.
Individuální vyslovení nedůvěry německý základní zákon nezná. Slovy
Vl. Klokočky „(spolkový sněm) musí respektovat, že spolkový kancléř si vytváří vládu

312

Čl. 63, odst. 1 ZZ

313

Čl. 63, odst. 3 ZZ

314

Čl. 63, odst. 4 ZZ

315

KLOKOČKA (1996), str. 201
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z osob k nimž má důvěru“316. V případě vážných výhrad sněmovny vůči některému
z ministrů, je pak na rozhodnutí kancléře, zda svého ministra podrží či nikoliv, přičemž
tím dává v sázku svou vlastní důvěru.
Klasickým

prvkem

racionalizovaného

parlamentarismu

je

institut

konstruktivního vyslovení nedůvěry. Jak bylo řečeno již dříve, původ tohoto institutu
lze dohledat právě v Německu317. Podle článku 67, odst. 1 ZZ lze vyjádřit nedůvěru
kancléři pouze zvolením kancléře nového318. Stane-li se tak, president je povinen
dosavadního kancléře odvolat a jmenovat nového dle sněmovní volby. O důvěru může
rovněž požádat kancléř sám. Pokud se mu ji nedostane, může president do 21 dnů
rozpustit parlament. Nemůže tak ale učinit, pokud sněmovna mezitím již zvolila nového
kancléře319.
K úspěšnému uplatnění konstruktivního vyslovení nedůvěry došlo v Německu
pouze jednou – v roce 1982 se tak stal kancléřem Helmuth Kohl. Ten následně požádal
sám o důvěru s cílem ji nedostat a vyvolat tak předčasné volby320. Tento postup se stal
předmětem přezkumu u spolkového ústavního soudu, který ve svém nálezu vyložil
povahu institutu vyslovení důvěry. Soud s odvoláním na jiné své rozhodnutí z roku
1972 zdůraznil, že otázku důvěry může kancléř postavit kdykoli, jestliže poměr sil
ve Spolkovém sněmu jeho funkci tak omezuje nebo ochromuje, že nemůže
uskutečňovat smysluplnou politiku, opírající se o stabilní důvěru většiny a shledal,
že rozštěpení frakce FDP321 tuto situaci vytvářelo322.
316

Tamtéž

317

Konkrétně v meziválečném Prusku, není přitom bez zajímavosti, že právě v Prusku se tento institut

velmi osvědčil. Jelikož opoziční tábor (složený především z extrémních stran pravicových i levicových)
nemohl najít společnou řeč, mohla koaliční vláda sociálních demokratů, Centra a německých demokratů
premiéra Otto Brauna celkem nerušeně vládnout – pozn. aut.
318

The Bundestag may express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing a

successor by the vote of a majority of its Members
319
320

Čl. 67, odst. 1 ZZ
Rozpuštění parlamentu jiným způsobem, než v souvislosti s důvěrou či prvotní volbou kancléře,

základní zákon nezná – pozn. aut.
321

Které zapříčinilo celou situaci – pozn. aut.

322

KLOKOČKA (1996), str. 202
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Když v roce 1949 základní zákon vznikl, institucionální uspořádání systému
bylo vedeno snahou vyhnout se tomu, co se dle autorů základního zákona neosvědčilo –
výmarskému systému se silným presidentem a meziválečnému parlamentarismu s jeho
nestabilitou. Fungování výsledného textu v praxi ukazuje, že se autorům jejich práce
povedla. Bez zajímavosti není ani to, že některé charakteristické prvky německého
systému (především konstruktivní votum nedůvěry) jsou nezřídka přejímány dalšími
státy po celém světě.

2.4.2. Maďarsko
Ústava maďarské republiky patří mezi nejmladší světové ústavy vůbec,
byla přijata teprve v loňském roce. Již samotný způsob jejího přijetí se neobešel
bez kritiky. Vzhledem k tomu, že současná vláda disponuje v Maďarsku ústavní
většinou, byla ústava přijata s minimálním ohledem na názory opozice – největší
opoziční strana se dokonce na protest hlasování vůbec nezúčastnila323. Samotný obsah
ústavy pak vyvolal mnoho kritických připomínek ze zahraničí324 – týkajících se mimo
jiné značně neobvyklé úpravě omezení pravomocí ústavního soudu ve vztahu
k ekonomickým zákonům325. Postavení vlády se však v nové ústavě příliš nezměnilo.
Prvním krokem při sestavení vlády je v Maďarsku volba nového ministerského
předsedy, kterou provádí parlament. Návrh na kandidáta podává president republiky
buď na ustavující schůzi parlamentu, nebo do 15 dnů od zániku mandátu premiéra
předcházejícího326. Pakliže parlament navrhovaného kandidáta zvolí, ujímá se funkce
téhož dne – následná investitura hlavou státu není ústavou požadována327. Není-li
kandidát zvolen, předloží president do 15 dnů jméno kandidáta nového. Pokud není
premiér zvolen do 40 dnů od první nominace, president může (ale nemusí) parlament
323
324

Viz např. http://www.dw.de/dw/article/0,,14998392,00.html
Kupříkladu

kritickou

zprávu

Benátské

komise

AD(2011)016-E.pdf
325

Čl. 37, odst. 4 ústavy

326

Čl. 16, odst. 5 ústavy

327

Čl. 16, odst. 4 ústavy
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http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-

rozpustit, ovšem po předchozí konzultaci s předsedy parlamentu a jednotlivých
klubů328. Ostatní členové vlády jsou pak jmenováni presidentem na premiérův návrh –
jejich jmenováním je ustavena vláda329.
Trvání vlády je závislé na trvání mandátu ministerského předsedy.
Kromě standardních cest, kterými tento mandát může zaniknou, zná maďarská úprava
ještě jednu alternativu. Parlament se může dvoutřetinovou většinou přítomných usnést
na tom, že premiér nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce (ústava sama
žádné neobsahuje) nebo, že u něj nastala neslučitelnost funkcí330. Vyslovení nedůvěry
je v Maďarsku inspirováno německou úpravou a vyžaduje současné zvolení nového
premiéra. Návrh je oprávněna podat skupina 1/5 poslanců parlamentu a na jeho
schválení postačuje prostá většina331. Ministerský předseda rovněž může požádat
o důvěru sám, a to jednak samostatně, jednak ve spojení s konkrétním vládním
návrhem332. Nebyl-li premiérům návrh schválen, platí, že mu byla vyslovena
nedůvěra333. Parlament rozhodne otázku důvěry či nedůvěry nejdříve za 3 a nejpozději
do 8 dnů od podání návrhu334. Ohledně individuálního vyslovení nedůvěry platí mutatis
mutandis slova Vladimíra Klokočky citovaná v předcházející kapitole o Německu.

328

Čl. 3, odst. 3, písm. a) ústavy

329

Čl. 16, odst. 8 ústavy: The Government shall be formed by the appointment of Ministers.

330

Čl. 20, odst. 4 ústavy: Parliament shall decide on the establishment of the absence of requirements for

the election of the Prime Minister and on the declaration of incompatibility by a two-thirds vote of
Members of Parliament present
331

Čl. 21, odst. 1 a 2 ústavy......tím se Maďarsko odlišuje od většiny zemí, včetně České republiky, kde na

vyslovení nedůvěry je zpravidla třeba absolutní většiny, ne-li většiny ještě výraznější – pozn. aut.
332

Povšimněme si, že v Maďarsku (a zdaleka nejen tam) žádá o důvěru ministerský předseda, nikoliv celá

vláda – tento prvek posiluje postavení premiéra v kabinetu. U Maďarska je tato konstrukce logická,
protože, stejně jako v Německu, parlament složení vlády neschvaluje, vztah důvěry je má pouze
s ministerským předsedou, kterého zvolil – pozn. aut.
333

Čl. 21, odst. 3 a 4 ústavy: Parliament shall adopt a motion of no-confidence in the Prime Minister if a

simple majority of Members of Parliament do not support the Prime Minister in the confidence vote
proposed by the Prime Minister. (čl. 21, odst. 3)
334

Čl. 21, odst. 5 ústavy
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Maďarská ústava zná předčasné rozpuštění parlamentu. Oprávněn k němu
je president republiky, který může (dle svého uvážení) v taxativně vymezených
případech parlament rozpustit. Takové případy jsou dva. První z nich se týká situace
probírané výše – totiž nezvolení ministerského předsedy. Druhý, uvedený v článku 3,
odst. 3, písm. b) ústavy počítá s tím, že parlament může být rozpuštěn,
pokud do 31. března neschválí státní rozpočet na daný rok. Nastane-li jedna
z uvedených situací, president může parlament kdykoliv rozpustit. Toto oprávnění
však zanikne, jestliže parlament ústavně požadovaný krok provede (tj. zvolí premiéra
nebo schválí rozpočet)335.
Závěrem ještě zmínku o institutu přechodné vlády. Maďarská ústava omezuje
vládu, jejíž mandát vypršel. Tato vláda je omezena ve vztahu k mezinárodním
smlouvám a své pravomoci k dekretální normotvorbě336. Zajímavostí je, že v případě
vyslovení

nedůvěry

v přechodném

období

nepůsobí

již

ve

vládě

premiér,

kterému nedůvěra byla vyslovena. Jeho roli přebírá jeden z jeho vicepremiérů337.
Maďarská vláda čelí kvůli nové ústavě a některým dalším zákonům výrazné
mezinárodní kritice – v současnosti dokonce žalobě ze strany Evropské komise.
Socialistická opozice pak slibuje revizi ústavy, jakmile k tomu bude mít příležitost.
Osud současného textu je tedy poměrně nejasný. Nicméně lze předpokládat,
že na postavení vlády se ani v budoucnu příliš měnit nebude, jelikož nová úprava
se od staré rovněž příliš neliší. Co je na maďarském ústavním vývoji dobré pozorovat,
je společenský trend růstu nacionálně pojatého konzervatismu, který se (díky drtivému
volebnímu

vítězství

FIDESZu)

promítl

který se zdaleka neomezuje jen na tuto zemi

338

v Maďarsku

i

do

ústavy,

nicméně

.

335

Čl. 3, odst. 5 ústavy

336

Čl. 22, odst. 1 ústavy: he Government shall exercise its competence as a caretaker government from

termination of its mandate until the formation of the new Government, but may not recognise the binding
nature of an international agreement, and may only adopt decrees in cases of extreme urgency by
authority of an Act.
337

Čl. 22, odst. 3 ústavy

338

Další evropská místa, kde se tento trend ve společnosti projevuje, můžeme nalézt třeba v Beneluxu,

nebo (se zřetelem na výsledky 1. kola letošních presidentských voleb) i ve Francii – pozn. aut.
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2.4.3. Polsko
Vedle Finska představuje Polsko další zemi, která ve druhé polovině
devadesátých let přikročila k přijetí nové ústavy, jejímž výsledkem bylo, mimo jiné,
posílení parlamentního charakteru systému. O přijetí nové ústavy se v Polsku uvažovalo
již od pádu socialistického režimu. Původním termínem měl být květen roku 1991
(kvůli výroční polské ústavy z roku 1791), to se ale vzhledem k turbulentní politické
situaci nepodařilo. V roce 1992 byla tedy alespoň přijata tzv. Malá ústava339. Ústavní
systém tím ovšem ani zdaleka nebyl konsolidován, protože kromě tohoto dokumentu
platila

i

nadále

podle „Malé ústavy“

některá
byl

ustanovení
velmi

často

ústavy

z roku

charakterizován

1952.
jako

Polský

systém

polopresidentský,

jak vzhledem k textu, tak vzhledem k působení presidenta Walesy. Jak uvádí Shugart,
podle této ústavy mohl president v případě nedohody uvnitř Sejmu jmenovat kabinet
dle své úvahy340 a zároveň mu dával další silné pravomoci, např. právo rozpustit
parlament v případě nedohody na rozpočtu341. Nová ústava byla nakonec schválena
v roce 1997 a následně prošla i referendem342.
Ústavní systém Polska bývá některými autory označován jako hybridní.
Rett Ludwikowski jej označuje jako „semikancléřský“, který „ač následuje německý
model a posiluje vládu nechává polskému presidentovi v rukou podstatně více moci,

339

Tento postup má v polské ústavní historii tradici – stalo se tak po obou světových válkách; malou

ústavou označujeme ústavní zákon, který se omezuje na vytyčení základních principů fungování jednotlivých mocenských institucí a výmezem vztahů mezi nimi – srovnej. KUBÁT (2004), str. 272 – pozn.
aut.
340

According to Poland's new "Little Constitution," the president nominates the prime minister, but if

agreement cannot be reached, ultimately a majority in parliament may impose its own choice. The
president can impose a government in the event of deadlock, but such a government is subject to removal
if parliament can garner majority support for an alternative (SHUGART 1993)
341
342

Tamtéž
Jednalo se však o referendum s neobvykle nízkou účastí při rozhodování o nových ústavách –

účastnilo se jej pouze cca 43% voličů.
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než má jeho německý protějšek“343. Jeho schéma můžete vidět na následujícím
obrázku344:

Kandidáta na premiéra nominuje polský president. Premiér pak navrhne presidentovi
složení vlády, kterou president následně jmenuje. Ústava mu k tomu stanoví lhůtu –
14 dnů od ustavující schůze parlamentu či od přijetí demise předcházející vlády345.
Premiér má pak dalších 14 dnů na to, aby spolu s vládním program předstoupil
před Sejm se žádostí o důvěru. Pakliže se výše uvedená procedura nezdaří, má Sejm
dalších 14 dní na to, aby zvolil premiéra (a na jeho návrh i další členy vlády) sám.
Pokud se tak stane, president kabinet neprodleně jmenuje346. Když Sejm vládu nezvolí,
vrací se „míč“ opět na presidentovu stranu a on během 14 dnů jmenuje premiéra i vládu,
kteří pak požádají o důvěru. Pakliže ji nedostanou, parlament bude rozpuštěn a budou
vypsány nové volby347.
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Oproti německé a maďarské úpravě zná polská ústava jak kolektivní,
tak individuální vyslovení nedůvěry. Návrh na vyslovení nedůvěry ministrovi
může podat minimálně 69 poslanců348. V případě jeho úspěchu (pro vyslovení nedůvěry
je třeba absolutní většiny) president daného člena vlády odvolá349. U vyslovení
nedůvěry vládě jako celku je však situace odlišná. I polská ústava se vydala
„německou cestou“

a

zakotvila

institut

konstruktivního

vyslovení

nedůvěry.

Návrh podává skupina alespoň 46 poslanců a musí v něm být uvedeno jméno
navrhovaného premiéra. Je-li návrh schválen, president přijme resignaci dosavadního
předsedy vlády a jmenuje nového dle návrhu350. Polská ústava zná omezení
pro podávání návrhů na vyslovení nedůvěry, ale její konstrukce je poměrně odlišná.
Nestíhá totiž signatáře návrhu (natož pouze neúspěšné), ale celý parlament – další návrh
je možné podat až po 3 měsících, leda by se pro jeho podání našlo hned
115 poslanců351.
Podíváme-li se na srovnání současné ústavní úpravy s předcházející,
najde poměrně podstatné rozdíly. Zavedení konstruktivního vota nedůvěry odebralo
presidentu republiky pravomoc rozpustit parlament v případě vyslovení nedůvěry
vládě352, tím došlo jednak k posílení vlády vůči Sejmu a zároveň k oslabení presidenta.
Další změnou, o které již byla řeč, bylo oslabení presidenta při procesu sestavování
vlády, když nyní již nemůže vytvořit „presidentský kabinet“ pokud v Sejmu není žádná
většina353.

President

byl

zároveň

zbaven

přímé

možnosti

zasahovat

do zahraničněpolitických a bezpečnostních otázek a zůstal mu nad nimi pouze
„všeobecný

dohled“354.

Může
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závažných

otázek

svolat

tzv. Kabinetní radu355, ale ta je pouze diskusním forem a nijak neomezuje pravomoci
vlády356.
Polský vývoj ukázal, že i přes výrazně oslabené oslabení presidenta nezmizely
všechny třecí plochy mezi vládou a hlavou státu. Konflikty dávající vzpomenou
na polovinu devadesátých let se znovu objevily v době soužití presidenta Kaczynského
s premiérem Tuskem. Po smrti prvně jmenovaného byl presidentem zvolen
Bronislaw Komorowski, člen premiérovy strany, a konflikty utichly, nicméně
pochybnosti, zda polský systém uspokojivě zvládá situaci s odlišným stranickým
obsazením úřadů presidenta a premiéra, stále přetrvávají.

2.5. Balkánské republiky
S naší předposlední částí věnovanou Evropě se dostaneme na Balkán. Po dlouhá léta
byla tato oblast, přezdívaná sud střelného prachu, zdrojem nestability v Evropě.
I v současnosti je situace v oblasti napjatá. Balkánské republiky mají všechny
(kromě Řecka) relativně nové ústavy, vzniklé v posledních 20 letech. Pro následující
kapitoly jsme jich vybrali 4 - dva největší nástupnické státy bývalé Jugoslávie (Srbsko
a Chorvatsko), Rumunsko, Albánii a Řecko.

2.5.1. Srbsko
Bezmála dvacet let se postupně štěpila Jugoslávská federace, aby Srbsko nakonec
zůstalo samo. Poslední zemí, která se vydala vlastní cestou, byla Černá Hora.
Nová ústava, přijatá v roce 2006 je tak již ústavou unitárního srbského státu.
Kandidáta na ministerského předsedu navrhuje parlamentu president republiky,
přitom je povinen zvážit názory zvolených poslanců357. Kandidát má dva úkoly –
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předložit parlamentu vládní program a navrhnout složení kabinetu. Pakliže v následném
hlasování vysloví s návrhem souhlas absolutní většina poslanců, je vláda zvolena.
Pakliže se nepodaří vládu zvolit během 90 dnů, je parlament rozpuštěn358.
Poměrně neobvyklým je způsob jmenování a odvolávání ministrů – je do něj
totiž zapojen parlament. „První“ členové vlády jsou zvoleni spolu s premiérem
procedurou popsanou v předchozím odstavci. Pakliže se chce během svého období
premiér zbavit člena vlády, navrhuje jeho odvolání parlamentu, který o něm posléze
hlasuje. K odvolání ministra je zapotřebí absolutní většiny359. Rovněž jmenování
jeho nástupce pak musí schválit parlament. Ten tak dostává do rukou významný nástroj,
který omezuje premiérovu kontrolu nad vládou a který má dopady i na vnitřní
fungování politických stran.
Je-li ke jmenování a odvolání každého ministra třeba souhlasu parlamentu, je jen
logické,

že

srbská

ústava

zná

individuální

vyslovení

nedůvěry.

