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Postavem presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

1 Uvod

Devadesátá léta dvacátého století byla svědkem dalekosáhlých změn ve střední a východní 

Evropě. Zhroucení komunistických režimů vyústilo v transformaci těchto společností hned na 

několika úrovních -  ekonomické, politické, kulturní či národnostní. Nej viditelnější byla 

transformace politická, alespoň z počátku, neboť posléze se hlavní pozornost zpravidla přenesla na 

transformaci ekonomickou. Poměrně rychle se tak zapomnělo na mnohdy bouřlivé a výrazné 

změny politických systémů v těchto zemích, které probíhaly mnohem rychleji než změny 

ekonomické (ponechávám stranou diskusi, zda to bylo vhodnější nebo z povahy věci nutné).

Přitom změny politického „ustrojení“ středo- a východoevropských zemí proběhly v celé této 

oblasti a svým způsobem ovlivnily společnost na dlouhé období, nehledě na to, že ostatní 

transformace (hospodářská a další) byly politickou transformací výrazně předurčeny. 

Komunistické režimy v průběhu svých dějin pozměnily původní institucionální uspořádání natolik 

důkladně a specificky, že v žádné zemi nebylo možné pokračovat v demokratické fázi (nebo 

alespoň demokratisaci) bez přijetí nových institucionálních pravidel a rámců. V některých státech 

byl tento problém řešen přijetím prozatímních změn ústavních dokumentů, jinde byly rychle 

přijaty ústavy nové.

Jedním z důležitých prvků těchto institucionálních změn bylo zavedení úřadů presidenta ve 

všech postkomunistických zemích. Přestože se „presidentství“ stalo ve střední a východní Evropě 

obecným jevem, navzájem se mnohé země odlišily podle toho, jakou roli svým presidentům 

přisoudily. Politické vědě tak byl dán významný impuls ke studiu těchto politických systémů a 

к posouzení toho, nakolik nové režimy odpovídají zavedeným typům a kategoriím. Některé země 

navázaly na předválečnou tradici, pokud to bylo možné (k těm je možno přiřadit Československo, 

resp. Českou republiku, ale i pobaltské státy) a snažily se do určité míry znovuoživit starší politické 

uspořádání ze své demokratické periody. Jiné byly nuceny vydat se na neprobádanou půdu a pokud 

nechtěly vytvářet zcela nové koncepty, měly možnost inspirovat se v zahraničí. Vznikla tak pestrá 

mozaika, ve které jednotlivé kamínky tvoří presidenti východoevropských a středoevropských 

států, každý zabarven a vytvarován podle toho, jak se svým postavením v domácím politickém 

systému liší od svých kolegů v tomto regionu.

Zájem o jednotlivé typy politických režimů, resp. zájem o polopresidentské režimy zvláště, mě 

přivedl к záměru věnovat se postkomunistickým systémům a pokusit se posoudit a porovnat, jaký
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význam a jaká role byla přisouzena jejich hlavám států. Problematickým se ovšem ukázalo, jak 

к této látce přistoupit a pojmout ji. Nejsnazším řešením by bylo vzít co možná největší množství 

systémů, například všechny postkomunistické země, nebo pouze ty ze střední a východní Evropy 

bez bývalých sovětských republik a podat o každé z nich informaci; na konec by byly výsledky 

tohoto pozorování shrnuty. Avšak to by byla více méně statistická, strohá práce, neboť vzhledem 

к prostoru by samozřejmě muselo dojít ke zkracování a výsledek by byl pouhým kompendiem 

kusých informací. Kromě toho by taková práce přehlížela fakt, že v této geografické oblasti mnohé 

země mají zcela odlišné historické zkušenosti, jejich ekonomická úroveň se podstatně liší a 

zároveň budování demokracie vycházelo ze zcela jiných kořenů v závislosti na tom, do jaké míry 

byly vytvořeny zárodky občanské společnosti. Nebrat ohled na tyto a ještě další odlišnosti by 

znamenalo v podstatě srovnávat nesrovnatelné, či lépe řečeno získat informaci, která o 

komparovaných systémech nepřináší porovnatelné údaje, nýbrž prostý výčet.

V zájmu větší hodnoty práce jsem proto s pomocí konzultanta Dr. Mlejnka dospěl к názoru, že 

lépe bude soustředit se na několik vybraných zemí, které si nejsou příliš nepodobné. Konečný 

seznam, tedy Polsko, Litva a Rumunsko, byl zvolen z několika důvodů. Za prvé, co se počtu 

příkladů týče, tři se zdá být vhodné číslo pro vystižení různorodosti východoevropských systémů, 

přitom však nenutí к přílišnému rozmělnění, к čemuž by mohlo dojít při deskripci čtyř, pěti či více 

zemí.

Za druhé, všechny země mají větší či menší zkušenost pokud ne přímo s demokratickým 

zřízením (jako Polsko a Litva po první světové válce), pak alespoň s liberálním systémem, který 

byl založen na volbách a střídání stran u moci (jako Rumunsko 1878-1938). Nijak nepřeceňuji 

demokratičnost těchto systémů ve zmíněných obdobích, domnívám se však, že i takováto 

historická zkušenost má jistý vliv. Toto kritérium zároveň zdůvodňuje, proč nebyly zahrnuty jiné 

bývalé sovětské republiky než pobaltské státy, ačkoliv jejich systémy jsou bezpochyby zajímavé a 

postavení presidentů v nich by stálo za pozornost. Pobaltské státy totiž v rámci bývalého SSSR 

tvořily určitou výjimku, neboť dějinami, historickou tradicí a hospodářskou úrovní se více blíží 

středoevropským zemím než jiné součásti sovětského impéria. Za třetí, všechny země jsou si 

podobné ekonomickou úrovní (ačkoliv zde stojí trochu stranu Rumunsko) a jedná se o státy, které 

byly zahrnuty buď do první vlny rozšíření Evropské unie, nebo se s nimi počítá v blízké době. 

Koneckonců, je-li záměrem zkoumat v určitých zemích postavení presidentů, není na škodu, 

pokud se presidentské úřady svým vlivem a postavením budou podobat -  a tak tomu v Polsku,
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Litvě a Rumunsku podle mého názoru je. Presidenti ve vybraných zemích nejsou příkladem ani 

„super“ silných presidentů, ani příliš slabých, téměř ceremoniálních protějšků v jiných 

postkomunistických státech. Minimálně v určitém období presidenti hráli nebo hrají v těchto 

zemích významnou roli jakožto aktéři politického systému.

Cílem práce je tedy posoudit, jaký vliv mělo zavedení přímé volby presidenta ve vybraných 

zemích, ať už v průběhu transformace nebo později, při fázi konsolidace demokracie. Je možné 

konstatovat, že přímá volba je vhodná pro nově demokratizované země, nebo naopak 

zkomplikovala přechod к demokracii? Je možné nalézt nějaký obecně platný trend ve vývoji 

postavení presidentů v těchto zemích? Měnily se jejich pravomoci často, nebo byl presidentský 

úřad spíše stabilním prvkem ústavního pořádku? Jaký je vliv presidentů v politickém systému -  

spíše slabý nebo silný -  a jak se to odráželo ve fungování systému, tedy zdaje pro hladší fungování 

demokracie v těchto zemích vhodný spíše slabý, nebo silný president? A lze vysledovat mezi 

Polskem, Rumunskem a Litvou nějaké podobnosti týkající se fungování a směřování tamějších 

politických režimů? Zkrátka, zda můžeme nalézt ve vývoji postavení presidentů v těchto zemích 

nějaké paralely.

Již vzhledem к tomu, co je popsáno výše, je evidentní, že bude zapotřebí nějakého 

metodologického a analytického měřítka, jímž budou vybrané státy posuzovány. К tomuto účelu 

použiji koncept polopresidentského systému. Právě ten totiž pracuje s podmínkami, v nichž vedle 

sebe existuje jak přímo volený president, který může mít (ale také nemusí) i dosti výrazné 

pravomoci, tak vláda v čele s premiérem, která je odpovědna zastupitelskému sboru. Problematika 

polopresidentské teorie je velmi rozsáhlá a je jednou z nej frekventovaněji diskutovaných, což je 

zároveň důsledek i zdroj faktu, že se na ní političtí vědci těžko shodují. V první části se tedy budu 

zabývat právě konceptem polopresidencialismu, jeho jednotlivým aspektům -  čili jak je definován 

polopresidentský systém, z toho vyplývající problematika, které země je do této množiny možné 

zařadit a konečně jaké implikace to má pro reálné fungování takového systému, respektive, jak lze 

očekávat, že se systém bude chovat, je-li polopresidentský. Pro komparaci jednotlivých 

polopresidentských režimů je možno využít určité nástroje, jimiž je nejčastěji posouzení, jakými 

pravomocemi president oplývá. V rámci této kapitoly popíšu i metody měření pravomocí 

presidentů, které posléze bude možno aplikovat i na popisované země.

V druhé části pak přistoupím ke zkoumání jednotlivých zemí. U každé z nich je třeba věnovat 

pozornost jednak tomu, jak je systém definován z ústavního hlediska -  tedy jak je nastaveno
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postavení presidenta a jeho vztah к dalším částem politického systému, parlamentu a vládě. Druhý 

oddíl u každého státu je zaměřen na posouzení toho, jak je psaná ústava používána v realitě 

každodenní politiky. V praxi totiž nemusí ústavní text vůbec být naplňován tak, jak je napsán. To je 

další otázka к posouzení -  využívají presidenti Litvy, Polska a Rumunska pravomoci jim svěřené, 

nebo nikoliv, případně je dokonce překračují? A existuje nějaký obecný rys v této otázce?

Závěr práce bude věnován shrnutí dosavadních poznatků, čili komparaci postavení 

jednotlivých presidentů na základě toho, co o nich bylo v předchozích oddílech zjištěno.
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2 Teorie polopresidentských systémů

Politická věda rozlišuje několik druhů politických systémů z hlediska jejich institucionálního 

uspořádání. Nejrozšířenějšími jsou systémy parlamentní a presidentské.1 Každý z těchto druhů 

funguje podle poněkud jiných pravidel, což je dáno právě jejich odlišnostmi v ústavním vymezení 

moci zákonodárné a výkonné. Nejdůležitější je fakt, že jak systém presidentský, tak systém 

parlamentní jinak pojímají vztah mezi exekutivou a legislativou.

Ve stručnosti by se dalo říci, že presidentský režim se snaží maximalizovat oddělení mocí, aby 

jedna na druhé byla nezávislá. Tak to také na první pohled skutečně funguje -  exekutiva je volena 

přímo (ve formě volby presidenta), stejně jako legislativa. Obě větvě systému tak disponují vlastní 

legitimitou ve vztahu к elektorátu, díky čemuž by žádná neměla získávat vrchu nad druhou. Tato 

rovnováha moci byla přímo cílem tvůrců prvního presidentského systému -  Ústavy Spojených
r  o • r  2  vstátu amerických. Kromě toho, že obě větve mají vlastní zdroj legitimity, ani jedna z větví nemůže 

druhou rozpustit nebo odvolat -  legislativa postrádá moc nad odvoláním presidenta, neboť ten je 

volen na pevně stanovené období a president zase nemůže rozpustit parlament a vyhlásit předčasné 

volby. Čili kromě odděleného původu obou větví zajišťuje presidencialismus také oddělení jejich

Na první pohled tedy velice 

jednoznačně charakterizovaný a 

definovaný systém oddělení mocí 

ale ve skutečnosti těžko snáší 

naprostou izolaci či nepřátelství 

exekutivy a legislativy. V tom se 

právě skrývá ono nebezpečí 

presidentských systémů, jak na ně 

upozorňoval Juan Linz. 

Důsledkem dvojí legitimity,

přítomné v tomto druhu systémů, 
Schéma 1: Presidentský systém
zdroj: A utor může být odlišná politická

' Sartori (2001).
2 Hamilton, Jay, Madison (1994).

pretrvani.

president ------------ ► vláda
jmenuje

volí

parlament

volí

voliči voliči

5



Postavení presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

orientace exekutivy a legislativy. Obě se však mohou dovolávat demokratického mandátu díky 

přímé volbě a vzhledem к tomu, že presidentský systém přísným dodržováním neodvolatelnosti 

presidenta (s výjimkou procedury impeachmentu) a nerozpustitelnosti parlamentu tenduje 

к rigiditě, může se tato situace negativně odrazit na fungování celého systému. Ve skutečnosti je 

tedy alespoň minimální spolupráce legislativy a exekutivy nutnou podmínkou hladkého fungování 

presidencialismu.

Oproti presidencialismu je 

Parlamentarismus v tomto smyslu 

velmi odlišný. Pokud bylo 

množné o presidentském systému 

říci, že je založen na oddělení 

mocí, pak Parlamentarismus bývá 

definován jejím sdílením. 3 

Jediným aktérem, který má plnou 

legitimitu získanou

prostřednictvím voleb, je

parlament. Exekutiva, ať vláda či 

hlava státu (pokud je parlamentem 

volena), odvozuje svou legitimitu až z podpory legislativy. To se odráží v institutu schvalování 

důvěry (respektive nedůvěry) vládě, jejíž instalace do úřadu a setrvání v něm je plně v rukou 

parlamentu. Exekutiva sice může disponovat pravomocí parlament rozpustit a vyhlásit nové volby, 

avšak samotná logika parlamentarismu spěje к tomu, že legislativa má vždy o něco „navrch“ -  

vláda přeci vzniká díky vůli parlamentu, čili aby jej mohla rozpustit, předpokládá se, že napřed 

získala jeho důvěru; navíc ukončením mandátu zákonodárného tělesa de facto ukončuje i svůj 

mandát, neboť jí nic nezaručuje pevně stanovené funkční období. Parlamentarismus tak inherentně 

předpokládá kooperaci exekutivy a legislativy.

Proč se však zabývat tím, na jakém principu funguje presidentský nebo parlamentní systém? 

Vždyť předmětem našeho zájmu je systém polopresidentský. Smyslem krátkého exkurzu, který 

jsem učinil výše, je uvědomit si právě odlišnosti, kterými se režimy polopresidentské liší od 

parlamentarismu a presidencialismu. Již při pohledu na schémata 1, 2 a 3 jsou rozdíly patrné.

president ...........navrhuje.............„  v|áda

rozpouští

volí
parlament —

schvaluje a odvolává

volí

voliči

Schéma 2: Parlamentní systém
Z dro j: A utor
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Schéma polopresidentského systému vypadá, jako kdyby v něm byla exekutiva rozdělena na dvě 

části: jednu část -  vládu -  odpovědnou parlamentu a druhou -  presidenta -  voleného a 

odpovědného pouze vůči voličům. Zároveň se zdá, že polopresidentský systém si bere něco z obou 

předchozích a kombinuje tak prvky parlamentarismu a presidentského systému. Z presidentského 

systému se zde uplatňuje to, co lze nazvat dvojí legitimitou (dual legitimacy).4 Voliči totiž mají dva 

zástupce, kteří se ucházejí o jejich přízeň. Na druhou stranu zde neexistuje oddělení exekutivy a 

legislativy v tom smyslu, že by jedna větev systému neměla možnost ovlivnit druhou. President 

sice je volen na pevně stanovené období a parlament nemá možnost jej zbavit funkce, avšak vláda, 

kterou navrhuje a jmenuje, musí získat důvěru parlamentu a udržet si ji, aby nebyla zbavena 

funkce. Parlament ovšem není nerozpustitelný a hlava státu má právo vypsat předčasné volby. Je 

to tedy systém smíšený?

V této souvislosti je třeba říci, 

že ačkoliv semipresidencialismus 

kombinuje prvky dvou 

„původních“ systémů, není možné 

říci, že by byl pouhým jejich mixem 

a střídala se tak fáze presidentská 

s fází parlamentní.