Procedura

pro individuální i kolektivní votum nedůvěry je shodná. Návrh je oprávněna podat
skupina nejméně 60 poslanců360, přičemž na úspěch hlasování je třeba nadpoloviční
většiny všech poslanců361. Je-li vyslovena nedůvěra ministrovi, premiér vybere nového,
jehož jméno předloží parlamentu. Pakliže je vyslovena nedůvěra celé vládě, president
zahájí standardní proces volby nové vlády. Pokud tato není zvolena do 30 dnů,
je parlament rozpuštěn362. Vláda může o důvěru požádat i sama, v takovém případě
je na její vyslovení opět potřeba absolutní většiny363.
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Na základě odůvodněného vládního návrhu může president rozpustit parlament.
Ústava mu v této otázce ponechává volnost rozhodnutí, zda tak učiní, či nikoliv.
Existují dvě omezení364 – parlament není možné rozpustit během prvních 90 dní
jeho existence a vláda nemůže rozpuštění navrhnout, je-li právě na stole otázka důvěry
či nedůvěry365. Kromě této úpravy je president povinen rozpustit parlament v případech
stanovených ústavou (a popsaných výše).
Vidíme, že srbská ústava se vydala cestou posílení pozice parlamentu na úkor
ministerského předsedy. Je však otázkou, jestli je úprava, vyžadující pro každou změnu
ve vládě souhlas parlamentu, praktická či nikoliv. Jelikož ústava je v platnosti teprve
několik let, budeme si na zhodnocení muset ještě počkat.

2.5.2. Chorvatsko
Chorvatsko paří mezi země, které si za posledních 20 let prošly výrazným
ústavním vývojem. Ústava, přijatá v roce 1990 zakotvovala silné postavení hlavy státu,
ještě zvýrazněné v dalších letech osobou presidenta Tudjmana366 a zároveň častými
změnami ve vládě367. K zásadním změnám došlo po roce 2000, kdy bylo jednak
oslabeno presidentovo postavení a jednak byla zrušena druhá komora parlamentu.
Proces ustavení vlády začíná u presidenta republiky, který pověří sestavením
vlády osobu, která, na základě rozdělení křesel v parlamentu a provedených konzultací,
požívá důvěry většiny poslanců368. Takto určený pověřenec má 30 dnů na sestavení
vlády, se kterou pak předstoupí před parlament se žádostí o důvěru. Na její vyslovení
je potřeba absolutní většiny hlasů369. Zajímavé je ustanovení ústavy o vydání
364
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a kontrasignaci jmenovacích aktů. Předsedu vlády jmenuje president, ostatní členy
vlády pak premiér, v obou případech s kontrasignací předsedy parlamentu. V případě,
že pověřenec vládu včas nesestaví, president mu může prodloužit lhůtu o dalších 30 dní.
Pakliže vláda důvěru nezíská (či se ji nepovede vůbec sestavit) pověří president
jejím sestavením jinou osobu370. Nepodaří-li se uspět ani druhému pověřenci, president
jmenuje dočasný nestranický kabinet a vyhlásí předčasné volby371. V Chorvatsku
se v praxi uplatňuje neslučitelnost vládní funkce s poslaneckým mandátem. Základem
pro ni je čl. 108, dle kterého nesmějí členové vlády vykonávat jiné veřejné funkce
bez souhlasu kabinetu372.
Chorvatská ústava (oproti původnímu znění) nyní zakotvuje odpovědnost vlády
toliko parlamentu, nikoli presidentovi373. V článku 114 rovněž stanoví, kolektivní
odpovědnost členů vlády za její rozhodnutí a zároveň odpovědnost individuální za věci
spadající do kompetence jednotlivých ministrů374. Z tohoto ustanovení pak celkem
nutně plyne možnost nejen kolektivního, ale i individuálního vyslovení nedůvěry.
Návrh na vyslovení nedůvěry je oprávněna podat skupina poslanců představujících
alespoň 1/5 parlamentu375 návrh je projednáván mezi sedmým a třicátým dnem
od jeho podání. Na vyslovení nedůvěry je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců.
Je-li vyslovena nedůvěra jednotlivému členu vlády, má premiér na výběr
ze dvou možností – buď může navrhnout parlamentu jméno nového ministra,
nebo může i s celou vládou odstoupit376. Je-li vyslovena nedůvěra celé vládě,
vláda podá demisi a počíná běžet procedura k jejímu ustavení popsaná výše. Není-li
však úspěšně završena do 30 dnů, president parlament rozpustí377.
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Rozpustit chorvatský parlament je možné v několika případech. Předně, pokud
se na tom sám usnese. Dále pak tehdy, jestliže parlament neschválil rozpočet
ani 120 dnů po jeho navržení. Rozpuštění musí navrhnout vláda a musí být
konzultováno se zástupci parlamentních stran378.
Chorvatsko bylo v první dekádě své samostatné existence mnoha politology
považováno za poloautoritářský režim. S koncem vlády Franjo Tudjmana nastoupilo
cestu standardního demokratického vývoje, která by měla být zanedlouho završena
vstupem země do Evropské unie. Společně s Polskem pak představuje ukázku toho,
že příliš silná pozice presidenta představuje v Evropě spíše nevýhody a rizika,
nežli benefity.

2.5.3. Albánie
Albánská ústava, přijatá v roce 1998, znamenala návrat země ke klasickému
parlamentnímu systému od provizorní úpravy z devadesátých let, která neúměrně
posilovala presidenta, a to i za hranice obvyklé v demokratickém systému379.
Charakteristickým rysem ústavy je pak časté používání lhůt pro jednotlivé ústavní
aktéry380.
Premiéra jmenuje hlava státu, a to na návrh politické strany nebo koalice
disponující většinou hlasů v parlamentu. Tuto osobu pak parlament následně schválí,
či nikoliv. Pakliže schválen není, president jmenuje nového premiéra během 10 dnů.
Není-li schválen ani ten, má parlament 10 dní na to, aby si premiéra zvolil sám –
pokud uspěje, president zvolenou osobu jmenuje. V opačném případě parlament
rozpustí

a vyhlásí

nové

volby381.

Byl-li

ministerský

předseda

schválen,

378

Čl. 108 ústavy

379

Takto president mohl měnit soudce nejvyššího soudu či ratifikovat mezinárodní smlouvy bez souhlasu

parlamentu, srovnej KUBÁT (2004), str. 22
380

Otázka, která vyvstala i v České republice během neúměrně dlouhého sestavování vlády a (ne)činnosti

presidenta po roce 2006 – pozn. aut.
381

Čl. 96 ústavy

86

předloží parlamentu vládní program a návrh personálního složení vlády.382 V případě
schválení jsou členové vlády jmenováni presidentem.
Vláda má přímo v ústavě zakotvenu tzv. zbytkovou působnost – totiž působí
ve všech oblastech, které nejsou svěřeny někomu jinému383. Členem vlády pak může
být každý, kdo by mohl být poslancem384. Ministři jsou jmenováni a odvoláváni
na premiérův návrh presidentem v sedmi dnech od podání návrhu385. Presidentovo
rozhodnutí pak musí být potvrzeno během 10 dnů parlamentem.
Vyslovení nedůvěry vládě v Albánii má „semikonstruktivní“ charakter. Návrh
je oprávněna podat alespoň 1/5 poslanců. V případě jeho schválení absolutní většinou
má parlament 15 dní na to, aby zvolil nového premiéra. Nepodaří-li se mu to,
bude rozpuštěn386. Stejná konstrukce platí i pro případ odmítnutí návrhu na vyslovení
důvěry vládě. Individuální vyslovení nedůvěry ústava nezná, stejně jako možnost
rozpuštění parlamentu v jiných případech, než těch uvedených v předcházejících
odstavcích.
Od přijetí nové ústavy můžeme rozlišit v albánské politice dvě období. V prvním
z nich (do roku 2005) můžeme pozorovat značnou nestabilitu, kde průměrná životnost
vlád byla zhruba 1 rok387 a průměrná životnost jednotlivých ministrů byla ještě mnohem
menší. Po roce 2005 došlo k jisté stabilizaci prostředí – od roku 2005 až doposud
má Albánie stejného ministerského předsedu. Současný, institucionálně relativně
stabilní, stav lze přičíst nejvýraznější albánské politické osobnosti, Salimu Berishovi388.
Ovšem i tak má situace v Albánii velmi daleko k dokonalosti. Zastřelení několika
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demonstrantů při protivládních protestech a premiérovo obvinění protestujících
z přípravy státního převratu389 dávají tušit, že ke zklidnění politické situace v zemi
je ještě dlouhá cesta.

2.5.4. Řecko
Naši pouť Balkánem zakončíme v zemi, která má z celé oblasti nejstarší ústavu.
Zatímco ústavy ostatních balkánských zemí pochází z devadesátých let minulého století,
či dokonce ze století současného, řecká ústava má již více než 35 let. Byla přijata v roce
1975 po svržení vojenské diktatury. Za tu dobu byla několikrát pozměněna, naposledy
v roce 2008. Pro účely naší práce je nejpozoruhodnějším rysem detailní ústavní úprava
jmenování premiéra a pověření k sestavení vlády.
Základní ústavní ustanovení říká, že předsedu vlády jmenuje president
republiky. Nicméně otázka, kdo tím předsedou jmenován bude, je v ústavě řešena
opravdu podrobně. Jestliže parlamentní volby přinesly jedné ze stran absolutní většiny
křesel, pak bude premiérem jmenován její leader. Pakliže žádná taková strana není,
dostane vůdce nejsilnější strany „průzkumný mandát“ pro zjištění, zda je schopen
sestavit vládu s většinovou podporou v parlamentu390. Pokud se toto nezdaří,
získá průzkumný mandát vůdce druhé nejsilnější strany. Neuspěje-li ani on,
šanci dostane leader strany, která skončila třetí v pořadí. Každý průzkumný mandát
trvá pouze 3 dny391. Ústava má i interpretativní klauzuli pro případ, že více stran
má stejný počet křesel392 – v takovém případě rozhoduje počet hlasů ve volbách.
Pokud došlo během volebního období ke vzniku nových klubů, platí, že starší klub
389
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má přednost před mladším393. Selžou-li všechny průzkumné mandáty, sezve president
leadery všech stran na jednání. Pakliže se potvrdí nemožnost sestavit vládu s většinovou
podporou, president se pokusí vyjednat dočasnou vládu, složenou ze zástupců
všech stran. Když se ani toto nezdaří, president pověří jednu z ústavou vyjmenovaných
osobností394 k sestavení vlády co nejpřijatelnější a poté parlament rozpustí395. Ústava
je dokonce natolik podrobná, že má ustanovení pro případ, kdy strana, jejíž leader
by měl být pověřen k sestavení vlády, žádného leadera nemá nebo tento sám nebyl
do parlamentu zvolen. V takovém případě má poslanecký klub 3 dny na navržení
vhodné osoby presidentovi396. Další členy vlády pak president jmenuje (a odvolává)
na návrh ministerského předsedy. 15 dnů od jmenování premiéra má vláda povinnost
předstoupit před parlament se žádostí o důvěru397.
Podobně jako u Albánie může být ministrem pouze ten, který je volitelným
do parlamentu.

Vyslovení

nedůvěry

zná

řecká

ústava

pouze

kolektivní.

Návrh je oprávněna podat 1/6 poslanců a jeho povinnou náležitostí je zdůvodnění398.
Návrh není možné podat, byl-li v předcházejících 6 měsících již jeden zamítnut,
leda by jej tentokráte podala absolutní většina poslanců399. K vyslovení nedůvěry
je třeba absolutní většiny poslanců – k vyslovení důvěry naproti tomu postačuje většina
přítomných400.
Kromě výše uvedeného zná ústava i několik dalších případů, kdy může být
parlament rozpuštěn. Prvním případem je, jestliže již dvě vlády resignovaly
nebo jim byla vyslovena nedůvěra. Není-li podle presidentova názoru parlament

393

Čl. 37 ústavy – interpretační klauzule

394

Těmi jsou předseda Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Účetního dvora – pozn. aut.

395

Čl. 37, odst. 3 ústavy

396

Čl. 37, odst. 4 ústavy

397

Čl. 84, odst. 1 ústavy

398

Čl. 84, odst. 2 ústavy: A motion of censure must be signed by at least one-sixth of the number of

Members of Parliament and must explicitly state the subjects on which the debate is to be held.
399

Čl. 84, odst. 3 ústavy

400

Čl. 84, odst. 6 ústavy
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schopen v takovém případě zajistit stabilní fungování exekutivy, může jej rozpustit401.
Druhý případ je svou konstrukcí ojedinělý. President je v něm povinen rozpustit
parlament na žádost vlády, která uspěla v hlasování o důvěře, pokud si tato chce obnovit
svoji legitimitu ve vztahu k projednávání otázky mimořádného významu402. V úpravě
rozpouštění parlamentu můžeme nalézt několik značně neurčitých pojmů, které dávají
aktérům dostatek přizpůsobit své jednání konkrétním okolnostem.
Stručnou charakteristikou postavení vlády v řeckém systému jsme zakončili
část věnovanou Balkánu a nyní se podíváme do oblasti, která ještě před čtvrtstoletím
byla pouze jedním státem, do zemí bývalého Sovětského svazu.

2.6. Republiky v postsovětském prostoru
Byla to právě oblast zemí bývalého Sovětského svazu, která zvedla
mezi odborníky zájem o otázku politických systémů a polopresidentského zejména.
Většina ústav této oblasti totiž nějakým způsobem nakombinovala přímo voleného
presidenta vybaveného výraznými pravomocemi s vládou odpovědnou parlamentu.
Vznikly tak zajímavé „hybridní“ projekty, které však většinou nesly jeden společný rys
– velmi silného presidenta. Konečně je třeba vytknout před závorku fakt, že minimálně
v případě některých zemí, nelze na jejich ústavy nahlížet jako na „normativní“
(v Loewensteinově smyslu). To nám ovšem nebrání, abychom se jimi zabývali –
jejich akademická hodnota (zajímavost a inspirativnost některých konstrukcí) totiž není
zásadně omezena skutečností, že vzhledem k praktickému fungování daného systému
mohou být toliko mrtvou literou.

401

402

Čl. 41, odst. 1 ústavy
Čl. 41, odst. 2 ústavy: The President of the Republic shall dissolve the Parliament on the proposal of

the Cabinet which has received a vote of confidence, for the purpose of renewing the popular mandate, in
view of dealing with a national issue of exceptional importance
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Oblast

pokrývaná

touto

částí

zahrnuje

velké

množství

států403.

My se soustředíme na 5 z nich – Rusko, Ukrajinu, Gruzii, Kyrgyzstán a Litvu. V rámci
jednotlivých kapitol pak poukážeme i na některé prvky z ústav dalších zemí.
Největší pozornost bude věnována největší a nejvýznamnější ze zemí této oblasti –
Ruské federaci, na kterou budeme pohlížet jako na obecný model fungování
postsovětských republik (kromě Pobaltí).

2.6.1. Rusko jako model postsovětského konstitucionalismu
Současná ruská ústava pochází z roku 1993404 a jejímu přijetí předcházela série
ostrých konfliktů mezi presidentem na jedné straně a parlamentem na straně druhé.
Krize vygradovala na začátku podzimu, kdy president Jelcin rozpustil parlament,
nejvyšší soud, pozastavil činnost ústavního soudu a oznámil konání referenda o nové
ústavě405. Tento krok byl ve zcela zjevném rozporu s dosavadní ústavou, která ve svém
článku 121 stanovila, že pravomoci presidenta nemohou být použity na změnu národní
a státní organizace Ruské Federace, na rozpuštění či jiný zásah do fungování jiného
zvoleného orgánu406. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Již následující den
označil tehdejší vicepresident Ruckoj Jelcinův postup za krok k státnímu převratu.
Ústavní soud poté rozhodl, že president porušil ústavu a může být sesazen. Parlament
tak obratem učinil. Nový president pak odvolal z funkcí klíčové Jelcinovy spojence,
ministry obrany, bezpečnosti a vnitra. Krize trvala jen dva týdny, 4. října armáda
na Jelcinův rozkaz obsadila parlament. Právě podpora armády tak nakonec rozhodla
celou krizi. Následné prosincové referendum již jen potvrdilo výsledek střetu –
pro novou ústavu se vyslovilo 58% hlasujících.

403

Některé s omezeným uznáním ze strany ostatních – viz např. Náhorní Karabach, Abcházie nebo

Poddněsteří – pozn. aut.
404

Referendem schválena 12. prosince 1993, účinnosti nabyla 25.12. – pozn. aut.

405

KUBÁT (2004), str. 329

406

Čl. 121 ústavy 1978: The powers of the President of Russian Federation cannot be used to change

national and state organization of Russian Federation, to dissolve or to interfere with the functioning of
any elected organs of state power. In this case, his powers cease immediately.

91

Ruský ústavní systém je výsledkem celé řady vlivů. Přiblížit si jej můžeme
na následujícím obrázku407:

Rett Ludwikowski jej dává jako příklad výsledku ústavního „tavícího kotle“
(melting pot) a uvádí, že jakkoliv bylo původním záměrem autorů inspirovat se
americkým systémem „brzd a protivah“ (checks and balances), výsledek je spíše
kombinací vlivu americké a francouzské ústavy408. Uveďme několik příkladů
pravomocí presidenta pro ilustraci:
 má právo vetovat zákony (jako americký)
 má právo rozpustit parlament (jako francouzský)
 není zároveň hlavou vlády (jako francouzský)

407

408

Převzat z KLÍMA (2005b), str. 410
LUDWIKOWSKI (1998) str. 40
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a tímto způsobem bychom mohli pokračovat409. Se zařazením Ruska do některé
z kategorií ústavních systémů autoři váhají, pro Shugarta jde o presidentsko-parlamentní
systém, pro Klokočku o zvláštní formu – presidiální parlamentarismus410. Obecně lze
říci, že pro některé autory jde o systém polopresidentský, pro některé presidentský411.
Jak Kubát správně podotýká, záleží na tom, jestli provádí klasifikaci podle formálních
či materiálních hledisek – v prvním případě se systém spíše jeví jako polopresidentský,
ve druhém jako presidentský412. Po zkušenostech posledních let, kde se vcelku jasně
ukázalo, že president Ruské federace nemusí být vždy tou klíčovou osobou v politickém
systému413, je podle našeho názoru třeba odmítnout klasifikace označující ruský systém
za presidentský.
Předsedu ruské vlády jmenuje president se souhlasem Státní Dumy414. Návrh
na ministerského předsedu předkládá president do dvou týdnů po resignaci předchozí
vlády, nebo po svém nástupu415. V této souvislosti je nutno uvést, že ruská vláda nemá
povinnost resignovat po parlamentních volbách, ale po presidentských416. Pakliže Duma
presidentův návrh odmítne, předloží do týdne jméno dalšího kandidáta417. Jestliže Duma
odmítne presidentského kandidáta potřetí, president již jmenuje premiéra dle své úvahy,

409

Srovnej tamtéž, str. 40

410

KLOKOČKA (1996) str. 224n

411

Jsou i autoři, kteří označují ruský systém za parlamentní (např. Steffani), ale těch je asi nejméně –

pozn. aut.
412

KUBÁT (2004), str. 330

413

Ostatně využití ruského semipresidencialismu dvojicí Vladimir Putin, Dmitrij Medveděv za účelem

setrvání prvního jmenovaného v klíčové pozici představuje postup, o kterém se Maurici Duvergerovi při
definování polopresidentského systému nejspíš ani nesnilo – pozn. aut.
414

Dolní komora ruského parlamentu – pozn. aut.