Polopresidentský systém se také 

může potýkat s problematikou 

rozdělených většin, stejně jako

presidentský, avšak to neznamená, 

že pokud za presidentem stojí 

parlamentní většina, je ve stejném postavení jako president v opravdovém presidentském systému 

a naopak, pokud parlamentní většina není shodná s presidentskou, pak se jedná o parlamentní 

systém. Giovanni Sartori proto kritizuje Duvergerovu formulaci, že polopresidentský systém není 

„syntézou parlamentního a presidentského systému, ale střídáním presidentské a parlamentní 

fáze“. 5 Podle Sartoriho názoru jde o nepochopení skutečnosti, že polopresidencialismus je 

opravdovým, jiným druhem systému, nikoliv pouhým střídáním dvou odlišných typů. S tímto

3 Sartori (2001), str. 110.
4 Mainwaring, Shugart (1993).

---► vláda < schvaluje a odvolává 

navrhuje

president ------------------------► parlament
rozpouští

volí volí

voliči voliči

Schéma 3: Polopresidentský systém
Zdroj: A utor
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názorem se v této práci ztotožňuji, -  je tedy možné odpovědět na výše položenou otázku, že 

polopresidentský systém je smíšeným systémem, který ovšem zakládá kvalitativně jiný typ 

systému, jehož fungování se do velké míry řídí jiným mechanismem a odlišuje se od ostatních. Tím 

je v podstatě legitimováno zkoumání semipresidencialismu jako specifického uspořádání 

politického systému; neboť pokud by to neplatilo, pak by bylo možné vysvětlit jej na základě 

zkoumání parlamentarismu a presidencialismu.

2.1 Definicepolopresidentského systému

Při zkoumání jakéhokoliv systému je zapotřebí nějaké definice, jejíž použití je nutné, aby bylo 

možno jej zařadit do určité kategorie nebo skupiny. V případě polopresidentských systémů je 

situace o to složitější, že definicí tohoto systému je několik. Problematická není ani tak mnohost 

těchto definic, nýbrž to, že jednotlivé definice umožňují zahrnout do kategorie polopresidentského 

systému různé systémy, jinými definicemi vyřazené. Politologové se tak nemohou dobrat 

jednotného seznamu polopresidentských systémů, čímž je samozřejmě ztíženo dosahování 

vzájemně porovnatelných a kompatibilních výsledků.

Na druhou stranu, definice tvoří jednu z podstatných částí ve studiu semipresidencialismu a 

není možné ji obejít a pominout. Jak píše Robert Elgie, ve zkoumání polopresidentských systémů a 

ve výsledcích tohoto bádání se odrážejí nejvýrazněji tři prvky: definice, volba závislé proměnné a 

určení nezávislé proměnné.6 Pro předmět této práce je definice neméně důležitá, neboť je třeba 

posoudit, zda jsou Polsko, Litva a Rumunsko polopresidentské systémy či nikoliv. Z tohoto 

důvodu na následujících řádcích proberu několik možných variant definice polopresidencialismu, 

jak se s nimi setkáváme v politologické literatuře.

První definici vytvořil M. Duverger. Jeho článkem A New Political System Model: 

Semi-Presidential Government v podstatě začíná dodnes nekončící debata o podstatě tohoto 

fenoménu. Duverger tedy ve snaze pochopit, jak fungují takovéto systémy, začíná definicí a 

pokračuje к popisu toho, jaká je praxe v zemích, určených definicí jako polopresidentské. Jeho 

definice se, jak píše, odvíjí od ústavního vymezení institucionální podoby: „Koncept

5 Sartori (2001), str. 130-131.
6 Elgie (2004).
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polopresidentské formy vlády, jak je používán zde, je definován pouze obsahem ústavy.“7 Na tuto 

skutečnost upozorňuji z toho důvodu, že pro všechny autory to neplatí, jak ukážu později. Čili, 

systém je možno považovat za polopresidentský, pokud jeho ústava splňuje tato kritéria:

1. President republiky j e volen všeobecným hlasovacím právem.

2. Je vybaven významnými pravomocemi.

3. Naproti němu však jsou premiér a ministři, kteří mají exekutivní a vládní pravomoci a 

mohou zůstat v úřadě, pokud se proti nim parlament neukáže opozičně naladěn, {he has 

opposite him, however, a prime minister and ministers who possess executive and 

governmental power and can stay in office only i f  the parliament does not show its
о

opposition to him)

V podstatě tato definice přesně popisuje strukturu imaginárního polopresidentského systému 

ve schématu 3 (viz str. 7). Po jejím použití Duverger získal seznam sedmi případů, které definici 

splňují. Jedná se o Francii, Rakousko, Irsko, Island, Finsko, Portugalsko, a Výmarské Německo. 

Tím jeho práce ovšem neskončila, avšak pro tuto chvíli nás zajímá pouze definice, nikoliv závěry o 

polopresidentském systému, к nimž došel na základě tohoto seznamu. Prozatím postačí toto, neboť 

s tímto výčtem (a nutno podotknout i s definicí) mnozí jiní nesouhlasili a vznesli námitky.

Navzdory tomu, co jsem napsal výše, totiž že polopresidentský systém je třeba chápat jako 

zvláštní kategorii, není to stoprocentně rozšířený názor -  někteří političtí vědci tento názor 

nesdílejí. Kupříkladu Arend Lijphart se zabýval pojmovým konfliktem mezi dichotomií 

(presidentský systém versus Parlamentarismus) a trichotomií (presidencialismus versus 

polopresidentský systém versus Parlamentarismus) v klasifikaci institucionálních modelů a došel 

к závěru, že koncept polopresidencialismu je zastaralý. Je údajně prázdnou schránkou, neboť 

samotný Duverger dělil polopresidentské systémy do několika kategorií a navíc jejich politický 

proces dělil na fázi presidentskou a parlamentní, takže by bylo klidně možné je zařadit do těchto 

větších kategorií.9

Tato námitka má své opodstatnění, pokud souhlasíme s tezí, že polopresidentský systém se ve 

svém každodenním fungování rozpadá na fázi presidentskou a parlamentní. Pak by skutečně bylo

7 Duverger (1992), str. 142.
8 Duverger (1992), str. 142.
9 Pugačiauskas (1999), str. 3.
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zbytečné charakterizovat jej jako specifickou kategorii. Tento názor jsem ale odmítl, po vzoru 

Sartoriho, již výše. Spolu s ním a mnoha dalšími politology zastávám názor, že 

semipresidencialismus pracuje jinak a má smysl se jeho mechanismem zabývat -  což dokazuje i 

v následujících kapitolách provedená analýza politických systémů Polska, Litvy a Rumunska.

Jaké jsou další námitky proti Duvergerově definici? S rozsáhlou kritikou vystoupil Giovanni 

Sartori na základě svého metodologického postupu.10 Zatímco u presidentského systému podal 

hned zpočátku jasnou definici, u polopresidentského volí složitější cestu. Rozhodl se tak proto, 

jelikož presidentský model je ve světě dobře ustálený a má jasný prototyp v systému Spojených 

států. Na druhou stranu, polopresidentský systém se potýká v literatuře s problémem (jak jsem již 

upozorňoval) bludného kruhu -  neexistuje definice vzorového semipresidencialismu, která by 

klasifikovala polopresidentské systémy a zároveň bez shody na tom, jaké institucionální systémy 

jsou vlastně polopresidentské, nemůžeme vytvořit jasnou definici.

Aby tento gordický uzel rozetnul, začíná Sartori vyjmenováváním vzorového příkladu -  

Francouzské Páté republiky -  a pokračuje dalšími zeměmi z Duvergerova seznamu, přičemž u 

každé uvádí, zda podle něj je či není polopresidentským systémem. Postupně tak krystalizují jeho 

východiska, s jejichž pomocí následně dochází к výsledné definici. Prvním východiskem je 

existence dvouhlavé exekutivy, tedy rozdělení a sdílení výkonné moci mezi hlavou státu a šéfem 

vlády; za druhé přikládá velký význam nikoliv formální, psané ústavě, nýbrž živoucí, materiální 

ústavě, totiž zvyklostem, které se v daném systému vytvořila. Pokud tedy ústava nedává možnost, 

aby v průběhu času a vlivem okolností dominance ve výkonné moc přecházela z presidenta na 

premiéra a opačně , a pokud se takovéto uspořádání skutečně nedostane do materiální ústavy, tedy 

není uplatňováno v politické praxi, pak takový systém podle Sartoriho není možno označit za 

skutečně polopresidentský.

S poukazem na tato východiska rychle vyřazuje Rakousko, Island a Irsko. Tyto země podle něj 

sice podle ústavy dávají možnost vzniknout silnému presidentovi, kromě Irska, jehož president ani 

podle ústavy takovou naději nemá. Z nej různějších důvodů se tak ovšem nestalo a presidenti ve 

všech třech zemích tak zůstali velmi slabí. V Rakousku to byla dlouhodobá existence velké koalice 

mající naprostou převahu křesel, která znemožňovala presidentovi se projevit (a je možno dodat, že 

důvodem bylo i to, že presidenty se nestávali straničtí vůdcové, nýbrž spíše nadstranické osoby

10 Sartori (2001).
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nebo takové, které nepatřily ke stranické špičce).11 Na Islandu zase Sartori zdůvodňuje slabost 

presidenta ústavou, kterou je možno nazvat všelijak, jen ne rigidní; к její změně totiž stačí pouhých 

50% plus jeden hlas, a proto by bylo potenciálně velmi snadné omezit pravomoci presidenta, který 

by seje snažil reálně využívat.12

Srí Lanku Sartori vyškrtl ze seznamu jednak proto, že je to systém vystavený občanské válce a 

tudíž není jednoznačně vyzkoušen, a dále proto, že tamější president je vybaven příliš velkými 

pravomocemi. Ačkoliv jako vzor posloužil francouzský příklad, na Srí Laňce neexistuje funkce 

premiéra, jehož roli plní president vybírající si ministry; oproti presidentským systémům se ovšem 

liší v tom, že kabinet padá s vyjádřením nedůvěry ze strany legislativy.

Zůstávají tak Portugalsko, Výmarská republika a Finsko. Portugalsko Sartori v podstatě 

označuje za polopresidentský systém, avšak pouze v období těsně po Karafiátové revoluci, mezi 

roky 1976 až 1982, než došlo revizí ústavy к omezení pravomocí presidenta. U Výmarské 

republiky také souhlasí se zařazením mezi semipresidentské systémy -  navzdory určitým 

problematickým ustanovením v ústavě, která rozebírá13 -  a činí tak i u Finska do roku 1994. Tam 

byl sice president volen shromážděním volitelů, nikoliv přímo, ale Sartori to nevidí jako zásadní 

problém z pochopitelného hlediska: hlavní je, že president není volen parlamentem, nýbrž 

speciálně zvoleným sborem elektorů, kteří následně podle své svobodné volí hlavu státu.

Tímto postupem konečně dospívá к formulaci vlastní definice, jež vypadá následovně:

1. Hlava státu (president) j e volena všelidovou volbou -  přímo či nepřímo -  na pevně dané 

funkční období.

2. Hlava státu sdílí exekutivní moc s premiérem, což vytváří strukturu duální autority, již 

vymezují tři kritéria:

3. President je nezávislý na parlamentu, není však oprávněn vládnout sám či přímo, a jeho 

vůle proto musí být tlumočena vládou a procházet před její rozhodnutí.

4. Premiér a jeho kabinet naopak představují instituce nezávislé na presidentovi v tom, že 

jsou závislé na parlamentu -  jsou závislé buď na důvěře, nebo na nedůvěře parlamentu 

(nebo na obojím) a v obou případech potřebují podporu parlamentní většiny.

11 Müller (1996), str. 43.
12 Sartori (2001), str. 134-135.
13 Sartori (2001), str. 135-137.
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5. Duální struktura autority polopresidentského systému umožňuje různé vyvažování a 

také přesunování mocenské převahy uvnitř exekutivy, to však pod přísnou podmínkou, 

že trvá „potenciál autonomie“ každé složky exekutivy.14

Tato definice v podstatě zpřesňuje Duvergerovu v několika ohledech. Za prvé, specifikuje druh 

volby, kdy pro zařazení do polopresidentské kategorie postačí všelidová, byť nepřímá volba (jako 

ve Finsku před reformami). Za druhé, tato definice zdůrazňuje presidentské pravomoci (stejně jako 

Duvergerův druhý bod), avšak vykonávané víceméně skrz „presidentovu“ vládu, nikoliv 

samostatně. A za třetí se Sartori snaží maximálně zohlednit oscilaci přítomnou v tomto typu 

systému, kdy v určitých fázích přechází dominantní pozice ve výkonné moci od presidenta 

к premiérovi. Tento bod je velmi důležitý, neboť teprve politická realita, skutečné kolísání mezi 

silným presidentem a obdobími kohabitace s odlišnou parlamentní většinou umožňují zařadit 

nějaký systém mezi polopresidentské. Nesmí však dojít к tomu, že by jeden z hlavních aktérů 

(premiér nebo president) přišli o svůj „potenciál autonomie“ a stali se tak pouze loutkami, které 

nemají možnost využít svých formálních pravomocí.

Právě tento bod umožňuje Sartorimu vyřadit Rakousko, Island a Irsko z rodiny 

polopresidentských systémů. Klauzule psané ústavy, které nejsou naplňovány a po dlouhém čase 

se v podstatě stanou pouze hypotetickou možností, podle Sartoriho nemohou být chápány jako 

relevantní důvody к určité klasifikaci.15

Lze souhlasit s tímto hlediskem? Na jednu stranu je velmi oprávněné; v mnoha případech je 

skutečně záhodno sledovat spíše skutečnost, jak je politický proces prováděn, než jak by měl podle 

ústavy vypadat. Sartori zmiňuje případ Velké Británie, kde jsou stále v platnosti mnohá ustanovení 

ve prospěch královské moci, jež ale dávno nejsou využívána, lze ale také poukázat na 

nedemokratické režimy -  i zde se mnohdy diametrálně liší ústavní fikce, ohánějící se 

demokratickými pravidly, která ovšem slouží pouze jako fasáda pro totalitní či autoritářský způsob 

vlády (asi nejproslulejší je  „demokratická“ Stalinova ústava z roku 1936).

Na straně druhé musíme vzít v potaz, zda není neuplatňování mnohých ústavních mocí pouze 

dočasným stavem, zapříčiněným určitými okolnostmi. Někdy prostě političtí aktéři necítí potřebu 

sahat po všech možných pravomocích, protože buď tuší, že by stejně v dané situaci neuspěli (tak 

lze vysvětlit rakouský příklad za velké koalice), nebo protože to situace nevyžaduje (což může být

14 Citováno podle Sartori (2001), str. 140.
15 Sartori (2001), str. 134.
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i jejich subjektivní hledisko). Skutečnost, že některá ústavní ustanovení nejsou využívána, 

neznamená, že jsou skutečně mrtvá a již nikdy nemusí být vzkříšena.

Takto je možné podle mého názoru Sartoriho koncepci kritizovat. Navíc jeho neústupnost ve 

věci slabých presidentů v zemích, které by neměly být charakterizovány jako polopresidentské, 

budí dojem rozporuplnosti. Žádná z kategorií politických systémů nemusí zdaleka fungovat jen 

podle jednoho principu a Sartori to sám přiznává: při deskripci parlamentního systému vlády píše, 

že „slovo Parlamentarismus4 ve skutečnosti neoznačuje jednu entitu“ a „konstatování, že vlády se 

v těchto systémech opírají o parlament (...) ani zdaleka nevysvětluje, proč se ve společnostech 

s takovým systémem setkáváme jak s vládou silnou, tak se slabou, se stabilitou i nestabilitou 

(...)“.16 Jestliže existuje mnoho parlamentarismů navzájem odlišných, proč by nemohlo existovat 

více (pod)druhů semipresidencialismu? Tato určitá nekonzistentnost mi připadá jako slabina 

Sartoriho argumentace. Pokud skutečně touží po zachycení vnitřní dynamiky polopresidentského 

sytému (tedy oscilaci mezi silnějším presidentem a silnějším premiérem), čímž ospravedlňuje své 

páté kritérium, nebylo by možné rozšířit tuto dynamiku ještě o hledisko přechodu z aktivní fáze 

(tedy oné dynamické, oscilativní) do fáze pasivní, kdy buď osobní charakteristiky držitelů úřadů 

nebo tlak situace dávají některým pravomocím „usnout“?

Co lze dále Sartorimu, ale i Duvergerovi vytknout, je zaměření na západoevropské systémy (z 

nichž vybočuje jen Sartoriho Srí Lanka). U Duvergera to je víceméně ospravedlnitelné dobou 

vzniku v osmdesátých letech, ještě před pádem komunismu. Sartori ovšem nově demokratizované 

země dosti přehlíží, ačkoliv právě zde by bylo možné vzhledem к rozmanitosti forem hledat 

inspiraci pro další bádání.17 Tato výtka však není tak závažná; za hlavní překážku spatřuji přílišnou 

preferenci materiální ústavy před ústavou psanou. Za lepší řešení považuji raději širší definici, 

která umožní sice více kandidátů, navíc ale také možnost rozdělit je do subkategorií dle skutečného 

fungování.18 Z těchto důvodů nebudu Sartoriho definici ve druhé části své práce používat jako 

faktor к určení toho či onoho systému za polopresidentský.

16 Sartori (2001), str. 110.
17 Zmiňuje se ve spojitosti s polopresidentskými systémy jen o Rusku, které z této kategorie vylučuje jako hraniční 
případ s odůvodněním, že ústava de facto umožňuje, aby měl president vždy navrch díky pravomoci rozpustit Dumu 
po třech odmítnutích presidentových kandidátů na premiéra (Sartori (2001), str. 139, pozn. 9). Nepodobá se ale tento 
systém velmi Výmarské republice, kde president nepotřeboval ani souhlas se jmenováním vlády, mohl rozpouštět 
Říšský sněm a navíc měl к dispozici pravomoc vydávat dekrety se silou zákona?
18 Nehledě к tomu, že takto úzce koncipovaná definice hrozí, že vytvoří prázdnou kategorii. Tento argument sám 
Sartori použil proti Shugartovi s Careyem a jejich kategorii presidentsko-premiérských režimů. Mít pak vlastní 
kategorii polopresidentských režimů omezenu na Francii (jediný současný systém), Finsko 1919-1994, Výmarskou 
republiku a Portugalsko 1976-1982 může působit rozpačitě.
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Problém se zaměřením polopresidentské teorie na zavedené západoevropské demokracie 

v podstatě zmizel v devadesátých letech. V tomto období vznikly další koncepty 

polopresidentského systému, které byly aplikovány na větší počet zemí. Významnou pozici mezi 

nimi má práce Matthewa Shugarta a Johna Careye Presidents and Assemblies z roku 1992. Jejich 

snahou bylo poskytnou celistvý pohled na všechny systémy s presidentem voleným všelidovou 

volbou. Všechny demokratické systémy rozdělili do kategorií (parlamentní; presidentské; 

premiérsko-presidentské; presidentsko-parlamentní; parlamentní s presidentem; systém 

nezávislého shromáždění [assembly independent]), 19 z nichž tři mají všelidově voleného 

presidenta. Jedním je přirozeně presidentský systém, druhým je premiérsko-presidentský systém a 

třetím pak presidentsko-parlamentní.

Z těchto tří systémů nás mohou zajímat jen premiérsko-presidentský a 

presidentsko-parlamentní, neboť presidentský systém je ze známých důvodů vyloučen (nedochází 

vněm к rozdvojení exekutivy). Proč mají Shugart s Careyem místo jedné kategorie 

polopresidencialismu dvě? Lze to zjistit srovnáním definicí pro jejich nové kategorie. Pro 

premiérsko-presidentský systém používají Duvergerovu definici polopresidencialismu, proto není 

nutné ji znovu opakovat (viz strana 9). Pro novou kategorii presidentsko-parlamentní vytvořili 

čtyři definiční znaky:

1. všelidová volba presidenta;

2. president jmenuje a odvolává ministry;

3. ministři jsou předmětem důvěry parlamentu;

4. president má právo rozpustit parlament.20

Smyslem vytvoření této kategorie vzhledem ke skupině premiérsko-presidentské je odlišit 

systém pomocí pravomocí, které mají president nebo parlament při jmenování a odvolávání vlády. 

Zatímco premiérsko-presidentský systém umožňuje, aby členy kabinetu mohl odvolávat jen jeden 

z dvojice president/parlament, pak v presidentsko-parlamentním systému je tato pravomoc sdílena: 

vládu či ministry může odvolat jak parlament, tak president. Zkrátka, tento systém se vyznačuje

19 Shugart, Carey (1992); Elgie (1998), str. 223.
20 Shugart, Carey (1992), str. 24.
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posílenou mocí presidenta v oblasti kontroly nad vládou a pravomoci ji odvolávat. Podle Shugarta 

a Careye do této kategorie spadá Výmarské Německo, Peru před r. 1968, Jižní Korea a Ekvádor.

Jak posoudit význam a dopad rozdvojení polopresidentských systémů do těchto dvou (podle 

autorů oddělených) kategorií? Shugart a Carey tvrdí, že takovýto systém může vykazovat vysokou 

míru nestability kabinetu, neboť o pravomoc propouštět vládu soupeří exekutiva a legislativa; 

pokud je navíc president obdařen mocí jmenovat vládu, aniž by potřeboval souhlas parlamentu 

(Výmarské Německo, Peru před r. 1968), pak je tato nestabilita permanentní.21 To ovšem nemusí 

ospravedlňovat nutnost vytvořit novou kategorii pro takovéto systémy. Jelikož Shugart a Carey pro 

klasifikaci systému používají jen ústavní kritéria (jako Duverger), může se stát, že některý 

premiérsko-presidentský systém v období nerozdělených většin bude fungovat stejně díky 

uzurpacím moci presidenta, aniž by byl do této skupiny zařazen (to je případ Francie, kde často 

president odvolával premiéry, aniž by к tomu měl formální pravomoc). Zde je potřeba souhlasit se 

Sartorim.22

Ospravedlnění vytvoření této kategorie můžeme tedy spatřovat ve snaze najít jakýsi 

mezistupeň mezi premiérsko-presidentskými systémy, v nichž presidenti zpravidla nemají tak 

velkou moc (a už vůbec ne při odvolávám vlády; takový systém by již nebyl 

premiérsko-presidentský23), a systémy presidentskými. Tomu také odpovídá zařazení systémů ne 

nepodobných těm, které Sartori vyřadil ze svého konceptu s odůvodněním, že president je příliš 

silný (např. Srí Lanka).

I v tomto případě lze zopakovat výhradu, proč vytvářet novou kategorii a nevyužít kategorie 

polopresidentských systémů, kterou by bylo možno rozšířit na jakési podkategorie podle jejich 

fungování. Presidentsko-parlamentní systém se totiž neliší od premiérsko-presidentského v ničem 

jiném, než že umožňuje presidentovi odvolávat vládu. Tento fakt sám o sobě ale nemusí z hlediska 

fungování systému jako takového (což j e v  podstatě důvodem vzniku tohoto typu) znamenat 

problémy či nestabilitu -  bude-li omezena presidentova pravomoc rozpouštět parlament nebo 

bude-li odvolávání vlády určitým způsobem vázáno, aby nemohlo být zneužíváno příliš často, pak 

není jisté, že president bude mít nad parlamentem navrch. Stejně tak je dobře možné, že určitý 

systém poskytuje presidentovi možnost vyhrát v každém případě i bez pravomoci odvolávat vládu 

(a tím pádem aniž by byl klasifikován jako presidentsko-premiérský): pokud má možnost

21 Shugart, Carey (1992), str. 111 a další.
22 Sartori (2001), str. 140.
23 Pugačiauskas (1999), str. 4.
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rozpouštět parlament, je-li jeho vládám vyjadřována nedůvěra, tak jak je to v případě již 

zmíněného Ruska.

Zkrátka, ačkoliv se vyčlenění presidentsko-parlamentního systému zdá jako vhodné díky 

odlišnosti od premiérsko-presidentských, domnívám se, že to není jednoznačně prokazatelné. 

Vypovídací hodnota toho, zařadíme-li nějaký systém do té či oné kategorie, je totiž nízká a obě 

varianty mohou poskytnout podobné výstupy. Z tohoto důvodu, opakuji, by bylo možná vhodnější 

využít jediné kategorie polopresidentského systému. Podobně jako Sartoriho koncept, ani typologii 

Shugarta a Careye nebudu používat ke klasifikaci systémů v druhé části.

Nyní zrekapituluji dosavadní úvahy o definicích polopresidentského systému. Při projednávání 

a posuzování definicí Sartoriho a Shugarta a Careye jsme narazili na několik problémů. Prvním je 

problematika psané a materiální ústavy. Někteří autoři zastávají o nebo ono stanovisko a 

důsledkem je, že každý dostává odlišné výsledky.

Za druhé, při definicích systémů jsou používány různé charakteristiky. Mnohé z nich se však 

podstatně liší v tom, jak snadné je jejich míru zjistit či vyjádřit. Někdy se dokonce stává, že jsou 

smíšeny charakteristiky jednoznačné s těmi, jež je obtížné vyjádřit. Příkladem jednoznačné 

charakteristiky je „přímá volba presidenta“. Tato charakteristika buď v systému přítomna je, nebo 

není. Ale co s charakteristikou „president má značné (considerable) pravomoci“ (Duvergerův 

druhý definiční znak)? Jaké pravomoci jsou ještě přípustné pro označení „značné“? Nebo u 

Sartoriho najdeme požadavek „přesunování mocenské převahy“, aniž bychom si byli jisti, jak ji 

vyjádřit nebo chápat. Pro tvůrce definice to je nejspíš jasné a může takovou definici aplikovat, ale 

pro další uživatele nikoliv.

Robert Elgie24 se s vědomím toho, že všechny tyto nejasnosti a koncepty založené na různých 

charakteristikách vytváří zmatek jak v pojmech (co je semipresidencialismus?), tak v zařazení 

zemí do kategorií, pokusil tuto situaci vyřešit. Považuje za neúnosné, aby jedna země byla různými 

badateli zařazena do několika kategorií, které s sebou navíc přinášejí různé konotace co do 

fungování takového systému; jako příklad vyberme Finsko, které Sartori považuje za 

polopresidentský, Lijphart jednou za presidentský a jindy zase parlamentní, Shugart a Carey 

premiérsko-presidentský systém, Nogueira za exekutivní systém s presidentským korektivem a

24 Elgie (1998).
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Stepan se Skachovou jej považují za smíšený systém, který nepatří ani do jedné z těchto 

kategorií.25

Aby byla vyřešena tato neuspokojivá situace, rozděluje charakteristiky politických systémů na 

dispoziční (dispositional) a relační (relational). Dispoziční vlastnost je taková charakteristika, 

která sama o sobě neříká nic o tom, jaký předmět pozorování je, ale jaký může být. Jako příklad 

uvádí dispoziční charakteristiku „přímá volba“ presidenta: přímo volený president může být silný, 

ale rozhodně to neznamená, že nutně silný je. Relační vlastnosti poukazují na aktuální stav vztahů 

mezi jednotlivými subjekty. Dispoziční vlastnosti abstrahují od prostředí, ve kterém se vyskytují, 

zatímco relační vlastnosti jsou naopak od prostředí neoddělitelné. Podle Elgieho není ovšem 

možné se automaticky domnívat, že dispoziční charakteristiky se překrývají s ústavními 

ustanoveními a relační charakteristiky v ústavě nelze nalézt.26

Tak například, je-li představitel volen na pevné funkční období, je  stanoveno ústavou a je to 

dispoziční vlastnost. Naproti tomu pravomoc presidenta odvolat premiéra je také dána ústavou, ale 

je to relační vlastnost. Závisí totiž na tom, v jakém aktuálním vztahu jsou к sobě president a 

premiér a zda existují podmínky pro to, aby president premiéra skutečně odvolal. Premiér může být 

presidentovým spojencem a pak neexistuje důvod, proč by jej ze své vůle odvolával. Nebo i kdyby 

premiér byl presidentovým oponentem, síla premiérovy strany v parlamentu a pozice premiéra 

v této straně může být taková, že odvoláním by nic nezískal -  po protestech parlamentu by jej 

musel jmenovat znovu, nebo by čelil ještě silnějšímu odporu.

Elgie se ve svém článku domnívá, že pojmová nejednoznačnost vyplývá z toho, že většina 

konceptů vychází ze vzájemného srovnávání relačních a dispozičních vlastností. Řešení této 

nejednoznačnosti spočívá údajně v tom, že koncept politického systému bude vytvořen buď pouze 

s pomocí dispozičních, nebo relačních charakteristik, nikoliv však jejich míšením. Mezi 

dispozičními charakteristikami existuje trojice takových, jež podle Elgieho postačí к vytvoření 

klasifikace na základě dispozičních vlastností samotných, aniž by bylo nutné používat vlastnosti 

relační.27 Kombinace těchto tří vlastností umožní vytvořit výčet všech možných druhů politických 

systémů, jak je můžeme ve světě nalézt. Tyto rámce, vyjádřené dispozičními vlastnostmi, mají 

výhodu v tom, že samy o sobě nijak neudávají možné mocenské situace a vazby, které se v nich 

mohou vyskytnout. Naopak relační vlastnosti podle Elgieho nemohou nabídnout uspokojivé

25 Elgie (1998), str. 223.
26 Elgie (1998), str. 224-225.
27 Elgie (1998), str. 226.
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výsledky, neboť při jejich používání neexistuje jednoznačně vymezená množina variant, o nichž je 

možné uvažovat. Každý autor tak používá vlastní, subjektivní rozhodnutí, jimiž určuje, která 

kritéria jsou vhodná к použití a která nikoliv. Výsledkem je nejednoznačnost takových výpovědí: 

jestliže někdo využívá pouze dichotomii Parlamentarismus versus presidencialismus, pak je 

logické, že všechny režimy rozdělí pouze do těchto dvou kategorií; naopak jiný badatel, podle 

něhož je nej vhodnější použít trichotomii obohacenou o polopresidentské systémy, se v obsahu 

svých kategorií od prvního autora musí nutně odlišovat. Mimo to Elgie upozorňuje na fakt, že pro 

objasnění mocenských vztahů v mnoha systémech neexistují jednoznačné názory, nýbrž je vedena 

diskuse mezi zastánci různých interpretací. Například Francii Páté republiky Lijphart jednou 

označil jako presidentský režim, avšak posléze toto tvrzení poupravil s tím, že občas funguje jako 

parlamentní. Linz podobně přišel s názorem, že Pátá republika není syntézou parlamentní a 

presidentské fáze, nýbrž jejich střídáním.28 Takovéto mnohdy konkurenční názory by bylo možno 

vyslovit o mnohých politických systémech, pokud jsou využívány relační vlastnosti.

Elgie tedy navrhuje, aby byly politické systémy klasifikovány podle těchto dispozičních 

charakteristik:

a) zda v politickém systému existují odděleně hlava státu a hlava vlády, nebo zda existuje 

jen jedna instituce;

b) zda jsou nebo nejsou držitelé těchto úřadů voleni všelidově29 {popularly elected)-,

c) zda slouží držitelé úřadů po pevně stanovené období či nikoliv.30

Jak bylo řečeno, kombinací těchto tří vlastností získáme 24 všech možných variant. Z nich se 

ovšem podle Elgieho vyskytuje reálně pouze pět, které jsem shrnul v Tabulce 1; ostatní neuvádím, 

neboť jsou v podstatě zbytečné. Varianta 4 tak podle zmíněného autora představuje 

polopresidentské systémy, v nichž je president volen všelidově a na pevné funkční období, zatímco 

premiér nepřímo a jeho období není stanoveno. Varianta 10 je nepříliš využívaným modelem 

s přímo voleným premiérem; krátce jej využíval Izrael mezi lety 1992-2001. Variantu 16 Elgie

28 Elgie (1998), str. 230.
29 Termín „všelidová volba“ se nepochybně zdá poněkud neohrabaný, avšak používám jej záměrně, neboť má svůj 
význam. Překládám tak anglický termín „popular election“, který je odlišný od formulace „direct election“, tedy 
„přímá volba“. К diskusi o těchto termínech a jejich vlivu na definice politických systémů viz Elgie (1996a), str. 8-9.
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Tabulka 1: Klasifikace systémů pomocí dispozičních vlastností
Hlava státu Hlava vlády

Volena pevné období Volena lidem Pevné období 
vselidove

4 Ano Ano Ne Ne
10 Ne Ano Ano Ne
16 Ne Ne Ne Ne
17 Ano Ano - -

19 Ne Ano — _

Zdroj: Elgie (1998).

přiřazuje к parlamentním systémů, zatímco kombinaci s číslem 17 presidentským systémům. 

Nakonec varianta 19 je také poměrně nezvyklým modelem nezávislého shromáždění (assembly 

independent), jehož zástupcem je Švýcarsko.