415

Čl. 111, odst. 2 ústavy

416

Tato konstrukce není v postsovětském prostoru neobvyklá – srovnej čl. 116 ústavy Ázerbajdžánu, čl.

70, odst. 1 ústavy Kazachstánu nebo čl. 106 ústavy Náhorního Karabachu. Ojedinělá je v tomto ohledu
úprava arménská, kde má vláda povinnosti resignovat jak při zvolení nového presidenta, tak po volbách
parlamentních (čl. 55 ústavy Arménie) – pozn. aut.
417

Klidně toho samého, kterého Duma předtím odmítla, což se přihodilo v roce 1998 při nominaci

Sergeje Kirilenka – pozn. aut.
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rozpustí parlament a vyhlásí nové volby418. K tomu Vladimír Klokočka velmi případně
uvádí, že „Formulace ústavy je neoblomná: ani prezident nemá na vybranou a ústavněprávně se nesmí Dumě podrobit. Jeho vítězství v takovém konfliktu je programováno
z ústavy samé“419. Další členové vlády jsou pak jmenováni (a odvoláváni) presidentem
na návrh předsedy vlády.
Ústava neuvádí žádná omezení pro způsobilost být členem vlády420.
Oproti parlamentním republikám a monarchiím, zpracovávaných v předcházejících
částech, má ruská vláda poněkud odlišný způsob svého zániku. Prvním bodem (nikoli
nezbytně odlišným) je výslovná úprava, podle které president republiky nemusí
přijmout resignaci vlády421. Zásadní odlišností je jeho pravomoc odvolat vládu,
kdykoliv to uzná za vhodné422. Tím získává podstatně větší moc nad vládou, než jeho
francouzský protějšek. Matthew Shugart pak znázorňuje vztah mezi ústavními aktéry
takto423:

418

Čl. 111, odst. 4 ústavy – podobná konstrukce např. čl. 106 ústavy Běloruska

419

KLOKOČKA (1998) str. 226

420

Ustanovení tohoto druhu v postsovětských ústavách příliš nenajdeme. Výjimečná v tomto je ústava

Ázerbajdžánu, která jako jedna z mála na světě požaduje výslovně v čl. 121 své ústavy, aby členové vlády
měli vysokoškolské vzdělání – pozn. aut.
421

Čl. 117, odst. 1 ústavy.....podobně též čl. 57 ústavy Abcházie

422

Čl. 83, písm. c) ústavy.....nemá však pravomoc jako běloruský president, který může dle své úvahy

odvolávat i jednotlivé ministry (čl. 106 ústavy Běloruska)
423

SHUGART (2005), str. 331
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a právě skutečnost současné odpovědnosti vlády parlamentu i presidentovi bere
jako znak presidentsko-parlamentního režimu424.
Vyslovení nedůvěry vládě v postsovětském prostoru bývá často až přespříliš
komplikované a je některými autory kritizováno425. Ruská úprava není výjimkou.
Pakliže je vládě vyslovena nedůvěra absolutní většinou poslanců, může se president
rozhodnout, zda vládu odvolá či nikoliv. Zvolí-li druhou možnost, vláda pokračuje
ve standardním fungování. Pokud však Duma během tří měsíců vysloví vládě nedůvěru
znovu, president vládu buď odvolá, nebo Dumu rozpustí426. Toto ustanovení na první
pohled nevypadá příliš odlišně např. od klasického britského modelu, je ale třeba
pohlížet na něj v kontextu ústavy jako celku. Oproti britskému modelu nemá ruská
hlava státu povinnost jmenovat premiérem toho, kdo ovládá sněmovní většinu.

424

Obdobně Robert Elgie, který používá stejné vymezení pro jednu ze subkategorií uvnitř

polopresidentského systému – pozn. aut.
425
426

Například Edward Walker označil ruskou úpravu za „kuriózní“ (WALKER 1993, str. 118)
Čl. 117, odst. 3 ústavy
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Stejně tak nemá sněmovna možnost při novém sestavování vlády vynutit si
na presidentovi svého kandidáta427. Předseda vlády může požádat o důvěru také sám.
V případě neúspěchu má president na výběr, zda vládu odvolat, či rozpustit Dumu428.
Rozpuštění Dumy mimo již uvedené důvody není možné429.
V devadesátých letech byl ruský politický systém charakteristický silnou pozicí
presidenta, ke které mu výrazně pomáhala roztříštěnost frakcí ve Státní Dumě.
S nástupem Vladimira Putina došlo k zásadní proměně systému – objevila se
propresidentská strana, která ve volbách v roce 2003 již byla nejsilnější frakcí v Dumě,
v dalších volbách již dokonce získala ústavní většinu. Tato nová konstelace umožnila
Vladimiru Putinovi zůstat klíčovou mocenskou postavou i po svém dočasném odchodu
z presidentského úřadu. Jeho působení v čele ruské vlády tak zůstává dobrým dokladem
o polopresidentském charakteru ruského ústavního systému.

2.6.2. Ukrajina
Ukrajinská ústava byla přijata v roce 1996 a nesla se v regionální tradici úprav
se silným postavením presidenta. V roce 2004 byla přijata velká novela, která podstatně
měnila

povahu

ukrajinského

systému.

Zavedla

například

ojedinělý

institut

formalizované „koalice frakcí“ tvořících sněmovní většinu nebo kombinovanou úpravu
sestavení vlády, kdy ministry zahraničí a obrany navrhoval přímo president a nikoliv
ministerský předseda. V roce 2010 však tuto novelu napadla skupina poslanců z vládní
většiny u ústavního soudu. Ten pak v září roku 2010 prohlásil novelu za neústavní
a zrušil ji. Důvodem rozhodnutí ukrajinského ústavního soudu nebyl přitom obsah
napadené novely, ale způsob jejího přijetí – podle ukrajinské ústavy musí být návrh
každé změny základního zákona předložen ke stanovisku ústavního soudu. Schválený
427

V oblasti bývalého Sovětského svazu se však lze setkat i s „kurióznějšími“ úpravami. Příkladem budiž

Kazachstán, který v čl. 70 své ústavy stanoví povinnost vlády podat demisi při vyslovení nedůvěry,
kterou však president republiky nemusí přijmout. Pakliže demisi odmítne, vláda pokračuje v běžném
provozu – pozn. aut.
428

Čl. 117, odst. 4 ústavy

429

Čl. 109 ústavy a contrario
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text novely se však od znění posuzovaného ústavním soudem nikoli nepodstatně lišil430.
Zrušením novely ústavy pak „obživnul“ text platný do jejího přijetí 431.
Podle aktuálně účinného textu ústavy je ústavní systém na Ukrajině v oblasti
formování vlády oproti zrušené úpravě poněkud jednodušší. Předsedu vlády jmenuje
president se souhlasem absolutní většiny členů parlamentu432. Ostatní členové vlády
(podle

čl.

114

první

vicepremiér,

3

vicepremiéři

a

řadoví

ministři)433

jsou pak jmenováni (a odvoláváni) presidentem na premiérův návrh434. Podobně jako
v Rusku je kabinet odpovědný jak parlamentu, tak presidentovi. Odpovědnost
presidentovi435 se pak projevuje jednak v presidentově neomezeném právu kabinet
odvolat a jednak v konstrukci (opět shodné s Ruskem) vyžadující resignaci vlády
po zvolení nového presidenta436.
Ukrajinská ústava umožňuje (podobně jako ruská) toliko kolektivní vyslovení
nedůvěry. Počet poslanců potřebných k podání takového návrhu je poměrně vysoký –
jedna třetina. Na jeho přijetí je pak třeba absolutní většiny členů parlamentu 437.
Návrh na vyslovení nedůvěry pak může být podán pouze jednou za zasedání parlamentu
a nelze jej podat rok poté, co bylo schváleno programové prohlášení vlády.
Institut žádosti o vyslovení důvěry vládě ukrajinská ústava nezná. Stejně tak nezná

430

Summary to the Decision of the Constitutional Court of Ukraine No. 20-rp/2010, dostupné na

http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=122826
431

Tamtéž: According to Article 70.2 of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine” to

oblige the state bodies to ensure the immediate execution of this Decision on bringing the normative legal
acts in conformity with the Constitution of Ukraine dated June 28, 1996 in the wording that had existed
before it was amended by the Law of Ukraine “On Introducing Amendments to the Constitution of
Ukraine” No. 2222-IV dated December 8, 2004.
432

Čl. 114 ústavy

433

Úprava fixně stanoveného počtu vicepremiérů je v mezinárodním srovnání značně neobvyklá – pozn.

aut.
434

Oproti tomu podle čl. 114 platného do nálezu ústavního soudu byli členové vlády jmenováni

parlamentem – ministři zahraničí a obrany na presidentův, ostatní pak na premiérův návrh – pozn. aut.
435

Zakotvená výslovně v čl. 113 – pozn. aut.

436

Čl. 115 ústavy

437

Čl. 87 ústavy
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ani rozpuštění parlamentu, kromě jediného okrajového případu – situace, že by se
parlament nedokázal vůbec sejít438.
Na ukrajinské ústavě je patrné, že vznikala (oproti ruské) v situaci,
kdy se výrazné konflikty mezi ústavními orgány nepředpokládaly. Lze to pozorovat
například na absenci jakýchkoliv ustanovení pro případ, že parlament odmítne
presidentův návrh na ministerského předsedu. S koncem období presidenta Kučmy
v roce 2004 byla přijata novela, která dávala při sestavování vlády významnější roli
sněmovní většině, která se, patrně, měla stát klíčovou silou při případných konfliktech.
Následující vývoj na Ukrajině, kdy o řešení politických a ústavních krizí rozhodovaly
spíše jiné faktory než text ústavy, nedal odpověď na otázku, zda bylo nově zvolené
řešení funkční – a této odpovědi se po rozhodnutí ústavního soudu již ani nedočkáme.
I se zřetelem na současný vývoj je třeba Ukrajinu zařadit do kategorie zemí,
kde si na stabilní

a

standardní

fungování

ústavního

a

politického

systému

budeme ještě nějakou dobu muset počkat.

2.6.3. Gruzie
Současná gruzínská ústava vznikla v roce 1995, ještě za éry presidenta
Ševarnadzeho. Od té doby však doznala řady zásadních změn, především po roce 2004.
V říjnu 2010 pak byla schválena další revize ústavy, obsahující opět zásadní změny,
která však nabude účinnosti až s inaugurací nového gruzínského presidenta v roce 2013.
Změnám obsaženým v této revizi se budeme věnovat v závěru této kapitoly.
Současný gruzínský systém je založen na silném postavení presidenta. Během
7 dnů od konce předcházející vlády439 president vybere, po konzultaci se stranami
zastoupenými v parlamentu, kandidáta na funkci ministerského předsedy. Ten poté,

438

Čl. 90 ústavy

439

Podobně jako ruská vláda i gruzínská má povinnost resignovat po zvolení nového presidenta – pozn.

aut.
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během 10 dnů, předloží presidentovi seznam členů budoucí vlády k souhlasu440.
Jakmile designovaný premiér obdrží presidentův souhlas se složením vlády, předstoupí
během 3 dnů se žádostí o důvěru před parlament441. Parlament má pak týden
na projednání programu a složení vlády a na vyslovení důvěry. Parlament poté má442
tři možnosti rozhodnutí:
1. schválit program vlády i její složení
2. schválit program, ale odmítnout některého z navrhovaných ministrů
3. odmítnout program i složení vlády
Pakliže parlament schválí program vlády i její složení, president během 3 dnů vládu
jmenuje. Odmítne-li parlament některé z navrhovaných členů vlády, tito nemohou být
jmenováni ministry, a to ani později jako náhrada za jiné členy vlády. Pokud parlament
vládu odmítne, celá procedura začne běžet znovu. Ústava výslovně přiznává presidentu
republiky právo přijít s totožným složením vlády443. Dojde-li k trojímu odmítnutí
vládního programu, má president na výběr ze dvou možností: buď během 5 dnů
nominuje dalšího kandidáta na premiéra, nebo jmenuje předsedu vlády sám (a poté
na jeho návrh i vládu), rozpustí parlament a vyhlásí předčasné volby444. Zajímavostí
je výslovné ustanovení, že po dobu sestavování vlády nemůže parlament zahájit proces
impeachmentu presidenta445.
Členové gruzínské vlády nesmějí být zároveň poslanci 446. Jejich odvolání
má dva různé režimy – většinu členů vlády odvolává dle svého uvážení premiér.
U ministrů vnitra a obrany však přechází tato pravomoc na presidenta republiky,

440

Přičemž se nejedná o formální proceduru, president zde má plné právo navržené ministry odmítnout a

vyžádat si jiné návrhy – pozn. aut.
441

Čl. 80, odst. 2 ústavy

442

Podle čl. 80, odst. 3 ústavy

443

Čl. 80, odst. 4 ústavy

444

Čl. 80, odst. 5 ústavy

445

Čl. 80, odst. 6 ústavy

446

Čl. 53 ústavy
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jenž zároveň může kdykoliv odvolat vládu jako celek447. Jestliže je ministr odvolán,
či jinak zanikne jeho mandát, premiér jmenuje nástupce do dvou týdnů, opět
se souhlasem presidenta. Jestliže by výměnou došlo k situaci, že by se změnila třetina
vlády čítající alespoň 5 ministrů od složení schváleného parlamentem, musí vláda
do týdne požádat parlament o důvěru448. Parlament má při takovém hlasování stejné
možnosti, jako při hlasování o důvěře nově sestavené vládě.
Gruzínská ústavní úprava je ojedinělá tím, že zná dva druhy kolektivního
vyslovení nedůvěry. Nejprve tedy k standardnímu. Na návrh alespoň jedné třetiny
poslanců může parlament vyslovit absolutní většinou vládě nedůvěru. V takovém
případě může president (stejně jako v Rusku) vládu odvolat nebo rozhodnutí parlamentu
odmítnout. Zvolí-li druhé řešení, může parlament vyslovit nedůvěru znovu, a to mezi
devadesátým a stým dnem od předchozího hlasování. Stane-li se tak, president
buď vládu odvolá, nebo parlament rozpustí449. Procedura je tedy obdobná ruské –
konečně, ruská ústava z roku 1993 sloužila jako inspirace při tvorbě ústavy gruzínské.
Gruzínská ústava má však navíc ještě jeden způsob – bezpodmínečnou nedůvěru
(unconditional no-confidence). Parlament může prostou většinou navrhnout vyslovení
bezpodmínečné nedůvěry vládě. Jestliže se následně mezi 15 a 20 dny od přijetí návrhu
3/5 všech poslanců usnese na bezpodmínečném vyslovení nedůvěry, president vládu
odvolá450.

Odmítnout

rozhodnutí

parlamentu

(nebo

jej

rozpustit)

nemůže.

Nadto při dalším sestavování vlády nesmí navrhnout za premiéra stejnou osobu,
která stále v čele odvolané vlády451.
O důvěru může rovněž požádat sama vláda. Gruzínská ústava má dva druhy
žádosti o důvěru, z nichž každá má odlišnou proceduru – jde o žádosti obligatorní

447

Čl. 73, odst. 1, písm. c) ústavy

448

Čl. 81.1, odst. 1 ústavy

449

Čl. 81, odst. 1 ústavy

450

Čl. 81, odst. 2 ústavy

451

Čl. 81, odst. 3 ústavy......a contrario toto ustanovení znamená, že pakliže president odvolá vládu, jíž

byla vyslovena nedůvěra podle odstavce 1, nic mu nebrání následně navrhnout za premiéra téhož člověka,
jehož vládě parlament nedůvěru vyslovil – pozn. aut.
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a fakultativní. Obligatorní žádost o důvěru byla probrána výše452, nyní se bude zabývat
žádostí fakultativní. Předseda může požádat o důvěru v souvislosti se zákonem
o státním rozpočtu, daňovými zákony a v některých dalších případech453. Na vyslovení
důvěry je třeba absolutní většina. Pakliže je vládě vyslovena důvěra, návrh zákona
je přijat. Pokud vyslovena důvěra není, president do týdne buď vládu odvolá,
nebo rozpustí parlament. V případě, že parlament během 15 dnů od předložení žádosti
o důvěru o této otázce vůbec nehlasuje, má se za to, že důvěra byla vyslovena454.
Tímto ustanovením se chrání stabilita – má zabránit dlouhému období nejistoty.
Rozpustit gruzínský parlament mimo ústavou předvídaných specifických situací nelze.
Závěrem se podíváme na obsah změn gruzínské ústavy, které nabudou účinnosti
inaugurací nového prezidenta v říjnu 2013. Motivací provedených změn bylo především
vyvážení vztahů mezi ústavními orgány, a tím oslabení presidenta, který je pokládán
v současnosti za příliš silného455. Novela zavádí následující změny:
 předseda vlády bude moci jmenovat a odvolávat všechny ministry456
 vláda bude mít povinnost resignovat po parlamentních volbách, a nikoli
po zvolení nového presidenta
 kandidáta na předsedu vlády bude navrhovat vítěz voleb a nikoliv president
 nebude třeba souhlasu presidenta s návrhy na členy vlády
 pokud vláda končí z jiného důvodu než kvůli volbám, navrhne nástupce
parlamentní většina – není-li jí, tak nejsilnější frakce
 bude-li vládě dvakrát odmítnuta důvěra, navrhne dalšího kandidáta na premiéra
skupina alespoň 2/5 zákonodárců, selže-li i tento postup, bude president moci
parlament rozpustit

452
453

Jde o žádost o důvěru nově sestavené či podstatně obměněné vlády – pozn. aut.
Čl. 81, odst. 4: The Prime Minister shall be entitled to put the question of confidence of the

Government on the draft laws on the State Budget, Tax Code and a procedure of the structure, authority
and activity of the Government considering at the Parliament
454

Čl. 80, odst. 5 ústavy
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http://www.civil.ge/eng/article.php?id=22757
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Včetně ministrů obrany a vnitra – pozn. aut.
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 nově bude vláda jmenovat provinční guvernéry (v současnosti jde o pravomoc
přiznanou presidentu republiky)
 president bude potřebovat souhlas vlády při uzavírání mezinárodních smluv
 president tratí zákonodárnou iniciativu a na přehlasování jeho veta bude stačit
absolutní většina poslanců457.
Zcela odlišná pak je nová úprava vyslovení nedůvěry. Návrh bude moci podat
skupina 2/5 poslanců. O návrhu se pak bude hlasovat mezi 20. a 25. dnem. V případě
úspěchu bude parlament vybírat nového kandidáta na premiéra – hlasování proběhne
opět mezi 20. a 25. dnem od předchozího. Takto zvoleného kandidáta bude moci
president do 5 dnů vetovat, přičemž na jeho veto bude potřeba 3/5 všech poslanců458.
Jak patrno, nová ústava zásadním způsobem změní nastavení systému.
Pokud se do konce roku 2013 nestane v Gruzii nic zásadního459, budeme mít v oblasti
postsovětské Asie další zemi, která se (alespoň trochu) odkloní od modelu s velmi
silným presidentem. Tou první, která se nedávno vydala jinou cestou, je Kyrgyzstán,
kterému je věnována následující kapitola.