Elgieho pokus vyřešit problematiku klasifikace politických systémů pomocí ryze formálních a 

na okolních poměrech nezávislých dispozičních kritérií je poměrně ojedinělá a novátorským 

přístupem si zjednává jistý respekt. Přesto je možné vznést několik námitek.

První z nich není cílena proti metodě, jakou autor použil, jedná se spíš o formální chybu. Elgie 

tvrdí, že varianta 16 zahrnuje parlamentní systémy a ve svém článkuje vyjmenovává. Problém je 

však v tom, že tato kategorie zahrnuje pouze parlamentní monarchie -  v nichž hlava státu nemá 

stanovené funkční období - ,  avšak pro parlamentní republiky je  potřeba doplnit do množiny reálně 

se vyskytujících systémů variantu 12; v té je hlava státu volena nepřímo, na stanovené období a 

hlava vlády nepřímo a bez pevně stanovené délky úřadování. Doplněný seznam možných variant

Tabulka 2: Upravená klasifikace systémů pomocí dispozičních 
___________________________ vlastností___________________________

Hlava státu Hlava vlády
Volena

všelidově Pevné období Volena lidem Pevné období

4 Ano Ano Ne Ne
10 Ne Ano Ano Ne
12 Ne Ano Ne Ne
16 Ne Ne Ne Ne
17 Ano Ano - -

19 Ne Ano - -
Zdroj: Elgie (1998).

uvádím včetně dodatečně přidaného republikánského parlamentarismu.

30 Elgie (1998), str. 226.
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Za druhé, proti Elgieho konceptu je možno namítnout stejný argument, jaký používali již 

Duvergerovi kritici: tento koncept umožňuje, jak píše V. Pugačiauskas, aby jedna kategorie 

(jmenovitě polopresidentský systém) zahrnovala systémy, které nefungují stejně (tedy zahrnuje do 

polopresidentského systémy ty země, které nikdy jako reálný polopresidencialismus 

nefungovaly).31 Proti tomu lze použít stejný protiargument, jaký jsem využil již  při pojednávání o 

Sartoriho koncepci. Rozmanitost politické praxe se netýká jen polopresidentských systémů, jak mu 

někteří vytýkají, je vlastní i parlamentarismu a presidencialismu, na což své kritiky upozorňoval již 

M. Duverger. Nuže, této výhradě nemusíme přikládat relevanci.

Konečně třetí námitka se týká úplného vyloučení relačních vlastností režimů. Podle litevského 

politologa Pugačiauskase díky naprostému odmítnutí těchto charakteristik dochází к „zastření 

klíčové vlastnosti polopresidentskému systému vlastní, potenciálu konfliktu mezi presidentem a 

premiérem (nebo vládní koalicí v parlamentu)“. 33 Tato výhrada poukazuje na možnou 

problematičnost přístupu, který se soustředí pouze na dispoziční charakteristiky a pomíjí určitou 

logiku (byť jen potenciální), která je závislá právě na relačních charakteristikách. Elgieho reálně se 

vyskytující kategorie, byť jim přiřazuje názvy běžně používané pro typy politických systémů 

spojené s určitou konotací, jsou tak široce koncipované, že je možné do nich zahrnout opravdu 

velké množství případů. Mám namysli například to, že do kategorie 4, kterou Elgie ztotožnil 

s polopresidentským systémem, je možné zahrnout i hypotetický systém, v němž je přímo volený 

president, který jmenuje premiéra a vládu, jež však vůbec nemají žádné vztahy s parlamentem, 

který je pouze formálním tělesem. Takovýto příklad (a jiné, které by bylo možné vymyslet) se na 

první pohled zdají odpovídat například Duvergerově konceptu, na ten druhý však již nikoliv. 

Domnívám se, že zavedené kategorie jako presidencialismus a Parlamentarismus (po jejichž bok se 

koncept polopresidencialismu snaží přiřadit) jsou různorodé a mnohotvárné, avšak existuje v nich 

určitá alespoň minimální míra shody na logice, podle které pracují. Presidencialismus předpokládá 

vedoucí roli presidenta v exekutivě, vyváženou parlamentem v legislativě. Parlamentarismus zase 

vyžaduje konečné slovo parlamentu -  jak v legislativní oblasti, tak v exekutivní díky závislosti 

vlády na jeho důvěře ovšem známe přeci mnoho variací, kdy je svěřeno významné postavení i 

hlavě státu. A koncept polopresidentského systému by měl nechávat otevřenou možnost všem 

hypotetickým možnostem (jak velmi silný president, tak neaktivní formální president, i vyvážený

31 Pugačiauskas (1999), str. 4-5.
32 Elgie (1999a), str. 6-8.
33 Pugačiauskas (1999), str. 5.
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poměr obou), přičemž by však bylo jasné, že vláda nějak závisí na postoji parlamentu. Záběr 

Elgieho konceptu je však příliš široký na to, aby všem těmto požadavkům vyhověl.

Podobný postup zvolil pro svou kategorizaci politických systémů Alan Siaroff. Podobně jako 

Shugart a Carey se dívá na politické režimy prizmatem presidenta, nikoliv vlády, neboť se 

domnívá, že posuzovat systémy podle toho, komu je odpovědná vláda, může být konfúzní. 

Nicméně, než začne určovat roli presidentů a míru jejich pravomocí, určuje několik dispozičních 

měřítek, aby zjistil, jaké kategorie vlastně posuzuje (tedy jaké vlastně existují). К rozdělení 

systémů do kategorií používá, jak sám říká, dispoziční atributy podobně jako Elgie:

a) zdaje hlava státu zároveň hlavou vlády či nikoliv;

b) zdaje hlava státu volena lidem nebo ne;

c) zdaje hlava vlády (jež může být zároveň hlavou státu) odpovědná zákonodárnému sboru a 

tedy i odvolatelná hlasováním o nedůvěře.34

První dvě kritéria se tedy de facto kryjí s těmi, jež používá Robert Elgie, pozornost nutně 

vzbudí třetí bod. Pokud vzpomeneme na chápání dispozičních kritérií u Elgieho jako vlastnosti, 

které jsou nezávislé na okolních podmínkách, dostáváme se do konfliktu s třetím Siaroffovým 

atributem odpovědnosti vlády parlamentu. Zjevně se tak oba autoři liší v tom, co je možné označit 

jako dispoziční charakteristiku.

Pomineme-li však tento diskutabilní moment, získáme sérií takto kladených otázek kombinaci 

s osmi možnými výstupy. Siaroffovo schéma jsem pro přehlednost zpracoval do Tabulky 3.

Tabulka 3: Siaroffova typologie politických systémů

Kategorie Hlava státu též 
hlavou vlády?

Hlava státu volena 
všelidově?

Hlava vlády odpovědna 
parlamentu?

1 Ano Ano Ano
2 Ano Ano Ne
3 Ano Ne Ano
4 Ano Ne Ne
5 Ne Ano Ano
6 Ne Ano Ne
7 Ne Ne Ano
8 Ne Ne Ne

Zdroj: S ia ro ff (2003).

Z těchto kategorií jsou nejpočetnější skupina 2, presidentské systémy, skupina 5 zahrnuje ty, které

34 Siaroff (2003), str. 293.
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se „zdají být alespoň potenciálně polopresidentskými systémy“.35 Skupina 7 pak představuje ty 

systémy, v nichž hlava státu není volena přímo, existuje také šéf vlády, který se odpovídá 

parlamentu -  to jsou parlamentní systémy (ať monarchické, nebo republikánské).

Doposavad se výsledky obou metod, používajících dispoziční charakteristiky, příliš nelišily. 

Definovaly určité skupiny politických systémů а к nim přiřadily určité reálně existující případy. 

Přestože lze proti nim mít výhrady a určité námitky (proti jedné i proti druhé), v jistém smyslu 

podávají podobné výstupy. Nicméně, Alan Siaroff neskončil touto typologizací; u všech zemí, 

které přiřadil do jednotlivých kategorií, určil míru pravomocí presidentů podle vlastní bodové 

škály. Kategorie pak statisticky seřadil a ohodnotil podle toho, jakých výsledků země v nich 

obsažené dosáhly. A výsledek této analýzy? Zjistil, že zatímco z nej důležitějších kategorií 2 a 7 

jsou nejvíce vnitřně koherentní presidentské systémy, parlamentní systémy vykazují vyšší míru 

inkoherence, avšak v přijatelné míře. Největší pozornost věnuje Siaroff oněm „potenciálně 

polopresidentským“ režimům -  nesouhlasí totiž s používáním tohoto konceptu a jeho analýza 

směřuje к tomuto cíli. Kategorie 5 totiž vykazuje největší míru odlišností, neboť se tu setkáme jak 

s presidenty silnými, tak slabými a celkově tato skupina nepůsobí jednotným dojmem. Siaroff ji 

proto rozděluje do tří bloků podle míry pravomocí, jaké zjistil u jejich presidentů. V závěru pak 

dochází к závěru, že „příklady z kategorií 5 a 7 jsou parlamentní, alespoň do určité míry“36 bez 

ohledu na to, zda je president volen všelidově či nikoliv, zda je silný nebo ne. Shledává proto 

koncept polopresidencialismu nedostatečným a navrhuje jej nahradit tak, že rozděluje systémy do 

kategorií presidentského systému, parlamentního s presidentskou dominancí, parlamentního 

s presidentským korektivem (pro zajímavost: do této kategorie se „středně“ silným presidentem 

zařazuje Siaroff Irsko, což je země, kterou snad všichni ostatní autoři zařazují mezi systémy s 

velmi slabým, formálním presidentem!37) a parlamentního s formálním (figurehead) presidentem 

(plus parlamentního s formálním monarchou).38

Výsledek Siaroffovy koncepce působí (alespoň na mně) poněkud rozpačitým dojmem. Problém 

spatřuji vtom, že nejprve rozdělí systémy podle určité metody na kategorie s tím, že je věcně 

správně a nezpochybnitelně definuje. Následně však, pod dojmem toho, že takovéto kategorie 

nejsou podle určitého kritéria vnitřně soudržné, vlastní definice odvrhne a rozdělí tyto země tak,

35 Siaroff (2003), str. 295.
36 Siaroff (2003), str. 309.
37 Sartori (2001), str. 134, Duverger (1992), Shugart, Carey (1992).
38 Siaroff (2003, str. 309.
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aby vznikly koherentní skupiny. Ve své podstatě tak řeší problém, který vyvstává při analýze 

polopresidentských systémů takřka u každého přístupu -  často jsme se setkali s tím, že 

polopresidentské systémy tvořily skupinu, která byla směsí zemí, v nichž se politická praxe 

odlišovala, tu více, jinde méně. Někteří autoři to přijali jako fakt (Elgieho metoda dispozičních 

kritérií), jiní se s tím úplně nesmířili a snažili se hledat vysvětlení v rámci kategorie samotné 

(Duverger, viz níže); další badatelé se snažili této inkoherenci polopresidentské kategorie předejít 

změnou definice tak, aby dávala výsledky s minimální odchylkou (Sartori). Siaroff však nejprve 

vytváří definici (polopresidentský systém je takový, kde je hlava státu volena všelidově, existuje 

duální exekutiva a hlava vlády je odpovědná legislatuře; viz Tabulka 3), aby ji nakonec opustil a 

místo definice na základě dispozičních znaků navrhuje rozdělit režimy podle pravomocí a 

postavení presidenta. Při řešení tohoto problému vylévá dítě i s vaničkou, neboť cestu dispozičních 

kritérií opouští (nehledí ani na kritérium přímé volby hlavy státu, které jiné koncepce spolu 

s relačními vlastnostmi zohledňují) a zůstává pouze u směsi relačních a dispozičních 

charakteristik. Nehledě na to, že výsledek jeho snahy je poněkud konfúzní a nakonec se uchyluje 

к metodě, kterou na počátku odsoudil,39 je do velké míry zvolená metoda inspirativní a ohodnocení 

všech možných režimů podle pravomocí presidenta nepochybně hodné uznání.40

Jaký vyvodit z Elgieho a Siaroffova výzkumu závěr? Metoda založená na dispozičních 

vlastnostech určitě nabízí jednu z možných a slibných cest jak klasifikovat politické režimy. Na 

druhé straně se ani ona nevyhne jistým problémům a komplikacím. Nejprve je nutné, aby se 

političtí vědci shodli na tom, co jsou  dispoziční vlastnosti a co nikoliv. Elgie a Siaroff se v tomto 

ohledu liší. Kromě tohoto sporného bodu je ale třeba vyřešit otázku důležitější, která se týká i 

jiných metod: zda mají být definiční kategorie různorodé, avšak založené na jednoznačných 

kritériích, nebo homogenní, za což je ovšem třeba zaplatit daň v podobě spornějších nebo obtížně 

měřitelných kritérií.

Na závěr tohoto exkursu do teorie polopresidencialismu je třeba přiklonit se к určité definici. 

Úkolem je v další části posoudit, zařadit a zhodnotit fungování východoevropských systémů 

Polska, Litvy a Rumunska, jejichž president je volen přímou volbou. Jako nejvhodnější se mi jeví 

vyjít z Duvergerova konceptu: ten pouze nedefinuje, nýbrž navíc přináší metodu, jak poměřit 

jednotlivé systémy, vysvětlit proč  fungují tím nebo oním způsobem a najít odpověď na to, jaké je

39 Siaroff (2003), str.288-290.
40 Elgie (2004), str. 325.
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postavení presidenta v takovém systému (respektive proč je v takovém postavení). Duvergerova 

původní definice ovšem měla celou řadu kritiků a někteří badatelé se ji proto pokusili 

přeformulovat.

Již samotný pojem „polopresidentský“ systém (angl. semipresidential system, 

semipresidentialism) se stal předmětem debaty: například J. Linz se domníval, že je možné tento 

název volně nahrazovat pojmem „poloparlamentní“ (semi-parliamentary), protože jsou 

komplementární. Duverger oponoval: smysl termínu polopresidentský tkví v tom, že stejně jako 

v presidentském režimu se zde setkáváme s dvojím zdrojem legitimity, což u parlamentního 

systému neplatí.41 Shugart a Carey zase ospravedlňují odmítnutí tohoto termínu a používání pojmu 

„premiérsko-presidentský“ tím, že předpona semi- poukazuje na cosi, co stojí v půli mezi 

presidencialismem a parlamentním zřízením. Sartori se zastává „klasického“ názvu vysvětlením 

latinského významu předpony semi-.42

Pomineme-li námitky vůči terminologii, pak se hlavní kritika soustředila na několik oblastí 

Duvergerovy definice. Nejprve ke kritice semipresidencialismu jakožto smíšeného systému. Tuto 

otázkou jsem se zabýval výše (viz str. 7), přičemž zastávám názor, že polopresidentský režim je 

nutno chápat jako svébytný druh politického uspořádání. Další problém byl spatřován v prvním 

bodě Duvergerovy definice, pojímající volbu presidenta. Duverger použil formulaci, že „president 

je volen na základě všeobecného volebního práva“ (elected by universal suffrage),43 což budí 

dojem, že se jedná o přímou volbu. Přitom Finsko nemělo přímou volbu presidenta až do reformy 

v roce 1994 a Duverger (a jiní) je přesto považoval za polopresidentské. Formulace totiž znamená, 

že president je volen na základě hlasování občanů, byť to není přímá volba; stačí i volba notábly, 

která se liší od volby hlavy státu parlamentem 44 Opět Sartori navrhuje nahrazovat v definici 

„všeobecným volebním právem“ spojením „všelidovou volbou“ {popular vote).45

Poslední nejasnost se vztahuje к druhému definičnímu bodu, podle kterého president 

„disponuje významnými pravomocemi“ {possesses quite considerable powers) -  to by ovšem 

znamenalo, že se seznamu zemí je třeba vyřadit ty země, kde president takové pravomoci nemá 

(neboje nepoužívá), nebo že takto postavený koncept je chybný a je třeba jej upravit (tento postoj 

zastává Sartori). Na Duvergerovu obraňuje ovšem třeba uvést, abychom nezapomněli, že definice

41 Elgie (1999a), str. 5.
42 Sartori (2001), str. 128; Elgie (1999a), str. 6.
43 Duverger (1992), str. 142.
44 Elgie (1999a), str. 9.
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je postavena na ústavním formálním základě, čili i ve skutečnosti bezmocní presidenti jsou 

určitými pravomocemi formálně vybaveni. Nicméně, v zájmu jednoznačnosti konceptu je možno 

se otázce reálných presidentských pravomocí vyhnout, jak to činí kupříkladu Robert Elgie 

v definici použité níže.