2.6.4. Kyrgyzstán

Přijetím nové ústavy v červnu 2010 se Kyrgyzstán vydal zcela jinou cestou
než ostatní členské země Společenství nezávislých států. Varován posledními
dvaceti lety vývoje, kdy oba silní presidenti vládli značně autokratickým způsobem
a své funkce opustili nikoli za standardních okolností, přijal kyrgyzský ústavodárce text,
který klade na první místo parlament a presidenta odsouvá do pozadí – do role
připomínající spíše evropské než postsovětské presidenty.

457

Převzato z http://www.civil.ge/eng/article.php?id=22757

458

Což činí celou proceduru velmi obtížně uplatnitelnou, na což upozornila i Benátská komise ve svém

stanovisku (http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL(2010)062rev2-e.asp ) – pozn. aut.
459

Což vzhledem k nízké stabilitě země nelze vyloučit – pozn. aut.
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Kandidáta na předsedu vlády navrhuje frakce (nebo koalice), která disponuje
většinou hlasů v parlamentu, a to do 15 dnů od ustavující schůze sněmovny. Kandidát
pak navrhne program a složení vlády460. Jestliže se většina do 15 dnů nenajde a vláda
není schválena, president určí jednu z frakcí a dá jí 15 dnů na sestavení většiny
a nalezení kandidáta na úřad ministerského předsedy. V případě neúspěchu pověří
jinou frakci. Nepovede-li se ani to, mají strany 15 dní na to, aby samy sestavily
parlamentní většinu a vybrali kandidáta na premiéra. Když selže i tento postup,
president parlament rozpustí461. Po schválení programu a složení vlády president vládu
jmenuje. Kyrgyzská ústava obsahuje i řešení situace, když president svou povinnost
nesplní – v takovém případě se po uplynutí lhůty má za to, že vládu jmenoval462.
Členové vlády (včetně jejího předsedy) mohou resignovat, přičemž rozhodnutí
o přijetí resignace je zcela na úvaze presidenta republiky463. Vyslovení nedůvěry
je možné pouze vládě jako celku a je upraveno podle ruského modelu s jednou,
ale stěžejní, odchylkou. Návrh je oprávněna podat skupina 1/3 poslanců464, přičemž
na vyslovení nedůvěry je zapotřebí souhlasu absolutní většiny poslanců465. Jestliže
je nedůvěra vyslovena, president může buďto odvolat vládu, nebo vyslovení nedůvěry
odmítnout. Jestliže během tří měsíců od jeho odmítnutí vysloví parlament nedůvěru
znovu, president vládu odvolá – nemá tedy alternativu, kterou disponuje jeho ruský
protějšek a jež je obvyklá v postsovětském prostoru, totiž možnost rozpustit parlament.
Právě výrazné zapojení presidenta do celého procesu je pak patrně důvodem,
proč ústava neumožňuje projednávat otázku nedůvěry vládě o období posledních
šesti měsíců presidentova mandátu466. Vláda může jednou do roka požádat o důvěru

460

Čl. 33, odst. 1 ústavy

461

Čl. 33 ústavy

462

Čl. 33, odst. 5 ústavy: In the event that the President fails to issue the decree on appointment of the

Prime minister and members of the Government within the above time period, they shall be deemed
appointed.
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Čl. 36, odst. 1 ústavy
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Toto lze nazírat jako obecný trend postsovětské oblasti – počet poslanců potřebných pro podání návrhu

na vyslovení nedůvěry vládě je velmi vysoký – pozn. aut.
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Čl. 34, odst. 4 ústavy
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sama. Pakliže neuspěje, má president 5 dní na rozhodnutí, zda ji odvolat
nebo zda rozpustit parlament467. Jak je v zemích bývalého Sovětského svazu obvyklé,
rozpuštění sněmovny závislé pouze na uvážení presidenta či premiéra možné není.
Dosavadní historie samostatného Kyrgyzstánu se vyznačovala autoritativními
vládci, kterých se bylo možno zbavit pouze převratem. Autoři ústavy se pokusili
předejít opakování podobného scénáře v budoucnu. Zda se jejich snaha potkala
s úspěchem, bude možno zhodnotit až za několik let.

2.6.5. Litva

Ústava Litvy z roku 1992 stojí na pomezí mezi dvěma světy. Na jedné straně
je postsovětská praxe režimů se silnými presidenty, na druhé straně pak praxe evropská,
která hlavám státu přiznává spíše symbolické postavení. Litva představuje v tomto
ohledu střední cestu, president není klíčovou osobou politického dění, je však nadán
podstatnými pravomocemi. Jak uvádí Kubát, ústavní text napovídá tomu, že president
má roli arbitra mezi parlamentem a vládou, zároveň však má i samostatná oprávnění
zejména v některých oblastech – například jde o zahraniční politiku, kde podle ústavy
(čl. 84, odst. 1) rozhoduje základní otázky zahraniční politiky468.
Kandidáta na premiéra navrhuje Seimasu469 president republiky do 15 dní
od uvolnění úřadu470. Ústava sice nepředepisuje presidentovi žádné podmínky,
nicméně je povinen brát ohled na rozložení sil v parlamentu, jak potvrdil i litevský
ústavní soud471. Po schválení jmenuje premiéra a na jeho návrh ostatní členy vlády.
Má přitom

právo

s premiérovým

návrhem

nesouhlasit,

v takovém

případě

mu ministerský předseda navrhne do 10 dnů jiné jméno472. Do 15 dní od svého
467

Čl. 35 ústavy

468

Srovnej KUBÁT (2004), str. 186
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Litevský parlament – pozn. aut.
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Čl. 84, odst. 4 a 9 ústavy
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KUBÁT (2004),, str. 187-188
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Čl. 84, odst. 4, též KUBÁT (2004), str. 189
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jmenování pak premiér předstoupí i se svou vládou před parlament s programovým
prohlášením. Pakliže toto prohlášení Seimas dvakrát za sebou odmítne, vláda podá
demisi473.
Ministry odvolává president na premiérův návrh. Pakliže však dojde k situaci,
kdy většina ministrů je jiná než na počátku vlády, musí vláda resignovat, nebo znovu
požádat

o

důvěru474.

Zajímavý

kompromis

mezi

„evropským“

a

ruským

konstitucionalismem je i možnost presidenta odvolat vládu o své vůli. Oproti ruskému
presidentovi tak on může učinit pouze se souhlasem parlamentu, ovšem právo iniciovat
tento proces (tj. navrhnout Seimasu odvolání premiéra – a tím i celé vlády) je i tak něco,
co presidenti v Evropě zásadně nemohou. Dalším institutem ukazujícím na kompromis
mezi evropským a ruským pojetím je povinnost vlády podat demisi jak po sněmovních,
tak po presidentských volbách.
Parlament má možnost vyslovit nedůvěru jak vládě, tak jednotlivým ministrům.
Děje

se

tak

v mezinárodním

srovnání

poměrně

neobvyklou

formou,

tajným hlasováním475. Na vyslovení nedůvěry je třeba absolutní většiny poslanců.
Vyjádří-li Seimas vládě nedůvěru, může na její návrh president Seimas rozpustit476.
Rozpuštění parlamentu pak může president dále učinit v případě, že Seimas dvakrát
odmítne programové prohlášení nové vlády, nebo jej během 30 dnů vůbec neprojedná.
President však nemůže Seimas rozpustit během posledních 6 měsíců svého období.
Zvláštní způsob, jak rozpustit parlament je jeho vlastní usnesení, schválené 3/5 všech
poslanců477.
Exkurzem do Pobaltí jsme uzavřeli část, věnovanou nástupnickým státům
Sovětského svazu. Shrneme-li, pak (kromě Pobaltí a Moldávie) máme co dělat s režimy
s velmi silnými presidenty, kteří ovládají politickou scénu. U některých zemí lze mít
vzhledem k jejich fungování i oprávněné pochybnosti, zda ústava je skutečně tím, co je
473

Čl. 101, odst. 1 ústavy

474

Čl. 101 ústavy

475

Čl. 101 ústavy

476

Čl. 58, odst. 2 ústavy

477

Čl. 58 ústavy
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pro politický systém zásadní. Pakliže v těchto zemích došlo v uplynulých letech
ke změně vlády, málokdy se tak stalo ústavně čistým způsobem a rovněž noví vládci
více než ochotně převzaly zvyky těch starých 478. Nicméně v Kyrgyzstánu (a snad
i v Gruzii) přikročili k ústavním změnám, které by takovýto vývoj měly do budoucna
činit obtížnějším. Jakkoliv při přijímání ústavy Kyrgyzstánu varoval ruský president
Medveděv před zvoleným systémem479, podle našeho názoru mu nelze přisvědčit.
Zkušenosti z postsovětských republik ukazují, že největším problém je právě hrozba
diktatury pramenící z příliš velké a neohrozitelné moci jedné osoby a že ruská varianta
polopresidentského režimu (v zásadě přenesená i do dalších zemí) tomu spíše
napomáhá, nežli by tomu bránila.

2.7. Země islámské tradice a Izrael
V další části již opustíme Evropu a vydáme se do Asie, především do oblasti
Blízkého východu – budeme se zajímat o muslimské státy. Nejprve se podíváme
na některé konstituční monarchie s, více či méně, aktivními panovníky a poté
na vybrané republiky – Irák, Pákistán, Severní Kypr a Izrael480.

2.7.1. Monarchie Blízkého východu
Podobně jako v Evropě, i na Blízkém východě se můžeme setkat s oběma
základními druhy státního zřízení – s monarchiemi i republikami. Povaha monarchií
v každém regionu je však podstatně odlišná. Jak již bylo vyloženo dříve, v evropských
monarchiích platí zásada, že král panuje, ale nevládne. Na Blízkém východě je tomu
jinak. Panovník má výraznou roli v oblasti výkonné moci. Vynecháme-li režimy

478

Příkladem budiž gruzínský president Saakašvili nebo kyrgyzský expresident Bakijev – pozn. aut.

479

http://www.rferl.org/content/How_Strong_Is_Kyrgyzstans_New_Constitution/2087294.html?pa
ge=1&x=1#relatedInfoContainer
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Izrael je do této kategorie přiřazen pro geografickou příbuznost. Nicméně, i na jeho území žije početná

muslimská menšina, jejíž postavení je minimálně problematické – pozn. aut.

106

charakterizovatelné jako absolutní monarchie481, zůstanou nám státy, které připomínají
polopresidentské systémy tím, že mají dvě ohniska moci – panovníka a parlament.
Jan Filip nazývá tyto země dualistickými monarchiemi482. V následujících odstavcích
si ukážeme, jaké postavení má v dualistických monarchiích vláda, a to na příkladu
Kuvajtu, Jordánska a Bahrajnu.
Předsedu vlády jmenuje ve všech třech zemích panovník483. Ústavy
mu nepředepisují hlediska, jimiž se má při výběru řídit, pouze v Kuvajtu je povinen vést
před jmenováním „tradiční konzultace“484. Další členové vlády jsou pak jmenováni
panovníkem na premiérův návrh485. Potvrzení nově jmenované vlády parlamentem
je vyžadováno pouze v Jordánsku, kde do měsíce od svého jmenování má vláda
předstoupit před sněmovnu se svým programem a žádostí o důvěru486.
Všechny tři země mají podmínky pro způsobilost být ministrem. Společnou
podmínkou je státní občanství. Bahrajn a Kuvajt navíc požadují věk alespoň 30 let487
a Kuvajtská ještě vyžaduje schopnost „dobře číst a psát arabsky“488. V Bahrajnu
je zakotvena neslučitelnost vládní funkce s poslaneckým mandátem. Vlády jsou
ve všech třech zemích závislé na důvěře panovníka, který je může, dle svého uvážení,
kdykoliv odvolat. Jednotliví ministři jsou pak rovněž odvoláváni panovníkem,
ale na návrh ministerského předsedy.

481

Např. Saúdskou Arábii – pozn. aut.
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FILIP (2006), str. 82
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V Bahrainu a Jordánsku král, v Kuvajtu emír – pozn. aut.

484

Čl. 56, odst. 1 ústavy Kuvajtu: The Amir, after the traditional consultations, appoints the Prime

Minister
485

Čl. 56, odst. 2 ústavy Kuvajtu, čl. 35 ústavy Jordánska a čl. 33, písm. d) ústavy Bahrainu

486

Čl. 54, bod (iii) ústavy Jordánska

487

Např. čl. 45, písm. a) ústavy Bahrainu

488

Čl. 82, písm. d) ústavy Kuvajtu: ... be able to read and write Arabic well.
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Blízkovýchodní monarchie znají individuální vyslovení nedůvěry – je možné
ve všech zemích. Návrh je oprávněna podat kvalifikovaná menšina 10 poslanců489.
Jak podotýká Saba Habachy, omezení oprávnění na 10 poslanců představuje stabilizační
prvek systému, který brání tomu, aby návrhy „podávala z rozmaru skupinka jen pár
ministrových oponentů“490. Na vyslovení nedůvěry je třeba absolutní většiny poslanců
v Kuvajtu a Jordánsku, v Bahrajnu se vyžaduje dokonce většina dvoutřetinová.
V Kuvajtu se členové vlády, kteří jsou zároveň poslanci, hlasování neúčastní a absolutní
většina je tak nižší než standardně491.
U vyslovení nedůvěry premiérovi (resp. vládě) je situace složitější a úpravy
se různí. Nejjednodušší je jordánská, která je shodná s úpravou pro vyslovení nedůvěry
ministrovi. Výhrada ohledně praktického uplatnění tohoto institutu platí i zde.
V Bahrajnu a Kuvajtu není vyslovení nedůvěry ministerskému předsedovi formálně
vůbec možné492. Nicméně v obou zemích může parlament (v Bahrajnu sněmovna)
přijmout usnesení (v Kuvajtu absolutní, v Bahrajnu dvoutřetinovou většinou),
že „nemůže dále spolupracovat s tímto premiérem“493. Procedura, co s takovým
usnesením dále, je pak v obou zemích odlišná. V Kuvajtu má emír na vybranou,
zda premiéra odvolá či zda rozpustí parlament. Ve druhém případě však platí, že pokud
nově zvolený parlament znovu přijme usnesení o nemožnosti spolupráce, emír musí
premiéra odvolat494. Pro Habachyho je kuvajtská úprava zcela odpovídající a nikoliv
489

Což je číslo, které v každé zemi znamená něco odlišného – pouhou 1/12 v Jordánsku, 1/5 v Kuvajtu a

¼ v Bahrajnu.
490
491

HABACHY (1964), str. 125
Čl. 101 ústavy Kuvajtu, čl. 53 ústavy Jordánska a čl. 66 ústavy Bahrajnu.........k uplatnitelnosti tohoto

institutu je však třeba podotknout, že například v Jordánsku nebyl za 60 let existence ústavy využit – viz.
FISH (2009) str. 354 – pozn. aut.
492

Kuvajtská ústava k tomu v čl. 102, odst. 1 dává do souvislosti fakt, že premiér nemá vlastní resort

s tím, že otázka důvěry nemůže vyvstat: The Prime Minister does not hold any portfolio; nor shall the
question of confidence in him be raised before the National Assembly. To souvisí s čl. 101, který stanoví,
že každý ministr je zodpovědný parlamentu za záležitosti svého ministerstva – nemá-li premiér
ministerstvo, nemá za co být odpovědný – pozn. aut.
493

Čl. 102, odst. 2 ústavy Kuvajtu a čl. 67, písm. b) ústavy Bahrajnu: ....it not possible to cooperate with

the Prime Minister
494

Čl. 102, odst. 3 ústavy Kuvajtu
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přehnaná, neboť „resignace premiéra je mnohem vážnější věc (než u ministra – pozn.
aut.), neboť v sobě zahrnuje i resignaci celého kabinetu. Proto jsou pojistky mnohem
závažnější“495 nicméně dlužno podotknout, že v komparativním srovnání je takováto
úprava neobvykle přísná a lze s úspěchem pochybovat, zda Kuvajt je natolik nestabilní
země, aby vyžadoval tolik „pojistek“.
V Bahrajnu je situace ještě komplikovanější. Přijme-li sněmovna usnesení
o nemožnosti spolupráce s premiérem, bude svoláno zasedání obou komor bahrajnského
parlamentu. Pokud ono dvoutřetinovou většinou setrvá na stanovisku sněmovny,
král buďto vládu odvolá, nebo sněmovnu rozpustí496. Můžeme tedy pozorovat
dvě významné odlišnosti. Tou první je absence „kuvajtské“ pojistky pro případ,
že i nová sněmovna bude proti premiérovi. Druhou, významnější, odlišností je zapojení
druhé komory do celého procesu – čímž se stává vyslovení nedůvěry premiérovi
fakticky nemožným. Požadavek 2/3 většiny poslanců je sám o sobě schopen takřka
znemožnit vyslovení nedůvěry, nicméně v kombinaci se zapojením druhé komory
je celá procedura již předem odsouzena k neúspěchu. Obě komory bahrajnského
parlamentu mají totiž 40 členů, přičemž členové „horní“ jsou jmenováni králem.
Požadavek na 2/3 z 80 lidí proti královu premiérovi (přičemž 40 hlasujících si král sám
vybral) není reálně splnitelný, což jenom dokumentuje celkový trend bahrajnské ústavy,
která je k panovníkovi mnohem přívětivější, než ústavy Jordánska a Kuvajtu.
V kontextu předcházejících odstavců je pak už jen logické, že panovníci
disponují oprávněním sněmovny rozpustit497. Shrneme-li výše uvedené, pak ve všech
třech zemích je panovník stále klíčovou osobou, moc ostatních aktérů se již liší. S jistou
mírou zjednodušení se dá říci, že v Jordánsku a Kuvajtu dochází ke kooperaci a jisté
dělbě moci, zatímco v Bahrajnu lze pozorovat mnohem absolutističtější nastavení
systému.
495

HABACHY (1964) str. 125: The resignation of the president of the council of ministers is a much

more serious matter, since it entails the fall of the entire cabinet. Consequently, it is surrounded with
more serious guarantees.
496

Čl. 67, písm. c) a d) ústavy Bahrajnu

497

Např. čl. 74 ústavy Jordánska – ten stanoví i jednu zajímavost, podle které ministr, který se chystá

kandidovat ve volbách, musí nejpozději 15 dnů před svou nominací vládu opustit – pozn. aut.
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2.7.2. Irák
Irácká ústava patří k ústavám novějším, pochází z roku 2005 a patří k nemnoha
systémům v oblasti, kde je hlava státu volena parlamentem. Parlament sám je přitom
na poměry arabských zemí nebývale silný498. President má, na zvyklosti nepřímo
volených hlav států, některé neobvyklé pravomoci, o nichž bude řeč dále.
Do 15 dnů po svém zvolení pověří president představitele nejsilnějšího bloku
v parlamentu sestavením vlády. Tento pak má 30 dní na to, aby sestavil vládu. Pakliže
neuspěje, president pověří sestavením vlády někoho jiného. Po sestavení vlády s ní
premiér předstoupí před parlament se žádostí o důvěru – na tu je třeba absolutní většina
poslanců. Pokud neuspěje, president pověří sestavením vlády jinou osobu a celý proces
běží znovu499.
Irácká ústava má odlišné kvalifikační předpoklady pro osobu premiéra
a pro osoby ministrů. Ministerský předseda musí splňovat několik požadavků –
být Iráčanem od narození, věk 35 let, vysokoškolské vzdělání a nesmí být odsouzen
pro trestný čin, s nímž je spojena újma na cti500. Ústava zná ještě jednu specifickou
podmínku navíc, musí se jednat zkušeného politika s dobrou pověstí, známého pro svou
integritu, bezúhonnost, čest a loajalitu k vlasti501. Mírně cynickou otázku, zda jsou tyto
podmínky v praxi splnitelné, ponecháme stranou. Ministr pak musí být volitelný
do parlamentu a musí mít, stejně jako premiér, vysokoškolské vzdělání502.

498

K tomu srovnej FISH (2009), str. 325n

499

Čl. 76 ústavy

500

Čl. 77, odst. 1 ve spojení s čl. 68 ústavy

501

Čl. 68, odst. 3 ústavy: Of good reputation and political experience, known for his integrity,

uprightness, fairness, and loyalty to the homeland.
502

Čl. 77, odst. 2 ústavy
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Irácká ústava zná jak individuální, tak kolektivní vyslovení nedůvěry. Návrh
je oprávněna podat skupina alespoň 50 poslanců503, přičemž na přijetí návrhu je třeba
absolutní většiny poslanců. Pokud je nedůvěra vyslovena, má se za to, že ministr
resignoval ke dni hlasování504. U návrhu na vyslovení nedůvěry premiérovi je situace
mírně odlišná. Jednak je požadavek na navrhovatele o něco přísnější – vyžaduje se
1/5 poslanců, jednak ústava přidala nového oprávněného navrhovatele – presidenta
republiky505. Na vyslovení nedůvěry je opět třeba absolutní většiny. Vláda, jíž byla
takto vyslovena nedůvěra, pokračuje (včetně premiéra) až do jmenování vlády nové.
Pakliže však bude úřad premiéra prázdný z jiného důvodu (např. premiér zemře),
přebírá jeho pravomoci až do jmenování nové vlády president republiky506. Ten pak
během 15 dnů pověří jinou osobu sestavením vlády podle čl. 76. Použití presidenta jako
„záložního předsedy vlády“ je institut, který nemá v mezinárodním srovnání obdoby.
Další neobvyklou úpravou je otázka rozpouštění parlamentu. Irácká ústava
používá dvě varianty. První z nich je možno označit za běžnou – parlament se rozpustí,
pokud se na tom usnese absolutní většina poslanců. Druhá cesta je, že parlament
rozpustí předseda vlády, jednající se souhlasem presidenta a na návrh kvalifikované
menšiny čítající alespoň jednu třetinu poslanců507.
Vzhledem ke komplikované situaci v Iráku a krátké době trvání její ústavy není
zatím možné hodnotit fungování základního zákona v praxi, a to zejména též proto,
že funkci presidenta zatím stále vykonává tříčlenná „presidentská rada“508.

503

Z celkového počtu 325 – pozn. aut.

504

Čl. 61, odst. 8, písm. A

505

Čl. 61, odst. 8, písm. B, bod 1

506

Čl. 81, odst. 1 ústavy

507

Čl. 64, odst. 1 ústavy

508

Čl. 138n ústavy
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2.7.3. Pákistán
Pákistánská ústava, přijatá v roce 1973, doznala za svou existenci celé řady
změn509. Poslední významnou změnu přinesl 18. dodatek, přijatý v roce 2010,
který oslabil postavení presidenta a také zvrátil některé změny zavedené během vlády
generála Parvíze Mušarafa. Pákistán má, podobně jako Irák, nepřímo volenou hlavu
státu, která není klíčovou složkou výkonné moci510.
Předsedu vlády, kterého ústava označuje za „hlavu exekutivy“ (chief executive)
volí sněmovna, která se k tomu účelu sejde nejpozději 21 dní od voleb. Premiérem
může být zvolen kterýkoliv muslimský člen sněmovny511. Na zvolení je třeba absolutní
většiny. Pokud ji žádný z kandidátů nezíská, koná se druhé kolo se dvěma
nejúspěšnějšími kandidáty. V něm je zvolen ten, který získá více hlasů – v případě
rovnosti se hlasování opakuje, dokud jeden z kandidátů nezíská více hlasů než ten
druhý512. Zvoleného kandidáta poté president formálně uvede do funkce. Další členy
vlády pak jmenuje president na premiérův návrh z řad poslanců a senátorů, přičemž
senátoři mohou tvořit maximálně ¼ vlády513.
Jak řečeno v předcházejícím odstavci, ministry mohou být pouze členové
parlamentu, čímž je jasná i otázka způsobilosti. Pákistánská ústava má velmi rozsáhlý
seznam kvalifikačních a diskvalifikačních podmínek514. Na tomto místě zmíníme jenom
některé méně obvyklé. Poslanec musí být dobrého charakteru a nesmí být známo,
že by porušoval nařízení islámu. Musí mít adekvátní znalosti islámské věrouky, plnit

509

V současnosti je její součástí již 19 dodatků – pozn. aut.

510

Presidenta volí zvláštní těleso sestávající z poslanců federálního parlamentu a poslanců provinčních

parlamentů – pozn. aut.
511

Mezi poslanci je též 10 křesel vyhrazených pro nemuslimy – pozn. aut.

512

Čl. 91, odst. 4 ústavy

513

Čl. 92, odst. 1 ústavy

514

Čl. 62, 63 a 63A ústavy
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povinnosti islámem předepsané a musí se zdržet těžkých hříchů515. Otázkou je, zda tato
ustanovení slouží toliko jako proklamace, nebo též jako zdroj záminek pro vyloučení
nepohodlných poslanců. Z podobného ranku je i podmínka, že poslanec nesměl nikdy
„oponovat ideologii Pákistánu“516. Dále ústava obsahuje několik podmínek vztahujících
se k působení v armádě517 a dále několik podmínek ekonomického charakteru518.
Specifickou okolností působící zánik mandátu poslance (a tím i ministra)
je „přeběhlictví“. Pákistán patří mezi země, které odpadnutí od vlastní strany trestají.
Odpadnout z vlastní strany se dá dvojím způsobem – resignací nebo hlasováním
v rozporu se stranickým pokynem v následujících otázkách: volba premiéra, hlasování
o důvěře či nedůvěře, finanční či ústavní zákon519. V takovém případě může vůdce
strany označit poslance za „odpadlíka“ – musí mu ale dát předtím možnost vysvětlit,
proč by za takového být označen neměl. Prohlášení předsedy strany je poté předloženo
volební komisi. Pakliže komise prohlášení potvrdí, poslancův mandát zaniká. Čl. 63A
však není možné použít vůči předsedovi sněmovny. Vidíme tedy, že pákistánská ústava
patří, co do vymezení (dis)kvalifikačních podmínek, mezi vůbec nejrozsáhlejší. Lze
však vyslovit hypotézu, že některá ustanovení slouží spíše k zajištění možnost zbavit
se nepohodlného poslance (jinak řečeno k tlaku na jeho konformitu) než k zajištění
kvalitního osazenstva zákonodárného sboru.
Nedůvěru je možno v Pákistánu vyslovit pouze ministerskému předsedovi,
nikoli řadovým ministrům. Oprávněna podat návrh je skupina 20% poslanců, přičemž

515

Čl. 62, odst. 1, písm d) a e) ústavy: he is of good character and is not commonly known as one who

violates Islamic Injunctions..... he has adequate knowledge of Islamic teachings and practises obligatory
duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins........tyto podmínky se pochopitelně
nevztahují na nemuslimy. U nich ústava požaduje namísto toho „dobrou morální pověst (good moral
reputation). – pozn. aut.
516

Oppose the ideology of Pakistan

517

Zjednodušeně řečeno, poslanec nesměl být propuštěn ze služby pro špatné chování – pozn. aut.

518

Například celkem kuriózní diskvalifikační podmínkou je, pokud poslanec, jeho manžel/ka či osoby na

něm závislé neplatí účty za telefon, plyn, vodu či elektřinu přes 6 měsíců a dosáhli tak dluhu alespoň
10 000 rupií – pozn. aut.
519

Čl. 63A ústavy

113

na jeho přijetí je třeba absolutní většiny. Stane-li se tak, vláda končí a sněmovna
přikročí k volbě premiéra nového. Návrh nelze podat během projednávání rozpočtu520.
Protiváhou této pravomoci je oprávnění premiéra nechat (prostřednictvím presidenta)
parlament rozpustit v zásadě kdykoliv dle své úvahy – nemůže však rozpuštění
navrhnout, projednává-li se právě otázka jeho důvěry. Rozpustit sněmovnu může
i president z vlastní vůle, a sice tehdy, když sněmovna vyslovila premiérovi nedůvěru
a není jiný poslanec, který by požíval důvěry většiny sněmovny, tento předpoklad
je třeba otestovat na k tomu určené schůzi521. Byla-li sněmovna rozpuštěna, jmenuje
president přechodnou vládu, přičemž osobu dočasného premiéra konzultuje s končícími
předsedou vlády a vůdcem opozice522. Ostatní členy takové vlády pak jmenuje
na premiérův návrh. Zajímavým v této souvislosti je ustanovení, které zapovídá členům
přechodné vlády, stejně jako jejich manželům/manželkám a dětem, kandidovat
v nadcházejících volbách523.
Na pákistánské ústavě jsou jasně patrné stopy britské tradice – můžeme je seznat
z existence povinného členství ministrů v parlamentu, z institutu vůdce opozice
(byť zmíněného jen okrajové), z takřka neomezeného práva exekutivy rozpouštět
sněmovnu nebo z existence relativně podrobné úpravy (dis)kvalifikačních předpokladů
pro výkon poslaneckého mandát. Ústava však trpí značnou nestabilitou, což ztěžuje
komplexnější hodnocení jejího fungování. Samostatnou kapitolou je pak značně
extenzivní úprava předpokladů pro výkon poslaneckého (a tím i vládního) mandátu.

520

Čl. 95 ústavy

521

Čl. 58, odst. 2 ústavy: President may dissolve the National Assembly in his discretion where, a vote of

no-confidence having been passed against the Prime Minister, no other member of the National Assembly
commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly in accordance with
the provisions of the Constitution, as ascertained in a session of the National Assembly summoned for the
purpose.
522

Čl. 224, odst. 1A ústavy

523

Čl. 224, odst. 1B ústavy
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2.7.4. Severní Kypr
Severokyperská turecká republika je stát, který se rozkládá v severní části
ostrova Kypru. Vyhlášení nezávislosti se datuje k roku 1983, přičemž oddělení od jižní
části524 se datuje ještě devět let nazpět. Drtivá většina ostatních zemí Severní Kypr
neuznává (vlastně jej uznává pouze Turecko), to však nic nemění na charakteru
Severního Kypru coby samostatného státu525.
Předsedu severokyperské vlády jmenuje president z řad členů parlamentu.
Sestavením vlády pak president pověří poslance, který je pravděpodobně schopen získat
většinu

v

parlamentu526.

Ostatní

ministry

pak

jmenuje

rovněž

president,

ale na premiérův návrh. Do týdne od svého jmenování předstoupí vláda se svým
programem před parlament se žádostí o důvěru527. Ústava nepředepisuje zvláštní
požadavek na potřebnou většinu, ergo postačí většina prostá. Pakliže vláda důvěru
nezíská, celý proces se opakuje. Pokud se nepodaří do 60 dnů sestavit vládu požívající
důvěry parlamentu, může president parlament rozpustit.
Předseda vlády, jak řečeno výše, musí být poslancem. U ostatních ministrů
ústava výslovně připouští možnost, že poslanci nebudou, stanoví pak ale podmínku,
že musejí splňovat kvalifikační předpoklady pro poslance528. Vedle obvyklých
podmínek věku, občanství a pobytu je další podmínkou dokončení vojenské

524

Vzniklé jako reakce na kyperský převrat a snahy připojit Kypr k Řecku – pozn. aut.

525

Přidržujeme se v této práci (nejen v případě Severního Kypru, ale též dalších států jako jsou Abcházie,

Taiwan nebo Náhorní Karabach) důsledně tzv. deklaratorní teorie státu, vyjádřené např. v čl. 3
Montevidejské úmluvy – pozn. aut.
526

Čl. 106, odst. 2 ústavy

527

Čl. 109, odst. 1 ústavy

528

Čl. 106, odst. 4 ústavy
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(či náhradní) služby529. Ministry pak odvolává na premiérův návrh president, přičemž
dojde-li k nadpoloviční obměně vlády, je třeba požádat znovu o důvěru530.
Severní Kypr nezná individuální vyslovení nedůvěry, vyslovit nedůvěru
je možné pouze ministerského předsedovi, a tedy vládě jako celku. Na podání návrhu
je třeba skupiny 9 poslanců531. Návrh není možné podat v období 3 měsíců
od posledního hlasování o důvěře či nedůvěře. Na vyslovení nedůvěry je třeba absolutní
většiny poslanců. Předseda vlády může, po projednání ve vládě, požádat o důvěru sám –
v takovém případě mu, podobně jako v České republice, stačí většina prostá.
Pokud ministerský předseda neuspěje (tj. návrh na vyslovení důvěry je zamítnut
či je vyslovena nedůvěra), podá demisi532. Jestliže během roku padnou díky hlasováním
o (ne)důvěře tři vlády, může president republiky parlament rozpustit – je však povinen
nejprve celou věc konzultovat s předsedou parlamentu, vládou a předsedy
parlamentních stran533. K rozpuštění parlamentu může také dojít z jeho vlastního
rozhodnutí přijatého absolutní většinou poslanců.
Od vyhlášení severokyperské nezávislosti došlo několikrát k pokusům o sblížení
obou částí ostrova. Nejblíže ke znovusjednocení se ostrov dostal v roce 2004
(v souvislosti se vstupem Kypru do EU), kdy byl tzv. Annanův plán534 předložen
referendu v obou částech ostrova. Bohužel byl odmítnut v řecké části ostrova. Evropské
státy sice volaly po řešení, které by pomohlo Severokypřanům překonat mezinárodní
529

Čl. 68, odst. 2 ústavy

530

S obdobou úpravu jsme se již mohli setkat např. v Litvě. Jakkoli je ve světě spíše výjimečná, občas se

objevuje zjevně bez geografických, ústavních nebo jiných souvislostí – záleží tedy čistě na vkusu toho
kterého ústavodárce, nicméně svůj smysl takové ustanovení bezpochyby má – pozn. aut.
531

Z 50 členů severokyperského parlamentu – pozn. aut.
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Čl. 109, odst. 6 ústavy

533

Čl. 88, odst. 3 a 5 ústavy

534

Pojmenován dle generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, za zmínku stojí jeho představení: „Let

me be clear. The choice is not between this settlement plan and some other magical or mythical solution.
In reality, at this stage, the choice is between this settlement and no settlement.... This plan is fair. It is
designed to work. And I believe it provides Cypriots with a secure framework for a common future. At
the end of the day, of course, it does not matter what I think. It is what the people think that counts. They
decide—and rightly so” (http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/sgsm9239.html ) – pozn. aut.
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izolaci, nicméně neudálo se prakticky nic. Frustrace a desiluse z nastalé situace vedly
nakonec v Severním Kypru k vítězství odpůrců sjednocení ve volbách. Nelze tedy
v nejbližších letech čekat nějaký posun a spíše je možné se domnívat, že průlom přinese
až případné přijetí Turecka do Evropské unie, které ovšem bude (i kvůli Kypru535)
mimořádně složité.
2.7.5. Izrael
Než se budeme věnovat postavení vlády v izraelské ústavě, je třeba zodpovědět
otázku, co vlastně izraelskou ústavou vůbec je. Izrael totiž jednotný ústavní text nemá.
V roce 1950 přijal Knesset536 rozhodnutí, že se nebude snažit o okamžitou přípravu
kompletní ústavy. Místo toho pověřil příslušné výbory, aby začaly s přípravou
jednotlivých kapitol, které se stanou zvláštními „základními“ zákony. Poté, co budou
všechny hotovy, budou předloženy Knessetu a všechny kapitoly dohromady budou
tvořit ústavu státu Izrael537. Od té doby bylo přijato několik základních zákonů, nicméně
otázka jejich právní síly zůstávala otevřená. To se změnilo v roce 1995, kdy izraelský
nejvyšší soud projednával případ Bank Mizrahi v. Migdal Cooperative Village. V něm
předseda soudu Aharon Barak zvrátil dosavadní judikaturu a prohlásil, že „Knesset
je nadán pravomocí přijmout ústavu. Učinil tak kapitolu po kapitole v souladu
s Harariho rozhodnutím. Každý ze základních zákonů představuje kapitolu ústavy Státu
Izrael. Každá kapitola stojí na vrcholu normativní pyramidy. Tedy, Stát Izrael má
svou ústavu – základní zákony“538. Toto rozhodnutí, přirovnávané občas k americkému
535

Kyperská republika jako jediný člen EU neudržuje s Tureckem ani diplomatické styky – pozn. aut.

536

Izraelský parlament – pozn. aut.

537

Tzv. Harariho rozhodnutí, pojmenované podle poslance Jizhara Harariho: "the First Knesset assigns to

the Constitution, Law and Justice Committee the preparation of a proposed constitution for the state. The
constitution will be made up of chapters, each of which will constitute a separate basic law. The chapters
will be brought to the Knesset, as the Committee completes its work, and all the chapters together will
constitute

the

constitution

of

the

state."

(citováno

dle

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Constitution.html )
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Mizrahi
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str.