Při posuzování, zda jsou Litva, Polsko a Rumunsko polopresidentskými systémy, budu 

používat tuto definici, jakou navrhl R. Elgie v úvodu ke knize Semi-Presidentialism in Europe:

Polopresidentský systém může být definován jako situace, v níž existuje president volený 

všelidovým hlasováním na pevně stanovené období souběžně s premiérem a vládou, kteří jsou 

odpovědni parlamentu.46

Tato definice je podle Elgieho dosti blízká původní Duvergerově a zároveň používá Sartoriho 

terminologii, která neevokuje nutnost přímé volby hlavy státu, a také vypouští poukaz na vybavení 

presidenta pravomocemi. Domnívám se, že je vhodnou alternativou definicí a konceptů, které jsem 

odmítl výše. Zachovává jak požadavek přímé volby hlavy státu, tak dualitu exekutivy posílenou 

nutností vlády zodpovídat se legislativnímu sboru; přitom je dostatečně široká na to, aby zahrnula 

Duvergerem jmenované příklady i řadu nově demokratizovaných zemí v postkomunistické zóně i 

jinde po celém světě. Na základě této definice je možné určit seznam polopresidentských systémů, 

které jsou vyjmenovány v Tabulce 4.

Tabulka 4: *říklady polopresidentských systémů
Afrika Amerika Asie/Střední

východ
Střední a 
východní 
Evropa

Bývalý
SSSR

Záp. Evropa

Angola
Benin
Burkina Faso
Kapverdy
Gabon
Ghana
Madagaskar
Mali
Namibie
Niger
Togo

Dominikánská
republika
Guayana
Haiti

Jižní Korea 
Maledivy 
Mongolsko 
Libanon 
Srí Lanka

Bulharsko
Chorvatsko
Makedonie
Polsko
Rumunsko
Slovinsko

Arménie
Ázerbajdžán
Bělorusko
Gruzie
Kazachstán
Kirgyzstán
Litva
Moldavsko
Rusko
Ukrajina
Uzbekistán

Finsko
Francie
Island
Irsko
Portugalsko
Rakousko

Zdroj: Elgie (1999a), str. 14.

45 Doslova „Hlava státu je volena všelidovou volbou -  buď přímo nebo nepřímo — ( ...)“. Sartori (2001), str. 140.
46 Elgie (1999a), str. 13.
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2.2 Postavení presidenta a jeho zjišťování

Při vybírání vhodné definice polopresidentského systému jsme se setkali se skutečností, že 

zdaleka ne všichni presidenti v těchto režimech mají stejné nebo alespoň podobné postavení. 

Některé definice tuto podobnost vyžadují, jiné nikoliv. Definice, kterou používám já, ponechává 

v této otázce široké pole možností -  president může být dosti vlivný („imperiální president“), nebo 

se může o moc dělit s premiérem, či být takřka úplně od reálného vlivu odstaven. Proto je nutné 

nějak vyjádřit míru vlivu, jakou president má, čili určit jeho postavení v politickém systému.

Většina konceptů polopresidentského systému (snad kromě těch, které jsou vystavěny čistě na 

dispozičních charakteristikách) proto využívá nějaký z přístupů, jak změřit pravomoci presidenta 

či jeho postavení. Mnohé práce taktéž chápou postavení presidenta jako nezávislou proměnnou, 

aby vysvětlily, jak polopresidentský systém funguje.47 Jindy je zase postavení prezidenta chápáno 

jako závislá proměnná -  například u Duvergera -  a jsou zkoumány příčiny toho, proč má president 

zrovna takové postavení a ne jiné.

Začněme u Duvergera, neboť jednak je jeho koncept postavení presidenta coby závislé 

proměnné jednou z prvních a jednak se neobjevila nějaká jiná, jež by měla ambici ji upravit či 

úplně nahradit. Postavení presidenta v systému, jakožto závislá proměnná, kterou chceme zjistit, se 

odvozuje od dvou proměnných nezávislých: stranického systému (respektive povaze a existenci 

většiny v parlamentu) a vztahu presidenta к parlamentní většině. Na jedné straně tak sledujeme 

kontinuum od skutečně existující většiny (v tomto případě ještě můžeme rozlišit většinu 

monolitickou, většinu složenou zvíce stran, z nichž jedna je dominantní a pak koalici složenou 

z přibližně stejně velkých stran), přes kvazi většinu (situace, v níž se koalice nemůže spolehnout na 

přesně daný počet poslanců a není tedy úplně jisté, zda jde o koalici většinovou nebo menšinovou-  

v této situaci se kupříkladu nacházela vládní koalice v České republice v letech 1996-1997) až po 

neexistenci nějaké většiny. Na druhé straně u presidenta lze vysledovat také různé pozice: může 

být vůdcem většiny, členem většiny, může být z opozičního tábora, nebo být neutrálním aktérem, 

jehož nelze výslovně identifikovat s žádným z táborů. Kombinací těchto situací je 17 potenciálních 

příkladů, které mohou nastat. Tyto příklady se však neliší jeden od druhého, lze je rozdělit do 

větších skupin. První z nich Duverger nazývá absolutním monarchou (jeden případ), protože 

existuje monolitická většina a president je jejím vůdcem, čili lze očekávat, že dojde к využití všech 

ústavních možností ze strany takového presidenta a možná i к uzurpaci některých pravomocí, které
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mu výslovně přiznány nejsou; premiér (a vláda) pak v podstatě slouží jako nástroj к výkonu 

presidentské politiky. S omezeným monarchou (2 případy) se setkáme tam, kde je president 

vůdcem většiny, avšak buď je většina tvořena koalicí s dominující stranou, nebo existuje pouze 

kvazi většina. V tomto případě president bude pravděpodobně stále nadřazen premiérovi, avšak 

nepřekročí výrazněji ústavní rámec, ačkoliv jej bude plně využívat. Ještě o něco slabší je diarcha (2 

případy) v situacích, kdy existuje vyvážená koalice a president je vůdcem takové většiny, nebo 

většina neexistuje a president je neutrální, vystupuje tedy jako arbitr mezi jednotlivými skupinami.

V těchto případech musí brát ještě větší ohled na premiéra, neboť vlastně vládne společně s ním 

(nikoliv skrze něj, odtud diarcha). Největší skupinu případů tvoří tzv. regulátor (8 případů), kdy je 

president buď opozičníkem, nebo neutrálem ve vztahu к většině (resp. kvazi většině). Regulátorem 

je proto, že iniciativa přechází na premiéra opírajícího se o parlamentní většinu, zatímco president 

se snaží uchovat maximum ze svých ústavních pravomocí, což se mu ovšem nemusí podařit. 

Poslední skupinou jsou presidenti v postavení symbolu (4 případy); existuje skutečná nebo kvazi 

většina, avšak president patří pouze ke členům této většiny, proto se v podstatě nachází 

v nejslabším postavení ze všech vyjmenovaných -  skutečnou moc třímá v rukou premiér (vůdce 

většiny) a president je víceméně odkázán na rozhodnutí učiněná jinde, proto ani nemusí využívat 

pravomoci ústavou mu svěřené.

Všechny tyto hypotetické příklady jsou přehledně shrnuty do takzvané Duvergerovy 

transformační mřížky (viz Tabulka 5), která poskytuje jeden ze základních analytických nástrojů

Tabulka 5: Duvergerova transformační mřížka
Postavení presidenta a PRESIDENT

většiny Vůdce většiny Opozičník Clen většiny Neutrální
a
e

«Я
Monolitická Absolutní monarcha 

1
Regulátor

5
Symbol

9
Regulátor

13
><U►
в

> < J
<u

Koalice 
s domin, 
stranou

Omezený monarcha 
2

Regulátor
6

Symbol
10

Regulátor
14

s
иco

Vyvážená
koalice

Diarcha
3

Regulátor
7

Symbol
11

Regulátor
15

Kvazi většina Omezený monarcha 
4

Regulátor
8

Symbol
12

Regulátor
16

Absence většiny X X X
Diarcha

17
Zdroj: N ovák (1997), str. 214.

47 Elgie (2004), str. 324.
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pro zjištění postavení presidenta. Pokud známe presidentův vztah к většině a situaci v parlamentu 

(zda jaká existuje většina), je možné snadno určit, jaké je postavení presidenta -  zda lze očekávat 

imperiálního presidenta (v pozici absolutního monarchy) a aplikaci materiální ústavy, v níž získal 

určité pravomoci nad rámec ústavy, nebo spíše slabého presidenta, který musí brát ohled na 

premiéra. Kromě predikce možných situací Duvergerův koncept nabízí vysvětlení, proč je 

postavení určitého presidenta takové, jaké je.

Kromě určení postavení konkrétního presidenta totiž tento analytický model umožňuje 

vysvětlit, proč v některých zemích převažuje tradice silnějších presidentů, jinde presidentů 

formálních, nebo proč se někde postavení presidenta výrazněji neliší od ústavy a jinde ano. Podle 

Duvergera, sledujeme-li delší časový horizont a vytvoření určité tradice, tam, kde neexistují 

stabilní většiny, ústava a politická praxe jsou si nejpodobnější (tato situace odpovídá Výmarské 

republice a Finsku).48 Pokud naopak stabilní většiny existují, pak se ústava a praxe budou lišit 

s větší pravděpodobností. Je tedy možné, že president bude buď silnější, než by odpovídalo ústavě, 

nebo slabší. Zde hraje roli vztah presidenta к těmto většinám, tam, kde je president hlavou většiny, 

dochází ke vzniku „všemocných“ presidentů (allpowerful presidency) jako ve Francii, nebo 

naopak к ustálení slabých presidentů, jako v Rakousku či Irsku. Pokud stojí president mimo 

většiny, pak je regulátorem a jeho postavení odpovídá ústavě.49

Tyto Duvergerovy poznatky o fungování polopresidentských systémů mi mohou pomoci 

s hodnocením toho, jaké je (a proč) postavení presidentů v současných východoevropských 

systémech. Jistou nevýhodou tohoto konceptu je, že sice dává možnost zjistit, zda president může 

využívat (případně překračovat) či nikoliv ústavní provize ohledně jeho pravomocí, avšak nijak 

nepomůže badateli s tím, jaké jsou tyto ústavní pravomoci. Zkrátka, nepomůže s vyjádřením, jak 

velké jsou presidentské pravomoci, tudíž je těžké přistoupit к jakékoliv empirické komparaci této 

veličiny.

Aby bylo možné presidentské pravomoci vyjádřit v podobě vhodné к jakékoliv komparaci, je 

nutné je podle určitého principu kvantifikovat. Zde poslouží dva existující přístupy, které právě 

takovýto nástroj vyvinuly к porovnání postavení jednotlivých presidentů na bázi toho, jak je 

definuje ústavní rámec. Pro měření moci presidentů existují dvě základní metody: první z nich 

vytváří seznam potenciálních pravomocí presidentů (těchto pravomocí někteří autoři rozeznávají

48 Duveregr(1992), str. 146.
49 Duverger (1992), str. 146.
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až 27), vyskytující se v nejrůznějších ústavách. Pokud dotyčný president tuto pravomoc má, pak je 

ohodnocena číslem 1; pokud ji postrádá, započítává se nula. Sečtením jedniček a nul získáme 

výslednou číselnou hodnotu vyjadřující moc presidenta. Tato metoda nadále umožňuje vážení 

pravomocí nej různějšími způsoby, například je-li pravomoc sdílená nebo výlučně presidentova, 

nebo je-li president volen přímo či nepřímo (je aplikovatelná i na systémy s nepřímo volenou 

hlavou státu). Tuto metodu používá např. T. Frye.50

Druhou metodu vyvinuli pro komparaci systémů s přímo volenými presidenty Shugart a Carey. 

Ta rozeznává pouze 10 pravomocí, rozdělených do kategorie legislativních a kategorie 

nelegislativních. Každou z těchto pravomocí je možné ohodnotit na škále od 0 po 4 body podle 

toho, jak je presidentská pravomoc stanovena či omezena.51 Navzdory tomu, že seznam pravomocí 

v první metodě je velmi rozsáhlý a vytváří tak dojem větší komplexnosti, oproti metodě použité 

Shugartem a Careyem oplývá určitými nedostatky. V první metodě je sice možné určit hodnotu 

vyjadřující pravomoci presidenta a použitím vážení jej zpřesnit, problém této metody ale spočívá 

v tom, že všechny z pravomocí hodnotí jako sobě rovné, což ani vážení neodstraní. Například 

Fryův seznam obsahuje deset jmenovacích pravomocí, avšak staví na roveň jmenování premiéra se 

jmenováním šéfa centrální banky nebo jmenováním vyšších důstojníků.52 Z tohoto příkladu je 

vidět, že pro hodnocení čistě politických konsekvencí pravomocí presidentů se lépe hodí metoda 

Shugarta a Careye, vytvářená s ohledem na literaturu týkající se politických režimů a na to, které 

pravomoci jsou skutečně důležité.

Z tohoto důvodu budu používat pouze metodu Shugarta a Careye, neboť se domnívám, že lépe 

vyjadřuje vzájemné poměry mezi pravomocemi jednotlivých presidentů. L. K. Metcalfová navíc 

v jednom článku navrhuje určité změny v kvantifikaci pravomocí se záměrem dosáhnout lepší 

schopnosti rozlišovat mezi jednotlivými systémy. Původní metoda totiž vedla к tomu, že mnohé 

z polopresidentských systémů (ve střední a východní Evropě pak obzvlášť) byly nahuštěny do 

intervalů s malým rozptylem a bylo obtížné vyjadřovat mezi nimi rozdílnosti. Po aplikaci jejích 

změn naopak se mění a zvyšují indexy pro lepší rozlišení, aniž by byla narušena celková koncepce 

zmíněných autorů.53 Proto se přikláním к revidovanému systému měření postavem v systému tak, 

jak jej Metcalfová navrhla (viz Příloha -  kvantifikace presidentských pravomocí).

50 Metcalf (2000), str. 664.
51 Shugart, Carey (1992), str. 131-150.
52 Metcalf (2000), str. 663-664.
53 Metcalf (2000), str. 676-678.
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2.3 Určení efektivního presidentského potenciálu -  návrh metody

Každá z výše popsaných metod pro zjišťování postavení presidenta a určení rozsahu jeho 

pravomocí pomáhá získat jinou informaci, ačkoliv jsou obě tyto informace podstatné a pro 

zhodnocení postavení presidenta v politickém systému nepochybně velmi důležité. Jedna určuje, 

jak stanoví presidentské pravomoci ústava (revidovaná Shugart-Careyova metoda), druhá zase, 

jak se na postavení presidenta odráží aktuální stav rozložení moci v systému (Duvergerova). Jedna 

i druhá sdělují informaci o stejném subjektu (presidentovi), do velké míry se však jejich výstupy 

míjejí. Pokud aplikujeme obě metody odděleně, získáme určité výsledky, ale také oddělené. 

Představme si zcela hypotetický příklad: například pomocí kvantifikace pravomocí určíme, že 

pravomoci presidenta v zemi A jsou podle ústavy menší (index 4) než presidenta země В (index 6); 

aplikace Duvergerovy transformační mřížky určí, že v zemi A vládne president jako „absolutní 

monarcha“ -  vůdce většiny se silnou stranou v parlamentu, zatímco v zemi В je koalice 

vyrovnaných stran a president je vůči nim v opozici. Co tedy víme? Informací máme dost, ale 

jednotný závěr si těžko učiníme, neboť podle prvního úhlu pohledu je president země A slabší než 

president země B, ale Duvergerova metoda nás znejistí: jak vztáhnout poměr absolutního 

monarchy a regulátora tak, aby vyplynul jednoznačný závěr, který z presidentů А а В je silnější?