203

(dostupné

na

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/93/210/068/z01/93068210.z01.pdf: The Knesset is endowed with
constituent authority. By that authority the Knesset enacted a constitution for Israel. It did so chapter by
chapter in accordance with the Harrari Decision. Each of the Basic Laws constitutes a chapter in the
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Marbury v. Madison, nám tedy vymezuje, co je součástí izraelské ústavy. Základní
zákon o vládě (Basic Law: The Government) pak pochází z roku 2001 a je již třetím
v pořadí toho jména539.
Proces ustavení vlády začíná tradičně výběrem ministerského předsedy.
V Izraeli pověří president poslance Knessetu, který bude ochoten pověření přijmout,
sestavením vlády. Pověření předchází konzultace se zástupci parlamentních stran.
Je přitom třeba, aby vše proběhlo během 7 dnů (pokud došlo ke konci vlády díky smrti
premiéra, tak do 14)540. Pověřený člen Knessetu má pak 28 dní na sestavení nové vlády,
přičemž tuto dobu mu president může prodloužit, a to až o 14 dní. Ústava má poměrně
detailně rozpracovány postupy pro různé situace, které jsou pro přehlednost zobrazeny
v následující tabulce:

constitution of the State of Israel. Each chapter stands at the head of the normative pyramid (cf. B. Akzin,
The Doctrine of Governments, vol. 1 (1963), at p. 120). Thus, the State of Israel has a constitution – the
Basic Laws.
539

V této souvislosti připomeňme, že mezi léty 1993-2001 experimentoval Izrael s přímou volbou

ministerského předsedy. Tento koncept se nicméně v praxi neosvědčil a byl v roce 2001 opuštěn – pozn.
aut.
540

Čl. 7 písm. a) Základního zákona o vládě (Basic Law: The Government, dále jen BLG)
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Povšimněme si na tabulce institutu žádosti většiny ( pole C4 a další vybarveno žlutě),
který slouží jako pojistka parlamentní většiny proti hlavě státu. Pokud totiž presidentovi
kandidáti neuspějí, má většina možnost vstoupit do procesu ustavení vlády výběrem
vlastního pověřence.

541

Na vyslovení důvěry postačuje prostá většina, vláda musí předstoupit před Knesset do 7 dnů od

sestavení čl. 13, písm. b) BLG
542

V čele vlády stojí osoba, která vládu zformovala, čl. 13, písm. c) BLG

543

Presidentovo prohlášení, že nevidí možnost sestavit vládu, čl. 9, písm. a) BLG

544

Rozhodnutí o novém pověřenci/prohlášení o nemožnosti sestavit vládu učiní president během 3 dnů,

čl. 9, písm. a) BLG
545

Absolutní většina poslanců může požádat presidenta o pověření konkrétního poslance sestavením

vlády, čl. 10, písm. a) BLG
546

Čl. 11, písm. a) BLG
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Jak plyne z předchozího výkladu, předseda vlády je vždy poslancem Knessetu.
U řadových ministrů povinné členství vyžadováno není. Nicméně pouze ministr,
který je zároveň poslancem, se může stát „úřadujícím premiérem“ (Acting Prime
Minister) podle čl. 16 BLG. Pro ministry pak ústava stanoví přímo ve svém textu
několik kvalifikačních předpokladů547. Zajímavostí je negativní postoj ústavy k dvojímu
občanství548. Má-li kandidát na ministra i jiné občanství než izraelské, může být
jmenován ministrem až poté, co podnikl všechny potřebné kroky ke zbavení se
takového občanství549.
Samostatnou kapitolou je, podobně jako v Pákistánu, úprava institutu
přeběhlictví. V Izraeli platí, že pokud opustíte svou frakci a nevzdáte se přitom
poslaneckého mandátu, nemůžete kandidovat v příštích volbách na kandidátní listině
žádné z parlamentních stran a nemůžete se ani do konce volebního období Knessetu
stát ministrem. Za opuštění vlastní strany se přitom podle čl. 6A Základního zákona
o Knessetu považuje jednak její dobrovolné opuštění a jednak hlasování v rozporu s ní
v otázce důvěry či nedůvěry vládě, obojí ale pouze za situace, kdy poslanci byla
přislíbena „kompenzace“ za takové jednání – přímá či nepřímá, ústava příkladmo uvádí
přislíbení jmenování do jiné funkce či umístění na kandidátce jiné strany550.
Porovnáme-li izraelskou úpravu s úpravou pákistánskou, nezbývá než konstatovat,
že Izrael dokázal tuto otázku uchopit mnohem lépe. Jednak vylučuje z pojmu
„přeběhlictví“ prostou změnu názoru a jednak nespojuje s opuštěním vlastní strany
zánik mandátu, čímž mnohem lépe respektuje princip reprezentace, na kterém
je moderní demokracie založena.

547

Čl. 6 BLG

548

U izraelských občanů celkem běžná věc – pozn. aut.

549

Čl. 6, písm. d) BLG – platí pouze za předpokladu, že právní řád dotčeného státu vzdání se občanství

umožňuje
550

Čl. 6A Základního zákona o Knessetu: resignation from a faction - including a vote in the Knesset

plenum not in accordance with the position of the faction concerning the expression of confidence or no
confidence in the government; voting shall not be construed as resignation if the Knesset member has not
received compensation in exchange for his vote;...... compensation - directly or indirectly, by a promise or
future commitment, including the assurance of a place on the list of Knesset candidates, or the
appointment of the Knesset member himself or someone else to whatever position.
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Vláda může, na návrh premiéra, rozhodnout o přibrání nového ministra.
O takovém rozhodnutí je povinna informovat neprodleně Knesset. Pokud ten vládní
rozhodnutí schválí, ministr se může ujmout úřadu551. Jednotliví ministři jsou pak
odvoláváni ministerským předsedou dle jeho uvážení.
Izraelská ústava používá institut konstruktivního vyslovení nedůvěry. Knesset
si může absolutní většinou poslanců vyžádat, aby byl jeden z poslanců pověřen
sestavením vlády552. Pokud tak učiní, president do dvou dnů pověří příslušnou osobu
sestavením vlády. Dosavadní vláda ex constitutione resignovala okamžikem vyslovení
nedůvěry. Pověřenec má 28 dní na sestavení nové vlády, lhůta mu může být
prodloužena až o dalších 14 dní. Poté předstoupí před Knesset se žádostí o důvěru.
Nedokáže-li sestavit vládu, nebo nedostane-li jím sestavená vláda důvěru, bude Knesset
rozpuštěn553.
Předseda vlády má také nástroj vůči parlamentu. Dojde-li k závěru, že většina
poslanců stojí proti vládě a neumožňuje jí řádně fungovat, může, ovšem pouze
se souhlasem presidenta, rozhodnout o rozpuštění Knessetu. Do 21 dnů od takového
rozhodnutí může Knesset přijmout usnesení, kterým navrhuje presidentovi pověřit
některého z poslanců sestavením vlády. Stane-li se tak, probíhá stejná procedura jako
v předcházejícím odstavci554. Čl. 29 pochopitelně není možné použít, byla-li premiérovi
vyslovena nedůvěra a probíhá tedy proces sestavení nové vlády, nebo pokud Knesset
vede řízení o „impeachmentu“555.
Izrael patří mezi země, které dokázaly ústavní systém vhodně přizpůsobit svým
potřebám. Nestabilní politická situace, značná fragmentace parlamentu, křehké vládní
většiny (často založené na extrémních stranách) a další potíže značně ztěžují vládnutí.
Institut konstruktivního vyslovení nedůvěry dává vládě šanci rozumně fungovat i během
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Čl. 15 BLG

552

Čl. čl. 28, písm. b) BLG

553

Čl. 28, písm. f) BLG

554

Čl. čl. 29, písm. a) – e) BLG

555

Procedura dle čl. 18 BLG
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častých politických krizí, protože pravděpodobnost shody rozhádaného Knessetu
na jiném premiérovi není velká. Za vyzdvihnutí rovněž stojí citlivý přístup k otázce
přeběhlictví,

který

princip

reprezentace

jako

základ

moderní

demokracie

umě kombinuje se snahou o posílení stability parlamentních frakcí, která v izraelské
realitě působí nemalé problémy.

2.8. Ostatní státy
Předposlední část tohoto oddílu bude mít sběrný charakter – podíváme se na země,
které se do jiných částí nevešly. Nejprve vydáme do dvou asijských zemí, jejichž ústavy
vykazují některé zajímavé rysy – Bhútánu a Bangladéše. Poté obrátíme naši pozornost
k zemím, patřícím do Siaroffovy kategorie 3556, totiž na systémy, kdy president
je zároveň hlavou vlády (exekutivní monismus), nicméně je volen parlamentem a je mu,
i s celou vládou, odpovědný. Tyto země známe čtyři – Jihoafrickou republiku,
Botswanu, Nauru a Marshallovy ostrovy.

2.8.1. Bhútán
První kapitola této části bude věnovaná Bhútánu. Jeho ústava patří mezi
nejnovější, byla přijata v roce 2008. Jejím specifikem je úprava voleb a politických
stran, která má přímý a zásadní dopad na parlament i vládu, proto se jí budeme zabývat.
Bhútán lze zařadit jako konstituční monarchii – v čele státu stojí král557, který se ale
do politického dění zapojuje pouze formálně.
Než se podíváme na vládu samotnou, je třeba zmínit jednu důležitou otázku.
V bhútánském Národním shromáždění jsou totiž ex constitutione zastoupeny pouze
dvě strany. Parlamentní volby se v Bhútánu konají dvoustupňově. V „primárkách“ nejde
o obsazení křesel v parlamentu, ale o výběr stran, které se budou účastnit samotných

556
557

SIAROFF (2003), str. 295
Druk Gyalpo, v překladu dračí král – pozn. aut.
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voleb – do těch postoupí dvě strany, jež získaly největší počet hlasů558. Takto vybrané
strany se pak zúčastní samotných voleb, konaných v jednomandátových obvodech.
Strana, která získá většinu křesel se stane „vládnoucí stranou“, druhá pak „opoziční
stranou“559. Ústava zná i postup pro případ rozpuštění jedné ze stran nejvyšším soudem.
V případě vládnoucí strany to znamená předčasné volby, v případě opoziční dojde
k hromadným doplňovacím volbám, během kterých parlament nezasedá a ve kterých
vládnoucí strana nesmí kandidovat560. „Přeběhlictví“ je ústavou zakázáno. Bhútánská
úprava je v těchto otázkách krajně neobvyklá a nasvědčuje snaze po harmonickém
fungování systému, odpovídající budhistické filosofii561.
Po tomto exkurzu do způsobu ustavení parlamentu a stranického systému
můžeme přejít k sestavení vlády samotné. Předsedou vlády jmenuje král leadera
(či jiného nominanta) vládnoucí strany. Na jeho návrh pak jmenuje ostatní ministry.
Vláda (Lhengye Zhungtshog) se skládá z předsedy vlády a ministrů, přičemž počet
ministrů je dán počtem ministerstev – ministři bez portefeuille se tedy nepřipouští.
Ústava dokonce výslovně zapovídá vytváření ministerstev pouze za účelem jmenování
ministrů562. Ministři pak musí splňovat několik požadavků. Ústava předepisuje povinné
členství ministrů ve sněmovně a zároveň přidává požadavek, aby byli Bhútánci
již od narození563. Zajímavostí je omezení, podle kterého nesmí být více jak dva ministři
poslanci z jednoho Dzongkhagu564.
Vyslovení nedůvěry bhútánské vládě lze zařadit mezi ta složitější a málo
pravděpodobná. Návrh je oprávněna podat skupina nejméně 1/3 poslanců, přičemž

558

Čl. 15, odst. 5-7 ústavy

559

Čl. 15, odst. 8 ústavy
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Čl. 15, odst. 12 a 13 ústavy
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K tomu dále později v odstavci věnovaném opozici – pozn. aut.
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Čl. 20, odst. 2 ústavy
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Čl. 17, odst. 4 ústavy
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Jedná se o regiony z vlastními místními vládami, podobné našim krajům. Bhútán je rozdělen na 20

Dzongkhagů, seskupených ještě dále do 4 zón – pozn. aut.
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na vyslovení je potřeba dokonce většina dvoutřetinová565. Je-li vládě vyslovena
nedůvěra, může král na premiérův návrh rozpustit parlament a vypsat nové volby.
Rozpuštění sněmovny mimo výše uvedené případy (tj. vyslovení nedůvěry a rozpuštění
vládnoucí strany) možné není566.
Je-li sněmovna rozpuštěna, král jmenuje přechodnou vládu. Smyslem institutu
přechodné vlády (i ústavně deklarovaným) je umožnit volební komisi uspořádat
svobodné a čestné volby567 - tedy zabránit tomu, aby vládnoucí strana využívala
ministerských pozic v předvolebním boji. Přechodná vláda se skládá z hlavního poradce
(Chief Advisor) a poradců. Hlavním poradcem jmenuje král předsedu nejvyššího
soudu568. Přechodná vláda nesmí přijímat žádná „politická rozhodnutí“ nebo jakékoliv
mezinárodní závazky. Její mandát zaniká jmenováním nového premiéra po proběhlých
volbách.
Poslední oblastí, které se budeme věnovat, je postavení opozice. Jak bylo řečeno
výše, bhútánská sněmovna obsahuje pouze dvě strany – vládnoucí a opoziční.
Postavení, práva a povinnosti opoziční strany jsou vymezeny v čl. 18 ústavy
a odpovídají budhistické filosofii s jejím úsilím o harmonii. Především je úkolem
opozice „hrát konstruktivní roli k zajištění toho, že vláda a vládnoucí strana budou
fungovat v souladu s ústavou“569. Dále se opoziční straně ukládá podporovat národní
integritu, jednotu a harmonii a rovněž tak spolupráci mezi všemi složkami společnosti.
Opozice má „podporovat a být účastna konstruktivní a odpovědné debaty v parlamentu

565

Čl. 17, odst. 6 a 7 ústavy....požadavek dvoutřetinové většiny je poměrně neobvyklý, lze jej najít např.

v Bahrajnu, u „bezpodmínečné“ nedůvěry v Gruzii (viz příslušné kapitoly) nebo v Alžírsku (čl. 136, odst.
1 alžírské ústavy) – pozn. aut.
566

Čl. 10, odst. 24 ústavy

567

Čl. 19, odst. 1 ústavy

568

Čl. 19, odst. 2 ústavy

569

Čl. 18, odst. 1 ústavy: The Opposition Party shall play a constructive role to ensure that the

Government and the ruling party function in accordance with the provisions of this Constitution

124

a zajišťovat tak zdravou a důstojnou opozici“570. K tomu má opozice právo oponovat
vládě, předkládat alternativní návrhy a zpochybňovat vládní správu veřejných
záležitostí. Ústava také výslovně ukládá opozici povinnost upřednostnit národní zájmy
před stranickými s tím, že jejím cílem musí být vždy učinit vládu odpovědnou
a transparentní571. Konečně, ústava ukládá opozici pomáhat vládě a podporovat ji
v případě vnějšího ohrožení, živelných pohrom a dalších krizí, kde jsou v sázce
bezpečnost a národní zájmy.
Bhútánská ústava je zajímavá především svou konstrukcí politické soutěže,
která je ve světě zcela ojedinělá. Zajímavá je též úprava přechodné vlády, která je jistým
trendem v této geografické oblasti572. Rovněž zajímavá je pasáž věnovaná opozici.
Ne snad proto, že by měla skutečný normativní význam, ale proto, že představuje
jakýsi model „ideální opozice“ zakotvený na ústavní úrovni. Opozice, jež si uvědomuje,
že jejím hlavním cílem je sloužit zemi, nikoli vládu za každou cenu zničit.

2.8.2. Bangladéš
Ústavní vývoj Bangladéše představuje zajímavou cestu od parlamentního
systému k presidentskému a zase zpátky. Původní ústava, přijata v roce 1973 po získání
nezávislosti, byla o dva roky později zásadně změněna – došlo k zavedení presidentské
formy vlády, omezení moci zákonodárné i soudní i k dalším změnám znamenajícím
posun k autoritativnímu charakteru státu. To trvalo do roku 1991, kdy další zásadní
revizí ústavy došlo k návratu k parlamentní formě vlády, která trvá doposud. Pro naše
účely poslední zajímavou změnou byl ústavní dodatek z roku 1996 zavádějící institut
nestranické přechodné vlády.

570

Čl. 18, odst. 3 ústavy: The Opposition Party shall endeavour to promote and engage in constructive

and responsible debate in Parliament while providing healthy and dignified opposition to the
Government.
571

Čl. 18, odst. 4 ústavy: The Opposition Party shall not allow party interests to prevail over the national

interest. Its aim must be to make the Government responsible, accountable and transparent.
572

Jak uvidíme v další kapitole věnované Bangladéši – pozn. aut.
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Ústava Bangladéše573 obsahuje některé rysy anglické tradice. Jednou z nich
je způsob výběru premiéra. Zde najdeme tradiční formulaci, že hlava státu (president)
jmenuje ministerským předsedou osobu, která se mu jeví být schopna ovládat většinu
parlamentu574. Další členy vlády pak jmenuje (a odvolává) na jeho návrh. Požadavkem
ústavy je, aby premiér a minimálně 90% ministrů bylo poslanci. Zbylí ministři pak musí
splňovat předpoklady, aby poslanci být mohli575.
Bangladéš nemá úpravu pro hlasování o důvěře či nedůvěře – důvěru konstruuje
jako faktický stav. Pakliže předseda vlády důvěru parlamentu ztratí, musí odstoupit,
leda by požádal presidenta o rozpuštění parlamentu. Takovému návrhu pak president
vyhoví, pokud nebude existovat žádný jiný poslanec, který by požíval důvěry většiny
parlamentu576.
Důvodem, pro který jsme zařadili Bangladéš do této práce, je jeho úprava
institutu nestranické přechodné vlády (Non-Party Cartaker Government). Taková vláda
bude jmenována vždy, když bude parlament rozpuštěn a bude odpovědna presidentu
republiky. Přechodná vláda se skládá z hlavního poradce a poradců, kteří musí splňovat
následující předpoklady577:


jsou volitelní do parlamentu



nejsou členy žádné politické strany (ani s ní spojené organizace)
a nechystají se kandidovat v nadcházejících volbách



jsou věku maximálně 72 let.

Hlavním poradcem jmenuje president toho z bývalých předsedů nejvyššího soudu
(splňujících výše uvedené požadavky), který svou funkci opustil naposledy.
Pakliže žádný takový expředseda nejvyššího soudu není (nebo není ochoten úřad

573

Coby bývalé britské kolonie – pozn. aut.

574

Čl. 56, odst. 3 ústavy

575

Čl. 56, odst. 2 ústavy

576

Čl. 57, odst. 2 ústavy

577

Čl. 58C, odst. 7 ústavy
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převzít), bude hlavním poradcem jmenován bývalý soudce apelační divize nejvyššího
soudu, který soud opustil naposledy. Jestliže se ani v této kategorii hlavní poradce
nenajde, jmenuje jím president, po konzultaci se zástupci hlavních politických stran,
libovolného občana Bangladéše splňujícího kvalifikační předpoklady578. Přechodná
vláda pak bude trvat až do jmenování nového premiéra po parlamentních volbách.
Představením Bangladéše jsme ukončili krátký exkurs do oblasti jihu Asie.
Nyní se podíváme na čtveřici zemí – dvě africké a dvě tichomořské, které spojuje
unikátní

kombinace

„presidentského“

uspořádání

výkonné

moci

s „parlamentaristickým“ vztahem k národnímu zákonodárnému sboru.

2.8.3. „Kategorie 3“
Poslední kapitola tohoto oddílu bude věnována zemím, jimž se autoři raději
vyhýbají, protože nezapadají do žádné klasifikace, případně je jen zmiňují, jako něco,
co existuje, ale žádnou další pozornost jim nevěnují. Alan Siaroff rozčlenil ústavní
systémy do 8 možných kategorií, podle odpovědí na následující 3 otázky:579
1. Je hlava státu zároveň hlavou vlády?
2. Je hlava státu přímo volena občany? 580
3. Je hlava vlády odpovědná parlamentu?
Země, kterými se tato kapitola zabývá, jsou společné právě odpověďmi na uvedené
otázky. Na první z nich je odpověď ano – ve všech zemích je president (hlava státu)
zároveň hlavou vlády – samostatnou pozici ministerského předsedy v nich nenajdeme.
Na druhou otázku je odpověď ne – hlavu státu (a vlády) volí parlament581. Na třetí
otázku je odpověď opět ano – hlava vlády (a státu) je parlamentu odpovědná a vládě
578

Čl. 58C, odst. 3-5 ústavy

579

SIAROFF (2003), str. 295

580

Sbor volitelů není na překážku – pozn. aut.

581

V Botswaně to tak úplně být nemusí (srovnej viz další výklad), ale ani jedna ze specifických

botswanských procedur nemění nic na tom, že president je president z vůle poslanců – pozn. aut.
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(včetně presidenta) může být vyslovena nedůvěra. Alan Siaroff zařadil do této kategorie
tři státy: Botswanu, Nauru a Marshallovy ostrovy. My přidáme ještě jeden, Jihoafrickou
republiku, protože podle našeho názoru do této kategorie spadá rovněž582.
První otázkou, na kterou se zaměříme je volba presidenta. Nejprve
si představíme standardní postup a pak se podíváme na specifickou úpravu
botswanskou, která se od ostatních podstatně odlišuje. Jak již řečeno výše, president
je volen parlamentem, a to vždy na ustavujícím zasedání parlamentu a dále tehdy,
když se úřad uvolní. Tichomořské ústavy se procedurou prakticky nezabývají – ústava
Marshallových ostrovů stanoví alespoň, že president je volen tajným hlasováním
a že musí získat nadpoloviční většinu všech poslanců583. V ústavě Nauru nenalezneme
ani to. Jižní Afrika má celý proces popsaný podrobněji v jedné z příloh ústavy.
Oprávnění podat návrh na kandidáta má dvojice poslanců. Volební jednání sněmovny
pak řídí předseda nejvyššího soudu584. Byl-li podán pouze jeden návrh, navržený
kandidát je automaticky zvolen585. Pokud je kandidátů více, koná se tajné hlasování,
ve kterém je zvolen ten, kdo dosáhne většiny hlasů (z odevzdaných). Není-li takového
kandidáta, koná se další kolo, do kterého již nepostupuje ten nejméně úspěšný z kola
prvního586. Tento proces se opakuje, dokud není znám vítěz. Pakliže se na „postu“
nejméně úspěšného objeví dva či více kandidátů se stejným počtem hlasů, koná se
rozřazovací volba mezi nimi, a to i opakovaně587.
Úprava v Botswaně je odlišná. Nabízí totiž dvě varianty – zvolení presidenta
současně s parlamentem nebo standardní variantu parlamentní volby. V prvním případě
je návrh na kandidáta oprávněna podat skupina alespoň 1000 voličů. Každý z kandidátů
do Parlamentu má možnost (nikoliv povinnost) závazně podpořit některého z kandidátů
582

Siaroff u Jihoafrické republiky odpověděl na otázku, zda je president odpovědný parlamentu záporně,

nicméně tato odpověď se jeví jako nesouladná s čl. 102 ústavy JAR (viz dále) – pozn. aut.
583

Čl. V, paragraf 3, odst. 2 a 3 ústavy Marshallových ostrovů (dále jen MO)

584

Čl. 86, odst. 2 ústavy Jihoafrické republiky (dále JAR)

585

Část A, čl. 5 přílohy č.3 ústavy JAR

586

Část A, čl. 7 odst. 1 přílohy č.3 ústavy JAR – používá se tedy stejná eliminační procedura, s jakou

jsme se již setkali např. u Šalamounových ostrovů (srovnej příslušnou kapitolu) – pozn. aut.
587

Část A, čl. 7 odst. 2 přílohy č.3 ústavy JAR
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na presidentský úřad588. Pakliže by většina zvolených poslanců takto podpořila stejného
kandidáta, byl by tento zvolen automaticky presidentem. Pokud nedojde ke zvolení
presidenta uvedeným způsobem, koná se na nejbližším zasedání parlamentu standardní
volba. V ní je kandidáta oprávněna navrhovat skupina alespoň 10 poslanců (z 61).
Volba je maximálně tříkolová, přičemž předseda parlamentu (který sám nehlasuje)
může nařídit jedno nebo dvě další kola589. President se pak ujímá funkce dnem zvolení.
S výjimkou Botswany může být presidentem pouze poslanec parlamentu590,
čímž jsou dány i kvalifikační předpoklady. V Botswaně (kde president je členem
parlamentu ex officio) je jako kvalifikační předpoklad dána volitelnost do parlamentu,
věk 30 let a občanství od narození591. Co se dalších členů vlády týká, má každá země
mírně odlišené podmínky. Na Marshallových ostrovech a Nauru musejí být všichni
ministři (jmenovaní presidentem) poslanci, přičemž ústava Nauru stanoví jejich počet
na 4 nebo 5 ministrů592 a ústava Marshallových ostrovů na 6-10593. Na Marshallových
ostrovech je nadto zvolený president povinen předložit předsedovi sněmovny seznam
členů vlády do 7 dnů od zvolení – teprve poté je on sám i se zbytkem vlády uveden
do úřadu. Pakliže do 7 dnů ostatní členy vlády nenavrhne, hledí se na něj, jako by nebyl
vůbec zvolen594. V Jižní Africe má vláda kromě ministrů i „zástupce presidenta“
(Deputy President), přičemž maximálně dva řadoví ministři mohou být vybráni
presidentem z osob odlišných od poslanců595. V Botswaně pak president jmenuje
kromě řadových ministrů (a jejich náměstků – Assistant Ministers) i vicepresidenta,
přičemž vicepresident musí být poslancem a jeho jmenování je podmíněno souhlasem
parlamentu596. Z ministrů a náměstků pak maximálně 4 mohou být vybráni z jiných
osob než poslanců. Ústava Botswany sice stanoví omezení počtu členů vlády,
588

Čl. 32, odst. 3, písm. a) ústavy Botswany

589

Čl. 35, odst. 5, písm. f) ústavy Botswany

590

Čl. 16, odst. 2 ústavy Nauru, čl. V, paragraf 2, odst. 1 ústavy MO a čl. 86, odst. 1 ústavy JAR

591

Čl. 33, odst. 1 ústavy Botswany

592

Čl. čl. 19, odst. 1 ústavy Nauru

593

Čl. V, paragraf 4, odst. 1 ústavy MO

594

Čl. V, paragraf 4, odst. 3 ústavy MO

595

Čl. 91, odst. 3 ústavy JAR

596

Čl. 39, odst. 1 ústavy Botswany
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ale zároveň umožňuje parlamentu stanovit odlišná čísla, což se i stalo597. Rozdíl v názvu
i proceduře jmenování mezi druhým mužem Botswany a Jižní Afriky není náhodný.
Zatímco

jihoafrický

„zastupující

president“

plní

funkci

obdobnou

českému

místopředsedovi vlády, pak u botswanského vicepresidenta je situace jiná – ten totiž
funguje podobně jako vicepresident v USA – v případě smrti, resignace či ztráty
kvalifikačních předpokladů presidenta nastupuje na jeho místo598. Všichni členové vlád
ve všech zemích pak mohou být presidentem dle jeho úvahy odvoláni599.
Ani jedna ze čtyř zemí, sledovaných v této kapitole, nezná individuální
vyslovení nedůvěry. Pouze v Jihoafrické republice jsou dvě nedůvěry, z nichž jednu
můžeme nazvat jako „částečnou nedůvěru“. Jednotlivé úpravy se liší (s výhradou JAR)
jen mírně – základem je podání návrhu na vyslovení nedůvěry. Ústavy obvykle
nepožadují

kvalifikovanou

menšinu

–

výjimkou

jsou

Marshallovy

ostrovy,

které umožňují podat návrh skupině alespoň 4 poslanců (z 33), kteří nejsou členy vlády
– ti návrh na vyslovení nedůvěry podat nemohou600. Na vyslovení nedůvěry je pak třeba
absolutní většiny poslanců601 – kromě Nauru, kde stačí jen polovina602. V Jihoafrické
republice je pak možné vyslovit dvě nedůvěry – částečnou a úplnou. Rozdíl je v tom,
že při prvé z nich je vyslovena nedůvěra vládě, ovšem nikoli zároveň presidentovi603.
Druhá varianta nedůvěry je již standardní.
Následky vyslovení nedůvěry se pak liší. Na Nauru a v Jihoafrické republice
(u „úplné“ nedůvěry) platí tzv. semikonstruktivní vyslovení nedůvěry. President i vláda

597

Podle originálního textu ústavy by vláda nemohla mít více než 11 členů (presidenta, vicepresidenta, 6

ministrů a 3 náměstky), nicméně v současnosti čítá botswanský kabinet 18 členů – pozn. aut.
598

Čl. 35, odst. 1 ústavy Botswany – právě tato funkce vicepresidenta je důvodem, proč je jeho

jmenování podmíněno souhlasem parlamentu – pozn. aut.
599

Jen pro připomenutí uvádíme, že tam, kde je členství v parlamentu povinné, dochází jeho zánikem i

k zániku členství ve vládě (kromě případů spojených s rozpuštěním parlamentu) – pozn. aut.
600

Čl. V, paragraf 7, odst. 1 ústavy MO

601

Např. čl. 92 ústavy Botswany

602

Čl. 24, odst. 1 ústavy Nauru – toto specifické ustanovení reflektuje nejspíše situaci, že president je sám

poslancem a jakoby tak neguje jeho hlas – pozn. aut.
603

Čl. 102, odst. 2 ústavy JAR
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končí a parlament má relativně krátkou dobu na zvolení nové hlavy státu604. Pakliže
ve stanovené lhůtě presidenta nezvolí, bude rozpuštěn605. Dojde-li v JAR k částečnému
vyslovení nedůvěry, president je povinen rekonstruovat svůj kabinet606. K Nauru nutno
podotknout, že v něm dochází k vyslovení nedůvěry velmi často a vlády se střídají se
značnou frekvencí – důvodem však není ani tak ústavní úprava sama, ale skutečnost,
že parlament této ostrovní země je složen z malého počtu osob (18) bez stranické
příslušnosti, tudíž většiny vznikají a zanikají velmi volně a snadno607. V Botswaně
je situace jednodušší – president se při vyslovení nedůvěry může rozhodnout,
zda odstoupí, či zda rozpustí parlament608. Zde ovšem nutno podotknout, že vyslovení
nedůvěry je v Botswaně velmi nepravděpodobné, a to ze dvou důvodů. Jednak
Botswana patří mezi systémy s jednou dlouhodobě dominující stranou a jednak díky
nárůstu

počtu

ministerstev

je

zhruba

30%

poslanců

zároveň

ministry.

Přes nepravděpodobnost vyslovení nedůvěry se však řadovým vládním poslancům daří
příležitostně zahnat vládu do úzkých a vynutit si na ní legislativu, kterou by sama
nejspíše nepřijala609. Zcela nezvyklou úpravu pak mají Marshallovy ostrovy,
kde po vyslovení nedůvěry má parlament 14 dnů na volbu nového presidenta.
Pakliže neuspěje, president pokračuje dále, jako by nedůvěra nebyla vůbec vyslovena –
další návrh pak nelze podat dříve než po uplynutí 90 dnů610.
Zbývá ještě probrat možnost rozpuštění parlamentu coby nástroje exekutivy
vůči legislatuře. V Botswaně může president podle čl. 91 ústavy (kromě výjimečných
případů) rozpustit parlament kdykoliv611. V JAR president nemá diskreci v rozpouštění
parlamentu. Parlament musí být rozpuštěn, když se na tom absolutní většinou usnese

604

7 dní v Nauru, 30 dní v JAR – pozn. aut.

605

Čl. 24, odst. 2 ústavy Nauru a čl. 50, odst. 2 ústavy JAR

606

Čl. 102, odst. 1 ústavy JAR

607

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html

608

Čl. 92 ústavy Botswany

609

FOMBAD (2005) str. 20-26

610

Čl. V, paragraf 7, odst. 4 a 5 ústavy MO

611

Je ovšem třeba si uvědomit, že tím zároveň zkracuje vlastní mandát, tato poznámka je společná všem

zemím této kapitoly – pozn. aut.
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nebo když nedokáže do 30 dnů od uprázdnění úřadu zvolit nového presidenta 612.
Na Marshallových ostrovech může president (na základě svého uvážení) rozpustit
parlament, pokud mu dvakrát po sobě sice byla vyslovena nedůvěra, ale ve funkci zůstal
pro nezvolení nástupce (viz předchozí odstavec). Právo presidenta na rozpuštění
parlamentu zaniká ve třicetidenní prekluzívní lhůtě, počítané ode dne, kdy jej poprvé
mohl využít613. Originální konstrukci nalezneme na Nauru. Parlament rozpouští
jeho předseda na návrh presidenta. Presidentův návrh předá Speaker parlamentu během
14 dnů od jeho obdržení. Pokud během následujících sedmi dní parlament nevysloví
presidentovi nedůvěru, bude rozpuštěn. Předseda parlamentu zde nemá žádný prostor
pro vlastní uvážení614. Ústava zde tedy dává presidentovi právo rozpuštění iniciovat,
nicméně konečné rozhodnutí zůstává na zákonodárném sboru – či přesněji na jeho
případném odporu.
Představením neobvyklého, leč nepochybně zajímavého, způsobu ústavního
uspořádání v zemích spadajících do Siaroffovy kategorie 3 jsme téměř zakončili
zvláštní část, která tvoří těžiště této práce. Nyní bude následovat závěrečná část
věnovaná České republice a pohledu na její ústavní uspořádání v komparativní
perspektivě.

2.9. Česká republika
Závěr této části je věnována České republice. Než se dostaneme k jednotlivým
institutům provázejícím vládu, podíváme se Českou republiku optikou klasifikace
ústavních systémů. V současnosti nečiní zařazení České republiky autorům potíže. Josef
Blahož označuje český ústavní systém za parlamentní, i když „modelově osobitý“615.
Mezi parlamentní systémy řádí ČR i Elgie616 a pro Siaroffa patří Česká republika mezi

612

Čl. 50 ústavy JAR

613

Čl. 4, paragraf 13, odst. 1, písm. a) a odst. 2 ústavy MO

614

Čl. 41 ústavy Nauru

615
616

BLAHOŽ (2007) str. 101
Vláda je odpovědná parlamentu a president je volen nepřímo – pozn. aut.
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„parlamentní systémy s loutkovým presidentem“617. Nicméně nelze přehlédnout, že
český president patří v této Siaroffově kategorii mezi spíše silnější618.
Otázkou, která se nabízí, je, nakolik se český ústavní systém změní
se zavedením přímé volby presidenta. Pro některé autory dojde pouze k tomu,
že se ústavní systém stane ještě „osobitějším“619. Pro jiné však bude situace odlišná.
Pro Roberta Elgieho se Česká republika, vzhledem k jeho formální definici. stane
polopresidentským systémem. Zajímavý posun, nad kterým se je vhodné zamyslet,
nastane u Alana Siaroffa – český president získá další bod v tabulce (bude přímo volen)
a Česká republika se tak přesune do kategorie „parlamentních systémů s presidentským“
korektivem“620. Ať již s těmito autory souhlasíme, či nikoliv, je zcela zřejmé, že nová
ústavní úprava znamená nezanedbatelný zásah do ústavního systému. Máme-li
presidenta vybaveného širokou mírou diskrece při výběru ministerského předsedy
(pokud to poměr sil v Poslanecké sněmovně vzešlý z voleb umožní, může být role
presidenta i rolí klíčovou), samostatnou pravomocí výběru členů Bankovní rady ČNB
(tedy s vlivem na ekonomickou politiku státu) a s potenciálně významnou rolí
v zahraniční politice (přenesení sjednávání mezinárodních smluv na vládu není
automatické)

a nově

jej

vybavíme

bezprostřední

demokratickou

legitimitou,

pak v případě, že bude zvolena dostatečně silná osobnost, může dojít k významnému
posílení faktické role hlavy státu v našem ústavním systému. Ne nadarmo pronesl
Maurice Duverger na adresu ústavního dodatku z roku 1962, který zavedl přímou volbu
francouzského presidenta, že „nedal presidentovi žádné nové pravomoci, ale dal

617

Srovnej kapitolu o A. Siaroffovi v obecné části

618

SIAROFF (2003), str. 301 – lze v této souvislosti zpochybnit Siaroffovu tabulku v kolonce České

republiky – podle našeho názoru je presidentovi nutno přidat bod v kategorii AP (Appointment Power),
především kvůli pravomoci výběru členů bankovní rady ČNB a významné pozici směrem ke jmenování
soudců ústavního soudu – pozn. aut.
619

Sem můžeme zařadit jak české autory (Blahože či Klokočku, tak autory zahraniční, např. Steffaniho,

von Beymeho nebo Sartoriho – pozn. aut.
620

SIAROFF (2003), str. 307 a 309
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mu moc“621. Lze tedy jen litovat, že ústavodárce při přijímání této ústavní změny
promýšlel spíše průzkumy veřejného mínění nežli ústavní a politické souvislosti návrhu.
Začneme s procesem formování vlády. Předsedu vlády jmenuje president
republiky, přičemž formálně sice není ve výběru nikterak omezen, ale literatura
se vesměs shoduje, že je povinen přihlédnout k výsledku voleb a jmenovat premiérem
takovou osobu, která má šanci získat důvěru Poslanecké sněmovny – tento požadavek
dovozuje Klíma z požadavku na to, aby všechny ústavní orgány postupovaly tak,
aby zachovaly funkčnost ústavního uspořádání622. Samotnému jmenování předchází
zpravidla pověření určité osoby k sestavení vlády, které však v ústavním textu není
zakotveno a je tak spíše zvyklostí623. Ústava nezná pro postup presidenta žádné lhůty.
O jejich zavedení však je podle našeho názoru vhodné uvažovat, zejména
s přihlédnutím k extrémně dlouhému procesu formování vlády po volbách v roce 2006.
Jednotlivé členy vlády pak president jmenuje na návrh ministerského předsedy –
přičemž otázka, zda je president oprávněn premiérův návrh odmítnout, zůstává
nerozřešena624. Podle našeho názoru je třeba pravomoci hlavy státu za současné ústavní
konstelace vykládat spíše restriktivně – přikláníme se tedy rovněž k názoru,
že jmenování je presidentovou povinností – je však otázka, nakolik bude restriktivní
výklad presidentských pravomocí ospravedlnitelný za situace, kdy hlava státu bude
vybavena bezprostřední demokratickou legitimitou.
Do 30 dnů po svém jmenování předstoupí vláda před Poslaneckou sněmovnu
se žádostí o důvěru. Pakliže důvěru nezíská, celá procedura se opakuje. Je-li opět
neúspěšná, koná se třetí pokus, ve kterém president jmenuje premiéra na návrh předsedy
621