Nezbývá než vyvinout nějaký způsob, jak se s tímto problémem vypořádat. Nejjednodušším 

řešením, které se přímo nabízí, je zkombinovat Duvergerovu metodu s metodou Shugarta a Careye 

tak, abychom dostali jediný index, který by sloužil к porovnání postavení presidentů. Jak při 

kombinování těchto metod začít? Jako základ je vhodnější vzít index vzešlý z měření pravomocí 

podle Shugarta a Careye -  ten totiž vychází z ústavního základu, čili je mnohem trvalejší než údaje

o většinách a presidentově vztahu к nim. Tento index -  nazvu jej presidentským potenciálem, 

neboť udává, jaké jsou maximální potenciální pravomoci dle ústavy -  se mění pouze tehdy, 

dochází-li к úpravám ústavy v takovém rozsahu, aby se změnily presidentovy pravomoci. Na 

druhé straně, postavení presidenta se může (i když nutně nemusí) měnit mnohem častěji: při volbě 

nového presidenta, každých volbách do parlamentu a podobně. Proto presidentský potenciál jako 

východisko pro další úpravy.

Je-li presidentský potenciál znám, musíme aplikovat nějak kvantifikované postavení presidenta 

tak, aby bylo možné presidentský potenciál upravit. Jak? Kupříkladu tak, že snížíme (nebo 

zvýšíme) presidentský potenciál v těch oblastech, kde se může projevit presidentův vztah 

к většině. Které oblasti to jsou? Vezmu-li popořadě Metcalfovou upravený seznam legislativních a
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nelegislativních pravomocí, navrhuji tyto změny v souvislosti s pozicí presidenta. Všechny úpravy 

se pohybují v intervalu od +1 do -1 včetně, přičemž hodnota u žádné z pravomocí nemůže klesnout 

pod hodnotu 0.

Legislativní pravomoci:

Celkové veto -  lze je považovat za nástroj hlavy státu proti jinak naladěnému parlamentu, proto 

je nepravděpodobné, že by jej používal president v pozici absolutního monarchy nebo omezeného 

monarchy, tudíž u těchto dvou možností nedochází ke změně , stejně jako u presidenta-symbolu (je 

člen většiny). U diarchy a regulátora je změna taktéž 0 -  mohou sice veto používat jako zbraň proti 

vládě a parlamentu, ovšem to nijak nezvyšuje jejich pravomoc v této situaci, neboť možnost veto 

přehlasovat stále nechává poslední slovo na parlamentu

Částečné veto -  tato pravomoc umožňuje vetovat části zákonů, aniž by byl ohrožen zákon jako 

celek, proto je jeho použití pravděpodobnější než předchozí; nemusí se ani jednat o oblast, kde 

hraje roli stranická příslušnost, proto ponechávám u všech kategorií změnu 0.

Dekrety -  jedná se o pravomoc, jakou v polopresidentských systémech disponují hlavy státu 

jen zřídka a zpravidla je vázána na určitou situaci (stav ohrožení apod.), proto ji ponechávám beze 

změny bez ohledu na pozici presidenta.

Exkluzivní předkládání legislativy -  podobně jako u dekretů se v tomto typu režimů jedná o 

řídký výskyt; pokud se vyskytuje (je-li vyšší nebo roven 1), u obou monarchů a diarchy změna +1, 

neboť podpora v parlamentu zvyšuje pravděpodobnost úspěchu presidentových návrhů a ten se 

může odvážit předkládat legislativu v takové podobě, v jaké by si to netroufl, pokud by musel 

počítat s opozičním parlamentem. U regulátora a symbolu změna 0.

Rozpočtové pravomoci -  pravomoc předkládat nebo klást podmínky při přípravě rozpočtu 

bývá spíše přítomna v presidentských systémech, proto ji ponechávám beze změny.

Referendum -  podobně jako veto i pravomoc vypisovat nebo navrhovat vypsání referenda je 

chápána jako prostředek presidenta pro obejití parlamentu, případně jako potvrzení presidentovy 

politiky voliči. Pokud ji president má (je-li vyšší nebo roven 1), pak změna +1 platí pro oba 

monarchy i diarchu, jinak beze změny. Ve skutečnosti se totiž vypisování referend nestalo 

v polopresidentských systémech běžným prostředkem politiky presidenta (ani regulátorů, kteří by 

mohli být obzvláště motivováni je používat) a pokud bylo použito, pak jako plebiscitní potvrzení 

postupu většinového presidenta (kupříkladu u de Gaulla ve Francii).
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Soudní přezkoumání -  pravomoc podávat podnět к přezkoumám ústavnosti schvalovanou 

legislativu není z politického hlediska příliš významná, zvláště pokud není vyhrazena pouze 

presidentovi. Její konečný úspěch může být vázán na složení instituce, ke které se podnět podává. 

Je tedy těžké predikovat, zda vztah presidenta к většinám ovlivní výkon a možnost uplatnění této 

pravomoci, proto ponechávám beze změny.

Nelegislativní pravomoci:

Formování kabinetu -  jedna z významných pravomocí, zároveň silně závislá na podobě většin. 

U presidentů, kteří disponují většinou nebo kvazi většinou jako výrazní vůdci, je možné očekávat, 

že jmenují svého kandidáta do funkce premiéra a i jinak ovlivní podobu vlády. Proto u obou 

monarchů a diarchy změna +1. Naopak regulátor jakožto opozičník nebo neutrál je v podstatě 

postaven před nutnost jmenovat vůdce většiny, postrádá manévrovací prostor, neboť parlament má 

poslední slovo při schvalování či odvolávání vlády; stejně tak symbolický president nemá jinou 

možnost, tudíž pro regulátora i symbol změna-1.

Odvolávání kabinetu -  v polopresidentských systémech zpravidla ministry odvolává president 

pouze na přání premiéra, nicméně pokud je premiér presidentovým „koněm“, pak lze očekávat, že

i zde se presidentova role zvýší. Jiná situace může nastat při odvolávání premiéra (tato věc je 

řešena v různých systémech odlišně), nicméně odvolávání premiéra není výslovně zahrnuto do této 

kategorie pravomocí (což je poměrně významný nedostatek), a proto jej nezohledňuji. Změna +1 

tedy platí pouze pro absolutního monarchu, jehož vliv na personální podobu vlády se může 

potenciálně enormně zvýšit. U regulátora a symbolu platí podobně jako u tvorby kabinetu, že jejich 

role je zpravidla omezena na pouhé potvrzování vůle většiny, tedy změna -1 . U ostatních beze 

změny.

Nedůvěra vládě -  i zde je nepravděpodobné, že by parlament vyslovoval nedůvěru vládě, 

pokud president patří к většině. U obou monarchů a diarchy proto změna +1. Pro 

presidenta-regulátora se situace zhoršuje na -1 , jelikož parlament snadno může odvolat vládu 

blízkou presidentovi (pokud by vůbec došlo к situaci, že taková vznikne) a presidentovi se tak 

nadále zmenšuje prostor pro ovlivnění vlády. U symbolu zůstává situace beze změny, neboť je 

členem většiny.

Rozpouštění parlamentu -  zde se situace nemění pro nikoho z následujících důvodů: presidenti 

podporovaní většinou nemají důvod parlament rozpouštět; opoziční president svou pravomoc
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může využívat stejně, avšak jedná se o pravomoc často vázanou na určité podmínky, a navíc 

takový president nemá jistotu, že mu nové volby něco přinesou.

Všechny tyto navrhované změny pro přehlednost shrnuje tabulka 6. Pokud tyto změny 

aplikujeme na původní 

presidentský potenciál, získáme 

efektivní presidentský potenciál, 

tedy veličinu, která vyjadřuje, jaké 

jsou presidentovy potenciální 

pravomoci s přihlédnutím

к situaci v politickém systému: 

podobě většiny v zákonodárném 

sboru a vztahu presidenta к této 

většině. Jedná se o veličinu 

vyjadřující okamžitý stav, nikoliv 

dlouhodobý trend apod., tudíž se 

mění podle toho, jak se mění 

většiny a presidentův postoj 

к nim. Stejně tak považuji za 

nutné upozornit, že efektivní 

presidentský potenciál stanovuje horní limity presidentovy moci (dolní limit je vždy 0), ovšem 

pouze jako potenciál, tedy to, co je mu umožněno, neříká nic o tom, že president se tak skutečně 

chová. Nicméně i přes tento nedostatek (je to ovšem nedostatek prakticky neodstranitelný, 

vycházející z jedné z komponent a sice původního presidentského potenciálu, který také udává 

pouze horní limity presidentových pravomocí stanovených v ústavě) se domnívám, že jakožto 

doplňkový analytický nástroj může posloužit při posuzování toho, jak se mění presidentovo 

postavení a jeho moc v průběhu času, v závislosti na změnách mocenských vztahů v daném 

politickém systému.

Nyní tedy známe definici polopresidentského systému, kterou budu poměřovat vybrané země, 

stejně tak jsou známy nástroje, které pomohou posoudit význam a pozici presidenta v těchto 

zemích. Přistoupím tedy к další části své práce, v níž se budu postupně věnovat třem státům a 

jejich presidentům.

Tabu ka 6: Zmiíny presidentského potenciá u
Absolutní
monarcha

Omezený
monarcha Diarcha Regulátor Symbol

Celkové
veto

0 0 0 0 0

Částečné
veto

0 0 0 0 0

Dekrety 0 0 0 0 0
Exkluzivní
předkládání
legislativy

+1* +1* +1* 0 0

Rozpočtové
pravomoci

0 0 0 0 0

Referendum +1* +1* +1* 0 0
Soudní
přezkoumání

0 0 0 0 0

Formování
kabinetu

+1 +1 +1 -1 -1

Odvolávání
kabinetu

+1 0 0 -1 -1

Nedůvěra
vládě

+1 +1 +1 -1 0

Rozpouštění
parlamentu

0 0 0 0 0

* Platí v  p řípadě, že původní pravom oc m ěla  index 1 a  vyšší, jin ak  zůstává 0. 
Zdroj: A utor.
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3 Postavení presidenta v politickém systému Polska

Funkce presidenta v Polsku, dá se říci, má poněkud pohnutou historii. Poprvé ji zavedla ústava 

z roku 1921 v rámci parlamentního režimu. Jeho role byla v rámci obav ze silné autority omezena, 

hlavní roli hrál Sejm, dolní komora parlamentu, který disponoval také kontrolou nad vládou.54 

Politický systém byl však celkově oslabený, nedařilo se vytvářet stabilní parlamentní většiny a tak 

se přeci jen podařilo Józefu Pilsudskému, muži, který byl označován za otce znovuobnoveného 

státu, získat moc do svých rukou a zavést autoritativní, tzv. „sanační“ režim. Post presidenta zůstal 

zachován, avšak ve stejně oslabené podobě; Pilsudski se spokojil s obsazením postu svým 

kandidátem I. Mosčickým, přičemž reálná moc zůstala vjeho vlastních rukách. V pozdějším 

období vzhledem к okupaci Polska a posléze vlivu komunistů také president nehrál významnější 

roli, až byla tato funkce v roce 1952 nahrazena při vypracování nové ústavy kolektivní hlavou 

státu, podobně, jak se to odehrálo ve většině východoevropských komunistických států.55 Na 

několik desetiletí tak zanikla významná politická funkce, aby posléze byla obnovena při jednom 

z nejzajímavějších a nej významnějších okamžiků polských dějin. Problémy, s nimiž se potýkal 

polský režim v 80. letech, vedly ke zvažování možnosti znovu funkci presidenta obnovit. Skutečně 

se tak při přechodu к demokracii stalo, avšak do velké míry záměry původních tvůrců přišly vniveč 

a naopak ti, proti kterým měla být funkce primárně namířena jako pojistka, se mohli pokusit obrátit 

ji naruby ve svůj prospěch. Započal tak dlouhý proces znovukonstituování postavení presidenta 

v politickém systému Polska, který se neobešel bez řady problémů a konfliktů. Zároveň tak ale 

poskytl podnětný materiál pro badatele, kteří se presidentskými úřady a jejich rolí zabývají. 

Nejdříve se tedy zaměřím na ústavní zakotvení postu presidenta v Polsku, na jeho vývoj a konečný 

výsledek tohoto procesu. Následně se budu věnovat tomu, jak čelní polští politici tuto funkci 

chápali v praxi a jaký praktický obsah jí dali.

3.1 Polsko -  ústavní vymezení role presidenta a jeho vývoj.

V roce 1988 v Polsku došlo к mohutné stávkové vlně vyvolané solidaritní opozicí a vládnoucí 

režim dochází к názoru, že stávající situace je v této podobě neudržitelná a také к tomu, že 

s opozicí bude nutné začít vyjednávat. Toto jednání vešlo ve světovou proslulost jako „kulatý stůl“,

54 Tanasescu (2001), str. 2.
55 Tanasescu (2001), str. 3.
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u něhož se sešli zástupci znesvářených stran, aby projednali reformu systému.56 Jakkoliv se jednalo

o celý komplex otázek,57 pro téma této práce je stěžejní pouze proměna ústavního uspořádání.

V tomto segmentu patřilo к nej důležitějším umožnění polosvobodných voleb do Sejmu (voleného 

soutěživě z 35 %), zavedení horní komory, Senátu, jako laboratoře plně svobodných voleb a 

zavedení funkce presidenta.58 President měl v těchto souvislostech z hlediska režimu logickou roli 

garanta, který bude schopen korigovat probíhající reformu a stane se tak případnou záchrannou 

brzdou, pokud by se měla situace ubírat jiným než (pro režim) žádoucím směrem. Aby mohl 

president takovému úkolu dostát, potřeboval výrazné a silné pravomoci, kterými byl také vybaven.

President měl výrazné pravomoci: disponoval legislativní iniciativou, dále mohl vetovat 

legislativu přijatou parlamentem (toto veto mohl přehlasovat Sejm dvoutřetinovou většinou hlasů). 

Velmi výrazné byly jeho pravomoci v oblasti tvorby vlády, protože měl právo jmenovat premiéra a 

mohl konzultovat jména ministrů. Navíc mu přijaté ustanovení umožňovalo rozpustit parlament 

v případě, že by parlament presidenta omezoval v jeho ústavních výsadách a prerogativách.59 

Mimoto byl president vrchním velitelem armády, předsedal Výboru státní obrany a měl pravomoc 

vyhlásit stanné právo. Presidentovi příslušela role strážce ústavy a uskutečňovatele politických a 

vojenských smluv s ostatními státy.60

Takto byly stanovena role presidenta v ústavním dodatku ze 7. dubna 1989, který vzešel jako 

jeden z výsledků jednání u kulatého stolu. Uvědomíme-li si, že tato změna ústavy Polské lidové 

republiky zdaleka neměnila její celkový charakter, čili stále platila vedoucí role Polské sjednocené 

dělnické strany a Polsko bylo stále členem Varšavské smlouvy a spojencem SSSR, presidentovým 

úkolem coby strážce ústavy mělo být jednoznačně uchovávat moc režimu. Tato situace se však 

příliš dlouho neudržela vzhledem ke změnám v celém komunistickém bloku.

Urychlování procesu destabilizace režimů ve střední a východní Evropě umožnilo, aby 

poměrně brzy po těchto prvotních změnách politického systému Polska (které nebyly nijak 

okrajové a došly naplnění v průběhu roku 1989, věnuji se jim však v kapitole 3.2) byla provedena 

další novelizace ústavy. Tentokrát sice neměnila nic na uspořádání ústavních činitelů a vztazích 

mezi nimi, ale odstraňovala důkladněji charakter předchozího systému. Novelizace z 29. prosince 

1989 měnila název státu a znak, hlavně však odstraňovala ideologickou preambuli z roku 1952,

56 Kubát (2005), str. 19.
57 Mlejnek (2000), str. 23.
58 Mlejnek (2000), str. 24-25.
59 Krok-Paszkowska (1999), str. 173.
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suverénem moci se stali občané namísto pracujícího lidu, zmizel článek o vedoucí úloze PZPR 

(Polské sjednocené dělnické strany), principem ústavy se stal právní stát, byl zaveden ekonomický 

a politický pluralismus.61 Navzdory svému velkému významu tak tato novela neměnila nic na 

ústavním vymezení role presidenta.

Větší význam tak zůstal z hlediska předmětu práce změně volby presidenta. Původní 

„dubnový“ dodatek totiž zaváděl volbu presidenta Národním shromážděním (společné zasedání 

Sejmu a Senátu) -  kandidátovi stačilo získat nadpoloviční většinu ze všech hlasů -  na šestileté 

období. Podle těchto pravidel byl zvolen dosavadní šéf režimu generál Jaruzelski (19. 7. 1989), 

avšak stalo se tak poprvé a zároveň naposledy. Vývoj událostí činil z původně velkých úspěchů 

opozice spíše zastarávající skanzen, pochopila to však i velká část elity režimu. A tak postupně sílil 

tlak na větší změny. Výsledkem bylo přijetí rezoluce o zkrácení presidentského mandátu a vypsání 

přímých voleb hlavy státu do konce roku. 27. září 1990 byl přijat dodatek ústavy, který přímou 

volbu zaváděl.62 Došlo tak к velké změně charakteru režimu: mělo se mu jednak dostat větší 

demokratické legitimity, hlavně však byla splněna podmínka pro výše přijatou definici 

polopresidentského systému.