Citováno dle MORRIS (1994), str. 28 („the constitutional amendment of 1962 gave the president no

new powers – but it gave him power“.)......text tohoto odstavce je z velké části převzat z autorova
projektu zamýšlené disertační práce
622

Srovnej KLÍMA (2005a), str. 305 nebo SLÁDEČEK (2007), str. 441

623

Která má i své výjimky – takto např. Jiří Paroubek byl po demisi vlády Stanislava Grosse jmenován

v roce 2005 předsedou vlády, aniž by jmenovacímu aktu předcházelo pověření – viz SLÁDEČEK (2007),
str. 441
624

Převládá nicméně názor, že jmenování členů vlády je v tomto případě presidentovou povinností

(srovnej např SLÁDEČEK 2007), str. 507 nebo PAVLÍČEK (1998), str. 243)
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Poslanecké sněmovny – toto ustanovení tak obsahuje pojistku parlamentní většiny proti
hlavě státu. Selže-li, i třetí pokus může president poslaneckou sněmovnu rozpustit625.
Ústava zde tedy ponechává rozhodnutí na hlavě státu. Úprava prvotního vyslovení
důvěry je v komparativním pohledu zcela standardní a není na ní podle našeho názoru
třeba cokoliv měnit.
Co se složení vlády týká, je možné být obdobně stručný jako ústavní text sám.
Vláda se skládá z ministerského předsedy, místopředsedů a řadových ministrů626 .
Žádné podmínky způsobilosti být ministrem ústava neuvádí – z obecných zásad
lze tedy, podle našeho názoru, dovodit pouze plnou způsobilost k právním úkonům
(svéprávnost). Česká úprava tedy patří mezi ty nejstručnější a bylo by nepochybně
vhodné zamyslet se nad tím, zda přeci jen nějaké podmínky nezavést. Ústavní systémy
probírané v předchozích kapitolách nabízely celou řadu přístupů a možných podmínek
či omezení. Podle našeho názoru jsou na místě minimálně dvě – státní občanství
jako podmínka a pravomocný rozsudek k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jako
diskvalifikace627.
Český ústavní systém nezná individuální vyslovení nedůvěry, nedůvěru
je možno vyslovit pouze vládě jako celku. Návrh je oprávněna podat skupina alespoň
50 poslanců (tedy ¼ zákonodárného sboru), přičemž na jeho schválení je potřeba
absolutní většiny poslanců628. O důvěru může požádat kdykoliv i vláda sama –
v takovém případě postačí na úspěch většina prostá629. Vláda má zároveň možnost spojit
svou důvěru s návrhem konkrétního zákona. Pokud se sněmovna do tří měsíců k návrhu

625

Čl. 35, odst. 1, písm. a) Ústavy ČR

626

Čl. 67, odst. 2 Ústavy ČR

627

Pro státní občanství hovoří mimo jiné fakt, že u poslanců a senátorů je vyžadováno (srovnej čl. 19

ústavy). Pokud jde o druhou otázku, argumentem může být, že osoba ve výkonu trestu nemůže exekutivní
funkci beztak reálně vykonávat – pozn. aut.
628

Čl. 72, odst. 2 ústavy

629

Jan Wintr, v souvislosti s projednáváním vyslovení důvěry vládě v letošním roce, přesně vystihl na

sociální síti Twitter ( www.twitter.com ) rozdíl mezi hlasováním o důvěře a nedůvěře v českém ústavním
systému aforismem, že „Rozdíl mezi hlasováním o důvěře a nedůvěře vládě je, že při hlasování o důvěře
musí vládní poslanci zůstat vzhůru až do konce, chtějí-li uspět“ – pozn. aut.
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zákona nevyjádří, může být rozpuštěna. Je-li vláda neúspěšná v hlasování o (ne)důvěře,
podá demisi, kterou je president povinen přijmout630. Argumetem a contrario k čl. 73,
odst. 3 ústavy je možné, podá-li vláda demisi v jiných případech, než je prohra
v hlasování o (ne)důvěře (a ještě obměna sněmovny po nových volbách), je na uvážení
presidenta, zda demisi přijme, či nikoliv631. V souvislosti s českou ústavní úpravou
je v posledních letech nezřídka slyšet volání po posílení postavení vlády konstruktivním
vyslovením nedůvěry – nejsilněji zaznívalo v době po pádu vlády premiéra Topolánka
v roce 2009632. Podle našeho názoru však taková změna není namístě. Jak jsme již
uvedli v obecné části práce, poslední dekády jsou ve světě symptomatické posilováním
výkonné moci na úkor moci zákonodárné633 a nedomníváme se, že znesnadnění
sesazení vlády je krok správným směrem. Změnou, která by podle našeho názoru byla
ještě přijatelnou, by mohlo být omezení signatářů neúspěšného návrhu na vyslovení
nedůvěry dobou, během které by nemohli podat další návrh634
Posledním okruhem, kterým se budeme zabývat, je rozpuštění Poslanecké
sněmovny. V České republice vláda tímto nástrojem vůči parlamentu nedisponuje.
Rozpustit sněmovnu může dle svého uvážení president republik, avšak pouze tehdy,
nastane-li jedna ze situací předvídaných čl. 35, odst. 1 ústavy. Vedle skutečností
zmíněných již výše tam patří ještě situace, kdy Poslanecká sněmovna není schopna
řádného fungování. Ústava původně neobsahovala konstrukci „seberozpuštění“
Poslanecké sněmovny. Politická reprezentace tento stav dvakrát „obešla“ tím,
že schválila jednorázový ústavní zákon o svém rozpuštění. Ve druhém případě
630

Čl. 73, odst. 2 a 3 ústavy

631

Shodně též PAVLÍČEK (1998), str. 255

632

Aktuálně leží další návrh na zavedení konstruktivního vota nedůvěry, zřetelně inspirovaný polskou

úpravou, v Poslanecké sněmovně. Jeho konstrukci nelze považovat za nespornou. Je otázkou, zda po
jmenování premiéra, který má per se podporu sněmovní většiny, je rozumné, aby jím sestavená vláda
musela žádat o důvěru stejně, jako musí každá nová vláda v současnosti. Nicméně šance na přijetí tohoto
návrhu se jeví jako ryze teoretické – pozn. aut.
633

V USA či Spojeném království (které jsou v tomto trendu asi nejdále z vyspělých demokratickým

zemí) se uvedený trend prosazuje natolik, že mnoho odborníků (z různých oblastí společenských věd) již
vyjadřuje obavy z vlivu takového vývoje na ochranu základních práv a svobod – pozn. aut.
634

tato konstrukce je v komparativní perspektivě zcela standardní – délka této doby se může lišit, obvykle

se pohybuje mezi 3 a 6 měsíci – pozn. aut.
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však narazila, neboť ústavní soud shledal tento postup protiústavním, když jej označil
za prolomení (Verbrechnung) ústavy635. Parlament zareagoval novelou Ústavy,
která do odstavce 35 doplnila článek druhý, dle kterého je president povinen sněmovnu
rozpustit,

pakliže

mu

sama

navrhne

usnesením

schváleným

3/5

většinou

všech poslanců. Věcně nelze přijaté změně mnoho vytknout, a to ani z komparativního
pohledu636. S čím však podle našeho názoru souhlasit nelze, je způsob přijetí
dané změny. Extrémní rychlost celého procesu, probíhajícího ve vypjaté politické
atmosféře, a absence veřejné i odborné debaty rozhodně není cestou, jakou by měl být
měněn nejvyšší zákon kteréhokoliv státu.
V předcházejících odstavcích jsme se pokusili nastínit ústavní systém
České republiky a přidat i návrhy, jakým směrem jít (nebo naopak nejít) při případné
úpravě postavení vlády. I se zřetelem na zavedení přímé volby presidenta je však
podle našeho názoru zamyslet se nad ústavním systémem jako takovým, především
nad tím, jakou cestou se chceme dále ubírat637. Měli bychom otevřít veřejnou diskusi
na téma, co od hlavy státu do budoucna očekáváme. Zavedením přímé volby jsme totiž
hlavu státu, požívající v české společnosti nespornou autoritu, nepochybně posílili.
Je tedy podle našeho názoru nově třeba promyslet vztahy uvnitř výkonné moci,
aby se minimalizovaly případné konflikty. Bylo by bývalo pochopitelně ideální,
kdyby tato diskuse předcházela zavedení přímé volby. Podle našeho názoru není šťastné
posilovat uvnitř exekutivy monokratický orgán oproti kolektivnímu a domníváme
se, že přímá volba není vhodným zásahem do českého ústavního systému. Nicméně
pokud k ní však již došlo, je třeba se vážně zabývat všemi implikacemi tohoto návrhu
a podívat se na výkonnou moc novým, již provedenou změnu reflektujícím, pohledem.

635

k tomu srovnej nález Pl.ÚS 27/09 (dostupný na http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-27-

09_1 )
636

Lze však uvažovat, nakolik je v českém kontextu nezbytné zapojení presidenta republiky do celého

procesu a zda by nebylo lépe, kdyby sněmovna byla rozpuštěna již vlastním usnesením – pozn. aut.
637

Nepokládáme za seriózní argumentaci některých zastánců přímé volby presidenta, že jejím zavedením

se v českém ústavním systému vlastně nic nezmění – pozn. aut.
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Závěr
Závěrem této práce bychom se chtěli zamyslet nad tím, jaký ústavní systém
vlastně doporučit. Před závorku je třeba vytknout, že si plně uvědomujeme, že text
ústavy není ani zdaleka jedinou komponentou, ze které se skládá ústavní a politický
systém státu. Faktorů je nepochybně mnohem více – od míry homogenity společnosti,
přes strukturu a fungování stranického systému, až po tradice a politickou kulturu dané
země. Lze vyslovit hypotézu, že v zemích, které ve výše uvedených oblastech nemají
větší problémy, bude minimálně obstojně fungovat takřka jakékoliv uspořádání.
Naopak v zemích, kde není chuti k demokratickému vývoji a problémy s vládami
je zvykem řešit převraty, sebelépe napsaná ústava mnoho nezmůže. Zaměříme se tedy
na „typickou zemi“ – průměrnou ve všech ohledech. Zde, podle našeho názoru, platí,
že vhodně zvolený ústavní systém může demokratickému vývoji značně napomoci
a naopak.
Začněme nejprve tím, že podle našeho názoru není presidentský systém vhodnou
volbou. Vybízí totiž jednak k polarizaci země638, jednak k autokratickému způsobu
vládnutí639. Lze argumentovat, že presidentský systém funguje pouze v zemi svého
původu, v USA, zatímco při „přesazení“ do jiného prostředí640 nahrává tamějším
autoritářským tendencím641. Podobnou výhradu (riziko autokratického chování
však lze mít i v polopresidentském systému se silným presidentem). Nejvhodnějším
systémem je, podle našeho názoru, systém parlamentní (nebo pro Elgieho

638

Při existenci parlamentní většiny odlišné od presidenta za současné reálné nemožnosti jednoho

fungovat bez druhého – pozn. aut.
639

Podobným způsobem argumentuje i Jian Tan: The presidential system also has its defects. The

separation of powers between the president and the legislature may lead to stalemate in passing legislation
if the president is a member of a political party other than the one which occupies the majority of seats in
the legislature. Furthermore, where the president is of the same party as the majority in the legislature, the
presidential system can deteriorate into a system of rule by a single person. (TAN 1997, str. 219-228 )
640

Především do latinské Ameriky a Afriky – pozn. aut.

641

Navíc lze mít pochybnosti i o jeho funkčnosti ve Spojených státech samotných – situaci poslední doby,

kdy vládě pravidelně hrozí, že jí díky hádkám s Kongresem dojdou peníze, lze jen stěží považovat za
příznak zdravého fungování systému – pozn. aut.
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polopresidentský), ovšem s některými modifikacemi, které budou sloužit jako pojistka
proti zneužití moci vládou642.
Domníváme se, že parlament by měl být volen poměrným systém – aby nebyla
snadno dosažitelná absolutní většina pro jednu stranu. Nutnost ke koaličnímu
vyjednávání totiž podle našeho názoru oslabuje riziko autokratické vlády. Vyvážením
k vládě by pak měl být president, volený přímo vždy v polovině funkčního období
legislatury. Takový president by pak byl vybaven jasnými kompetencemi v personální
oblasti – jmenování osob do pozic, které by měly být nezávislé na vládě643. President
by také měl mít klíčovou úlohu v zahraniční politice, byť ke sjednání mezinárodní
smlouvy by potřeboval souhlas vlády. Zahraniční politika by tak byla závislá
na konsensu hlavy státu i vlády, což by mohlo přispět k její stabilitě, kterou lze
nepochybně považovat za žádoucí. Při vědomí toho, že zahraniční politika by byla
jedinou doménou, kde by president aktivně působil, stala by se patrně i významným
(ne-li klíčovým) tématem předvolební kampaně, což by s sebou neslo pozitivní efekt
v podobě většího zájmu občanů o dění za hranicemi jejich státu.
Výše popsaný návrh není zdaleka bez rizik – vyžaduje např. ochotu politických
aktérů jednat a dodržovat pravidla. Ale jak řečeno dříve, bez této ochoty nezmůže
ničeho ani sebelépe napsaný ústavní text. Marcus Tullius Cicero kdysi řekl, že „jsme
služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní“644. Základním předpokladem
ke svobodě společnosti je (mimo jiné) ochota lidí (zejména mocných) zákony
respektovat. Jen při jejím zachování může ústava plnit svou roli – být skutečným
základním zákonem státu a zároveň prostředkem pro kultivaci politického prostředí
a úspěšný rozvoj společnosti jedenadvacátého století.

642

Za rovnocenný parlamentnímu pokládáme i režim polopresidentský (v Elgieho klasifikaci) se slabším

presidentem – pozn. aut.
643

Může jít o bankovní či mediální rady, nebo nejvyšší účetní a kontrolní instituce. Rovněž stojí za

zvážení varianta, že by souhlas presidenta byl podmíněn při jmenování klíčových osob v aparátu
bezpečnostních sborů a tajných služeb – nutnost konsensu vlády a presidenta by mohla přispět ke
zmírnění rizika zneužití silových složek v politickém boji – pozn. aut.
644

Legum servi sumus ut liberi esse possimus
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Abstract
The purpose of my thesis is to present wide range of institutes relating to
position of government in constitutional system and analyzes their impact on political
and constitutional reality. My thesis focuses on three questions relating to cabinet:
formation, composition and termination.
The thehis is composed of two parts – general part and a special one. General
part is divided into two section. First section discusses classification of constitutional
systems and a meaning of government for those classifications. This is achieved through
analysis of several classifications from domestic and foreign scholars.

Second section then introduces important institutes which can be found around
the world and which influence position of government in a constitutional systém. First
chapter deals with formation of government, analyzes role of head of state (either
monarch or president) as well as parliament`s role in process of government selection
and investiture. Second chapter than is concerned with composition of government –
that means it analyzes who can be (either personaly or functionally) member of
government. Final chapter of this section focuses on termination of government –
especialy through motion of censure (which is analyses in many existing forms) and
possible dissolution of legislature by executive both as a consequent of censure motion
or as a improtant part of „checks and balances“ as argued by W.Bagehot. In this chapter
thesis argues against contemporary trend of strengthening executive for „stability“
reasons.

Special part is sorted into 9 sections each divided further into chapters. Each
section covers an area with similar constitutional characteristics and presents and
analyzes particular constitutional systems. Areas coverd by the thesis are
Commonwealth countries, European monarchies, republics of Western Europe, Central
European republics, Balkan republics, former Soviet republics, Middle East countries
and some other. Final chapter is then focused on Czech republic, analyses its
constitutional systém and examines possible impact of recent constitutional
development.
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As a conclusion thesis argues that risk of autocratic leadership is greater than risk of
instability and suggests possible constitutional arrangements which believes can
promote democratic development in society.

Resumé
Smyslem této práce je představit širokou paletu institutů vztahujících se
k postavení vlády v ústavních systémech a analyzovat jejich dopad na ústavní
a politickou realitu. Práce se zaměřuje na tři okrihy problémů spojených s vládou –
na její vznik, složení a zánik.
Práce je složena ze dvou částí – obecné a zvláštní. Obecná část je rozdělaena
do dvou částí. První se zabývá klasifikacemi ústavních systémů a významu vlády
pro takové klasifikace. Prostředkem k tomu je prezentace a analýza několia klasifikací
od českých i zahraničních autorů.
Druhá část představuje významné instituty, které ovlivňují postavení vlády
v ústavním systému. První kapitola se zabývá vznikem vlády, analyzuje roli hlavy státu
(monarchy či presidenta), předsedy vlády a parlamentu v procesu ustavení kabinetu.
Druhá kapitola je věnována složení vlády – zabývá se tím, kdo může být členem vlády
(nazíráno jak z personálního, tak z funkčního hlediska). Poslední kapitola se pak
zaměřuje na zánik vlády, a to především skrze vyslovení nedůvěry. Rovněž pojednává
o otázce možného rozpuštění parlamentu – ať již jako následku vyslovení nedůvěry,
nebo jako součásti „systému brzd a protivah“. Práce zde zároveň zastává stanovisko
oponující současnému trendu posilování exekutivy v zájmu „stability“ státu..
Zvláštní část je rozčleněna do 9 částí, vnitřně dále členěných do kapitol. Každá
část pokrývá oblast zemí s podobnými charakteristikami ústavního systému, jednotlivé
kapitoly pak prezentují a analyzují jednotlivé ústavní systémy. Tato práce zahrnuje
oblast zemí Commonwealthu, evropské monarchie, západoevropské republiky,
republiky střední Evropy, balkánské republiky, země bývalého Sovětského svazu, státy
Blízkého a Středního východu a některé další. Závěrečná kapitola je věnována České
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republice, analyzuje její ústavní systém a diskutuje možné dopady recentního ústavního
vývoje.
V závěru práce vystupuje autor na podporu teze, že pro jednotlivé země
představuje větší nebezpečí riziko autokratické vlády, než riziko nestability systému
a navrhuje možné ústavní uspořádání, které má napomoci demokratickému vývoji v
dané společnosti.

Název práce v AJ a překlad klíčových slov
The position of government in constitutional systems of selected countries
Vláda – cabinet/government
Vznik vlády – formation of government
Vyslovení nedůvěry – motion of censure/no confidence motion
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