Dosavadní uspořádání přes všechny dílčí změny zůstávalo nedostatečným, ovšem snaha 

přijmout zcela novou ústavu nedošla úspěchu. Navzdory očekávání, že se tak stane v průběhu roku 

1991, nebo alespoň po zvolení nového Sejmu v plně soutěživých volbách na podzim 1991, se tak 

nestalo. Nicméně bylo zapotřebí určitého ústavního rámce, než bude přijata ústava plnohodnotná.

Řešením se stala tzv. malá ústava. Při jejím vytváření se střetávaly odlišné pohledy tehdejšího

presidenta Walesy a zákonodárců; mezi kameny úrazu patřilo vymezení převažující role presidenta 

nebo parlamentu v oblasti vnitrní a vnější politiky a také míra nutnosti spolupodpisu odpovědných 

ministrů na presidentových aktech.63 Lech Wal^esa totiž požadoval významnou roli presidenta, 

zatímco parlamentní strany a jeho protivníci upřednostňovali parlamentní formu vlády. Výsledkem 

byl ústavní zákon o vzájemných vztazích mezi mocí zákonodárnou a výkonnou a o místní 

samosprávě, přijatý 17. října 1992; byl to kompromis mezi stanovisky obou „táborů“. 64

Z hlediska srovnání s minulou úpravou (dubnovým dodatkem) v podstatě zachovávala většinu 

presidentových výsad, ačkoliv v některých bodech došlo ke změnám. Podle malé ústavy tak

60 Tanasescu (2001), str. 5.
61 Kubát (2005), str. 38-39.
62 Krok- Paszkowska (1999), str. 176.
63 Krok- Paszkowska (1999), str. 177.
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presidentovi nadále zůstala legislativní iniciativa, pravomoc vetovat zákony (opět s možností 

přehlasovat Sejmem 2/3 většinou), mohl žádat přezkoumání ústavnosti přijímaných zákonů 

Ústavním soudem, mohl svolávat a předsedat jednáním vlády, vyhlašovat výjimečný stav a 

mobilizaci. Ze jmenovacích pravomocí mu náleželo právo jmenovat předsedu Národní banky, 

jmenovat soudce, jmenovat náčelníka Generálního štábu (zde byla jeho pravomoc ještě posílena, 

neboť tak mohl činit „v souhlasu s“, nikoliv „na návrh“ ministra obrany jako dříve). Oproti minulé 

úpravě mohl vyhlašovat referendum se souhlasem Senátu (dříve tato pravomoc příslušela pouze 

Sejmu).65

Na druhou stranu došlo oproti dubnovému dodatku к některým omezením jeho moci. Byla 

zavedena nutnost ministerských kontrasignací presidentových právních aktů, přičemž seznam 

případů, kdy se nevyžadovaly, byl striktně stanoven: při vetování legislativy, vyhlašování 

referenda, svolávání a rozpouštění parlamentu, vyhlašování voleb, milostí, jmenování vlády a šéfa 

Národní banky nebyl spolupodpis nutný. Dále již president nemohl rozpustit parlament, pokud 

tento přijal zákon nebo rezoluci, jež by znemožnily hlavě státu výkon povinností, ani požadovat 

demisi vlády o své vůli.66 Rozpouštět parlament mohl za jedné ze tří podmínek: pokud Sejm během 

tří měsíců nepřijme předložený státní rozpočet; pokud by se po čtyřech ústavou upravených 

pokusech nepodařilo sestavit vládu (a president se nerozhodl jmenovat „presidentský“ kabinet na 

dobu šesti měsíců); pokud Sejm vyslovil nedůvěru vládě, ale zároveň nezvolil nového premiéra 

(president se mohl rozhodnout mezi rozpuštěním Sejmu, nebo přijetím demise vlády). Mohl pouze 

odvolávat ministry na návrh premiéra, nebo pokud jim Sejm vyslovil nedůvěru. Při tvorbě nové 

vlády mu zůstávala významná role, neboť v určitých (ve třech) z až pěti možných etap formování 

vlády mohl designovat premiéra, projednávat složení budoucí vlády a v případě selhání čtyř 

pokusů měl možnost zvolit buď výše uvedené rozpuštění parlamentu, nebo jmenování úřednické 

vlády na šestiměsíční období. Navíc v souladu sjeho pravomocemi v oblast zahraniční a 

bezpečnostní politiky měl president právo konzultovat obsazení postů ministra obrany, zahraničí a 

vnitra.67

Celkově lze říci, že postavení presidenta s přijetím malé ústavy nedoznalo radikálních změn a 

hlava státu si uchovala výrazné pravomoci jak ve vztahu к vládě, tak v oblasti zahraniční a

64 Kubát (2005), str. 39; Tanasescu (2001), str. 7.
65 Tanasescu (2001), str. 7-8.
66 Tanasescu (2001), str. 8.
67 Mlejnek (2000), str. 35.
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bezpečnostní politiky. Malá ústava tedy do velké míry uznala presidentský úřad jako vlivnou a 

silnou instituci, včetně současného držitele Lecha Walesy, jehož snahou bylo veškerá ustanovení 

maximálně využít. Leč, malá ústava byla pouze nouzovým řešením, určeným pouze pro přechodné 

období, než bude sepsán a přijat nový kompletní základní zákon. Ještě před přijetím malé ústavy 

byl v dubnu 1992 přijat ústavní zákon o způsobu přijetí ústavy -  mělo se tak stát schválením 

Národním shromážděním a následně potvrzením v referendu.68 Tvorbu ústavy výrazně ovlivnilo 

vítězství postkomunistických stran v roce 1993, jež získaly většinu v Sejmu a vůdce SLD (Svaz 

demokratické levice) A. Kwasniewski se stal předsedou komise připravující návrh ústavy. 

President Wal^sa tímto okamžikem ztratil i zbývající možnost ovlivnit podobu budoucího 

uspořádání a nezbylo mu než podávat návrhy, v nichž president byl nejpřednější autoritou 

exekutivy s neomezenou mocí rozpouštět parlament, jmenovat a odvolávat premiéra i ministry a 

vyhlašovat stav ohrožení, jež ale parlament naprosto opomíjel. Ani většina postkomunistických 

stran, ani opozice neměla snahu podporovat silný presidentský post a Wal^sův politický styl po 

volbách v roce 1993 tuto snahu nijak nepodněcoval.69

Ba co víc, mezi některými politiky se objevovaly názory, že president by měl být volen 

Národním shromážděním; zvláště SLD byl potenciálně nejsilnějším zastáncem čistě 

parlamentního systému, avšak jeho angažmá (respektive jeho předchůdce PZPR) v roce 1989 ve 

prospěch silného presidenta, dané pragmatickou snahou udržet si moc i pojednání u kulatého stolu, 

nemohlo být jen tak zapomenuto. Hlavním argumentem pro zachování přímé volby byl ten, že 

byla-li jednou zavedena, je nebezpečné ji znovu odstranit. Nehledě к tomu, byla větší 

pravděpodobnost, že se na zachovám přímé volby shodne většina subjektů spíše, než na 

parlamentním zřízení. A koneckonců její zachování znamenalo, že kandidát SLD bude mít slušnou 

šanci být zvolen. Volba presidenta v parlamentu tak byla zavržena a tím pádem bylo zavrženo i 

výrazné omezení pravomocí směrem к ceremoniální roli, neboť bez pravomocí by nemělo smysl o
• 70post presidenta soupeřit.

Nicméně zachování určitých pravomocí neznamenalo zároveň, že budou zachovány v takové 

míře, jako doposud existovaly. Ústavní výbor pod předsednictvím Kwasniewského například 

navrhl, aby к přehlasování presidentského veta (které se stalo běžným instrumentem L. Walesy) 

stačila v Sejmu absolutní většina místo dvoutřetinové. Vliv, který měly změny poměrů na tvorbu

68 Kubát (2005), str. 40.
69 Miliard (2000), str. 50.
70 Krok-Paszkowska (1999), str. 187.

38



Postavem presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

základního zákona, dokládá fakt, že poté, co byl presidentem zvolen právě Kwasniewski, jeho 

stoupenci ve výboru navrhli opět změnu na dvoutřetinové přehlasování veta (s odůvodněním, že by 

nemělo smysl vyžadovat pro veto stejnou většinu, jaká je nutná pro schválení zákona). To výbor 

odhlasoval, ale na poslední chvíli byla většina nutná pro přehlasování stanovena na tři pětiny, aby 

byla ústava průchodná u poslanců Polské lidové strany a Unie práce. Co se ještě týče veta, 

president přišel o možnost vetovat rozpočet a lhůta pro vetování nebo podpis zákona se zkrátila ze 

30 na 21 dní.71

Podobně byla změněna oblast jmenování šéfa náčelníka generálního štábu, která díky 

presidentově faktické kontrole nad obsazením postu ministra obrany dávala vzniknout třenicím 

uvnitř vlády, pokud byly většiny rozdělené. Kwasniewski navrhl, že náčelníka jmenuje sám 

president na určitou dobu, aby se tato otázka dostala ze sféry stranické politiky, přičemž 

presidentovy pravomoci nebyly výrazně dotčeny. President také získal pravomoci jmenovat 

některé vysoké úředníky bez premiérovy kontrasignace (např. členy Rady měnové politiky), u 

některých tuto pravomoc získal nově (např. předseda Nejvyššího soudu).72 V čem tedy spočívaly 

hlavní změny při přechodu z malé ústavy na režim řídící se novou ústavou, jestliže změny nebyly 

učiněny výrazně jedním směrem (kupříkladu к omezení jeho pravomocí), a přesto je obecně 

rozšířené povědomí, že polský systém s novou ústavou nabyl větší rovnováhy a okleštil vliv 

presidenta?73

V podstatě lze říci, že presidentova pozice nebyla oslabena proto, že by mu byly odebráno 

množství pravomocí, nýbrž proto, že vymezení v ústavě je jasnější a není tak nejednoznačné, jako 

tomu bylo v minulých úpravách. Jednotlivé oblasti jsou tedy v ústavě z roku 1997 ošetřeny 

následovně.

Ke všem aktům presidenta se vyžaduje kontrasignace premiéra (dříve se spolupodpis vztahoval 

na právnické akty a postačil podpis kteréhokoliv ministra), kromě těch, které jsou explicitně 

vyjmenovány. Posílila se tak pozice premiéra vůči presidentovi. Vůči parlamentu byly 

presidentovy moci také zeslabeny, neboť nadále jej může rozpouštět pouze za dvou podmínek: a) 

obě komory neuspějí během čtyř měsíců s pokusem přijmout rozpočet; b) Sejm neschválí vládu ani 

na třetí pokus (formování vlády viz níže). President tak přišel o možnost rozpouštět Sejm, pokud 

vyslovil prostou nedůvěru vládě, nikoliv konstruktivní. Presidentovy pravomoci ve vztahu к

71 Krok-Paszkowska (1999), str. 188.
72 Krok-Paszkowska (1999), str. 188-189.
73 К tomuto názoru viz například Kubát (2005), kapitola 2.3.
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legislativnímu procesu byly zeslabeny (veto je snazší přehlasovat a navíc, pokud zákon vetuje, už 

jej nesmí předávat к Ústavnímu soudu): disponuje legislativní iniciativou, právem veta 

(přehlasovatelné 3/5) a právem předkládat zákony Ústavnímu soudu.

Zmenšila se ovšem kontrola presidenta nad exekutivou. Při vytváření nové vlády má president 

možnost prvního výběru kandidáta na premiéra, který s vládou předstupuje před Sejm. Tam 

potřebuje nadpoloviční většinu všech poslanců ke schválení. Nestane-li se tak, vybírá premiéra 

Sejm stejným způsobem (nutnost získat nadpoloviční většinu všech hlasů). Selže-li i tento pokus, 

opět president navrhuje premiéra a vládu, které ke schválení stačí již jen prostá většina hlasů za 

přítomnosti alespoň poloviny zákonného počtu poslanců.74 President nadále nemůže ovlivnit 

obsazení ministerstev zahraničí, obrany ani vnitra; všechny ministry jmenuje na návrh premiéra 

(čímž se odstranily sporné body, které vyvolávaly konflikty mezi presidentem Wal^sou a 

premiéry). Mimoto presidentovi již nadále není svěřen „všeobecný dohled“ nad oblastmi 

bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky a pokud svolává ve zvláštních okolností zasedání vlády a 

předsedá jim (tzv. kabinetní rada), nepřebírá tato rada pravomoci vlády.

Zůstaly mu pravomoci jako vrchního velitele armády, může vyhlašovat stav ohrožení, 

jmenovat soudce (na návrh Státní rady soudnictví) a udělovat milosti.75

President Polska není politicky odpovědný, avšak nese ústavní odpovědnost, pokud porušil 

Ústavu, zákon nebo spáchal zločin, návrh na obžalobu vznáší alespoň 140 členů Národního 

shromáždění, o schválení musí rozhodnout minimálně 2/3 většina všech členů NS (tj. 374 poslanců 

a senátorů). O vině a zbavení úřadu rozhoduje Státní tribunál.76

Takto koncipovaná ústava byla schválena parlamentem a 25. května 1997 potvrzena 

v referendu 52,71 % hlasů. 45,89 % hlasujících se vyslovilo proti ústavě, přičemž účast dosáhla 

42,86 % ze všech oprávněných.77 Byla tak zakončena dlouhá cesta formování polského politického 

systému a zvláště postavení presidenta v něm. Po častých změnách a různorodé politické 

zkušenosti, které se věnuji v následující podkapitole, se do velké míry ustálil model vztahů mezi 

presidentem, vládou a parlamentem.

Podle definice přijaté v podkapitole 1.1 je možné prohlásit Polsko za polopresidentský systém, 

neboť hlava státu je od této doby volena přímo na stanovené období a koexistuje s vládou

74 Mlejnek (2004), str. 42; Kubát (2005), str. 60-61.
75 Tanasescu (2001), str. 10.
76 Kubát (2004), str. 279.
77 Kubát (2005), str. 40-41.
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odpovědnou parlamentu. Je tedy smysluplné aplikovat na ně upravenou metodu Shugarta a Careye 

к vyjádření moci zdejšího presidenta. Vzhledem к problematičnosti vývoje a značné vágnosti 

ústavní normy před vypracováním malé ústavy je poněkud obtížné stanovit konkrétní bodové 

ohodnocení. Při aplikaci metody na jednotlivé oblasti pravomocí presidenta vychází tento výsledek 

(viz Tabulka 7):

Převedením pravomocí na indexy zjistíme, že výsledek je poměrně zajímavý. Ani upravená 

metoda dle Shugarta a Careye totiž neumožňuje postihnout všechny aspekty presidentovy moci 

(zvláště pro situaci před r. 1992). Výsledkem tedy je zhruba stejný pro všechna ústavní uspořádání

__________ Tabulka 7: Pravomoci polského presidenta podle ústavy__________

> > ř  3 „ 1  с ^ з | з й  >§ -g p
o  - ‘i> 'S  Si ’n  S  я  >o  Ě 'S  с  £  §  >  'S  >  я  >u ><u Ж §  b

s,at 1 I I l i t  II I 11 1 II II l i  l i  I3 J Q Šp Sb Í “I “ |Í r  |s u
Polsko
1989 3 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 2 4

Polsko
1992 3 0 0 0 0 1 1 5 2 1 1 1 5

Polsko
1997 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 4

Zdroi: M etca lf (20001 a  autor.

po roce 1989. Při posuzování upravené ústavy z r. 1952 jsem ohodnotil Nedůvěru vládě 1, neboť 

neexistovalo konstr. hlasování o nedůvěře a Rozpouštění parlamentu 2, neboť dodatek poměrně 

vágně umožňoval rozpustit Sejm při znemožňování výkonu funkce presidentovi. Při uplatnění 

malé ústavy měl president stejné pravomoci jako před r. 1992 jak v legislativní oblasti (díky 

dvoutřetinovému vetu), v nelegislativní oblasti došlo к jistému posílení. Dva body za formování 

kabinetu jsem přidělil díky vlivu presidenta na obsazování některých postů a díky možnosti, pokud 

by nebyla sestavena řádná vláda, jmenovat úřednický kabinet. Nová ústava přinesla oslabení 

v legislativní i nelegislativní oblasti. Jak již bylo řečeno s odvoláním na článek I. Tanaseskové, 

změny zavedené ústavou z roku 1997 se týkaly spíše odstranění nejasností, jež dávaly předtím 

presidentovi (pokud měl vůli) možnost domáhat se větších pravomocí.

3.2 Polsko -  postavení presidenta v praxi.

Prvním přímo voleným presidentem po roce 1989 se stal dlouholetý odborový předák a 

opoziční politik Lech Wal^sa. Jak jsem uvedl výše, přímá volba hlavy státu však nebyla součástí
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dohod u kulatého stolu a již z okolností její implementace je parné, jak к funkci hodlali tehdejší 

aktéři přistupovat. Když se ukázalo, že tempo doby předběhlo původní plány jak komunistického 

režimu, tak původní solidaritní opozice, generál Jaruzelski sám navrhl zkrácení presidentského 

mandátu. Vyvstala otázka nové volby a tehdy se otevřela možnost na změnu jejího charakteru. 

Zjevné ambice stát se příští hlavou státu projevoval Wal^sa, tou dobou poněkud upozaděný, 

poněvadž mu zůstala pouze funkce v solidaritních odborech, zatímco premiérem byl jiný politik 

Solidarity, T. Mazowiecki. Wal^sa proto začal zpochybňovat nejen dohody od kulatého stolu, ale i 

Mazowieckým prováděnou politiku jako příliš pomalou v oblasti ekonomické reformy a „měkkou“ 

při odstraňování komunismu.78 Vyzývatelem Walesy se ovšem stal právě Mazowiecki a jeho 

stoupenci doufali, že premiér bude mít větší šanci na úspěch v přímé volbě, než v kontraktovém 

Sejmu.79 Přímá volba však nebyla proti mysli ani Wal?sovi a jeho stoupencům v Dohodě středu 

(PC), neboť mohla pomoci jejich vizi silného presidenta jako ústřední postavy celého politického 

systému. Kromě těchto (víceméně subjektivních) hledisek panoval další názor, že přímá volba 

presidenta zaštítí celý režim demokratickou legitimitou, neboť v Polsku neproběhly ještě žádné 

plně svobodné volby. S ohledem na tyto důvody byla přímá volba přijata ústavním dodatkem.

První presidentské volby však skončily pro mnohé překvapením. Na prvním místě se umístil 

Lech Wal?sa, nezískal ovšem nadpoloviční většinu hlasů a rozhodnout tak mělo druhé kolo. Do 

druhého kola ale nepostupoval T. Mazowiecki, premiér a očekávaný hlavní soupeř Walesy, nýbrž 

dříve neznámý Stanislaw Tymiňski, poněkud obskurní populistická postava, která nicméně 

dokázala Mazowieckého porazit a probojovat se do užšího výběru.80 V Polsku tak hned v prvních 

volbách došlo к jevu, který mnozí politologové nazývají úspěchem politických outsiderů -  přímá 

volba hlavy státu a možnosti moderních sdělovacích prostředků tvoří vhodné prostředí pro úspěch 

kandidátů, kteří nepatří к zavedeným politickým stranám, nebyli socializování politickým 

systémem a jejich výsledky jsou mnohdy založené na populistických heslech a slibech, ne-li přímo 

antisystémovém jednání.81 Ve druhém kole se tedy celé solidaritní hnutí spojilo za Wal^sou, který 

snadno Tymiňského porazil poměrem 73,4 ku 26,6 procentům.

Nového presidenta však čekalo soužití s kontaktovým Sejmem. Jeho pozice byla o to 

složitější, že neměl v parlamentu sílu, o kterou by se mohl bezvýhradně opřít. Porážka

78 Miliard (2000), str. 43.
79 Krok-Paszkowska (1999), str. 175.
80 Miliard (2000), str. 44; Kubát (2000).
81 К politickým outsiderům viz Sartori (2001), kapitola Videopolitika, nebo Shugart, Carey (1992).
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v presidentských volbách přiměla Mazowieckého podat demisi a odejít do opozice, tudíž Wal^sa 

musel ze všeho nejdřív najít nového premiéra. Po jistých obtížích vybral Jana Krzysztofa 

Bieleckého, člena Liberálně demokratického kongresu, kandidáta schůdného jak pro Sejm, tak pro 

sebe. Tím dal ovšem najevo odklon od svých předvolebních proklamací a slibů, neboť Bieleckého 

pohled na řešení situace se příliš nelišil od toho, co prováděla Mazowieckého vláda, na kterou 

přitom Wat^sa útočil během tzv. „války nahoře“ -  tedy sporu mezi bývalými souputníky ze 

Solidarity. Nicméně Walesa a nový premiér к sobě brzy našli cestu, takže jejich vztah někteří 

nazývají „přátelský“.82

Hlavním soupeřem presidenta Walesy v prvním období jeho úřadování byl tedy kontraktový 

Sejm, neboť se dostali do sporu o nový volební zákon. Ten bylo nutné přijmout, protože bez něj 

nemohly proběhnout nové volby do Sejmu, který stále ještě pocházel z období přechodu. President 

Wal?sa do procesu tvorby volebního zákona zasáhl několikrát -  když se Sejm shodl na návrhu 

smíšeného systému kombinujícího jednomandátové volební obvody a poměrné zastoupení 

s otevřenými kandidátkami, president podal vlastní návrh (obsahoval jiný poměr složek a uzavřené 

listiny). Měsíc poté navrhl zcela proporční systém. Sejm odsouhlasil jistou kompromisní verzi 

(složitý systém obsahující jak celonárodní obvod, tak více mandátové obvody i jednomandátové 

podobvody), tu ovšem Wal?sa po měsíci otálení vetoval. Sejm veto nedokázal přehlasovat a došlo 

к novému kolu sporů o podobu zákona. Během něj president hrozil Sejmu rozpuštěním, ačkoliv 

nenastala žádná ze situací, která by mu to umožňovala. Waí?sa tedy ustoupil, nakonec ještě vetoval 

poslední návrh Sejmu, toto veto však bylo přehlasováno a president byl nucen podepsat. Z tohoto 

souboje tedy odešel poražen a jeho výhrůžky neústavního jednám mu ubraly na legitimitě.83 Druhý 

sporný bod tvořila otázka delegace pravomoci vydávat dekrety s mocí zákona na vládu, která by 

tak mohla vyřešit problémy s neprůchodností legislativního procesu v době, kdy byl zahlcen 

množstvím návrhů zákonů, které měly nahradit zastaralé normy nebo je přizpůsobit novým 

podmínkám. Wal?sa si ovšem tolik znepřátelil Sejm a politika prováděná premiérem Bieleckim se 

zdála natolik kontroverzní, že vládnutí pomocí dekretů nemělo šanci na úspěch.84

Nová situace nastala v říjnu 1991, kdy se konaly volby do Sejmu. Z nich vzešel silně 

fragmentarizovaný parlament (dostalo se do něj 29 uskupení), ačkoliv nepříliš polarizovaný,

82 Miliard (2000), str. 46.
83 Miliard (2000), str. 47.
84 Miliard (2000), str. 46.
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nicméně i tak byla parlamentní scéna silně proměnlivá a nedařilo se vytvářet stabilní vládní85 

koalice. Tentokrát však mohl i parlament poukazovat na svou demokratickou legitimitu a president 

tím pádem ztrácel určitou část své základny, o kterou se mohl opírat v předešlém období. Novým 

premiérem se stal Jan Olszewski, přičemž se nejednalo o presidentova kandidáta, nýbrž byl 

navržen malými stranami solidaritní pravice; president tuto kandidaturu přijal vlažně a vztahy 

s Olszewským byly již od počátku víceméně chladné. Navíc byla Olszewského vláda menšinová a 

to nevylepšovalo její pozici vůči presidentovi.

I s novým, demokraticky zvoleným Sejmem, podobně jako s předcházejícím, však měl Wal^sa 

řadu sporů. V tomto období (jaro 1992) se jednalo zejména o návrzích na dočasné uspořádání 

(malou ústavu) i zcela nově vytvářený základní zákon. President předložil návrhy na posílení svých 

pravomocí při vytváření a odvolávání vlády, které měly být součástí malé ústavy, nicméně když je 

Sejm přijal kriticky a počal je přepracovávat, Wal^sa své návrhy stáhnul (již samotné stažení 

vytvářelo právní problém).86 I při pracích na nové ústavní listině došlo ke konfliktu, neboť ačkoliv 

výbor Sejmu zapracoval řadu připomínek pocházejících z presidentské kanceláře, když byla práce 

téměř hotova, Wal^sa náhle předložil vlastní návrh o ústavních procedurách. Výbor samozřejmě 

nebyl tímto počínáním nadšen, přesto pracoval na tom, aby obě verze uvedl v soulad a některé 

z presidentových návrhů přijal (např. závaznost ústavního referenda).87

Do sporu se ovšem president dostal i s Olszewského vládou, s níž vedl spor ohledně naplňování 

nejednoznačných ústavních ustanovení ohledně presidentovy role v bezpečnostní politice státu. 

President Wal^sa se totiž bránil snaze vlády propustit části důstojnického sboru, čímž se vystavil 

kritice, že udržuje ve funkcích personál z komunistického období. Vzájemné invektivy s vládou 

došly tak daleko, že jej ministr obrany obvinil z přípravy převratu spolu s vysokými důstojníky. 

Vládní strany к sobě poutala především právě snaha o dekomunizaci, na rozdíl od Walesy 

upozorňovaly na nebezpečí blíže nespecifikované komunistické hrozby. Tyto spory s vládou 

vyvrcholily při debatě o lustracích, na nichž měla vláda vzhledem к výše napsanému zájem, 

zatímco president vyjadřoval výhrady. Argumentoval tím, že jednotlivci obvinění ze spolupráce se 

složkami minulého režimu by měli mít právo se bránit. Vláda tyto námitky ignorovala a nechala 

mezi parlamentními funkcionáři kolovat seznam údajných vysoce postavených spolupracovníků, 

založený na pochybných důkazech. President poukazoval na protiústavní jednání vlády (neboť

85 Kubát (2005), str. 107-108.
86 Tanasescu (2001), str. 7; Miliard (2000), str. 48.
87 Miliard (2000), str. 48.
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Ústavní soud skutečně shledal toto jednání neústavním) a požadoval vyslovení nedůvěry vládě, 

ještě podpořené již dřívějším zasláním dopisu, že vláda ztratila jeho důvěru. A tak přestože mu 

upravená ústava z roku 1952 nedávala pravomoc vládu odvolat, skutečně к jejímu odvolání došlo, 

neboť Sejm nechal hlasovat o důvěře a tu jí nevyslovil.88

Wal?sovo vítězství však bylo jen poloviční, neboť jím navrženému kandidátovi na premiéra 

Waldemaru Pawlakovi se nepodařilo sestavit vládu. Sejm navrhl Hannu Suchockou, aby vedla 

vládu složenou z osmi stran, a navzdory tomu, že jedna ze stran ji opustila ještě schválením a 

učinila tak z ní vládu menšinovou, byla jí udělena důvěra. Za premiérky Suchocké byly vztahy 

s presidentem konsensuálnější, kupříkladu souhlasila na posty silových ministerstev 

s nominacemi, na nichž se Wal^sa dohodl s Pawlakem, když se pokoušel o vytvoření vlády; tato 

pravomoc (konzultovat kandidáty na tato místa s presidentem před jmenováním) se přitom 

oficiálně dostala až do malé ústavy schválené na podzim téhož roku. Hanna Suchocká presidentovi 

ustoupila i v jiné kauze, kdy Wal^sa odmítl podepsat jmenování nového ministra kultury; vláda 

tedy vyhověla a navrhla jiného kandidáta, čímž uznala presidentovu pravomoc zasahovat do 

konkrétní podoby vlády.89

Vláda Suchocké nicméně přežila pouze osmnáct měsíců, než jí byla v květnu 1993 vyslovena 

nedůvěra. Podle malé ústavy se pro odvolání vlády a nahrazení novou vyžadovalo konstruktivní 

votum nedůvěry (tedy aby se Sejm zároveň s odvoláním předchozí vlády shodl na osobě nového 

premiéra), nicméně v případě, že byla vyslovena pouze prostá nedůvěra, měl president dvě 

možnosti: buď přijmout rezignaci vlády, nebo rozpustit parlament a vypsat nové volby. President 

Wal?sa se v tomto případě rozhodl Sejm rozpustit, přičemž volby se konaly podle nově přijatého 

volebního zákona, který zaváděl určité změny. Měnil se počet obvodů a jejich velikost, měnila se 

metoda přepočítávání hlasů na mandáty, hlavně se však nově zaváděla pětiprocentní volební 

klauzule pro strany a osmiprocentní pro koalice.90 Tato opatření měla snížit fragmentovanost 

parlamentu, což ale zároveň ohrožovalo řadu malých stran vzešlých ze štěpení Solidarity. Wal?sa 

se, ve snaze konečně získat to, co doposavad postrádal, totiž pevnou parlamentní oporu, snažil 

přesvědčit strany bývalé vládní koalice, aby kandidovaly ve volebním bloku. Když neuspěl,

88 Krok-Paszkowska (1999), str. 180; Miliard (2000), str. 48-49.
89 Krok-Paszkowska (1999), str. 181; tento presidentův postup byl vysvětlován na základě znění ústavního článku, 
podle kterého „na návrh premiéra, president může provést změny ve vládě“, přičemž se zdůrazňuje rozdíle mezi „může 
provést“ a „provede“. Suchocká souhlasila s tímto výkladem, že změny může provádět president, pouze v případě 
resignace ji ministr podává do rukou premiéra.
90 Kubát (2005), str. 114-115.
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inicioval vytvoření „presidentské“ strany, Nestranického bloku na podporu reforem (BBWR), 

s ambicí získat nezanedbatelný podíl křesel v příštím Sejmu. Když se ale tyto ambice ukázaly jako 

nereálné, od BBWR se distancoval.91

Volby v roce 1993 tak přinesly opět situaci, ve které se předtím ani Polsko, ani tehdejší 

president nenacházeli. Zvítězila totiž široká postkomunistická aliance SLD, následovaná bývalou 

satelitní PSL. Vysoký propad hlasů způsobil, že obě strany dohromady přes „pouze“ zhruba 36% 

podíl ve volbách získaly téměř dvoutřetinovou většinu mandátů, к níž jim chyběla pouze čtyři 

křesla.92 Polsku tak napříště měla vládnout koalice postkomunistických stran a president se musel 

potýkat se silnou většinou jiného politického tábora. Nicméně nedošlo ke klidné kohabitaci, která 

je známa z jiných polopresidentských režimů, kdy president respektuje vítězství opozice a její 

nárok na formování vlády. Wal^sa opět zvolil víceméně konfrontační styl, navzdory tomu, že 

koalice se snažila o ústavem lepších vztahů s presidentem a respektovala jeho vliv na obsazení 

postů obrany, vnitra a zahraničí. President chtěl jmenovat premiéra sám, ačkoliv počítal s tím, že 

bude pocházet z řad nové koalice; požádal tedy obě strany, aby mu poskytly seznam tří kandidátů 

na šéfa vlády. SLD a PSL si však samy dohodly rozdělení postů ve vládě a navrhly pouze předsedu 

PSL W. Pawlaka. Wal^sa tak neměl jinou možnost, než jej jmenovat. Na druhou stranu dokázal 

využít situace ve svůj prospěch: skutečnost, že vládu tvořily dvě téměř vyrovnané strany, rozpory 

mezi nimi i skutečnost, že premiérem byl člen z jemu bližší PSL a nikoliv ze SLD, to všechno 

dokázal použít pro ztížení života koalici.93

Kupříkladu v únoru se naskytla příležitost, jak zhoršit vztahy mezi oběma vládními partnery a 

vládě práci. Premiéra Pawlak se chystal propustit ministra financí ze SLD, ten podal rezignaci, 

Pawlak ji přijal aniž by konzultoval koaličního partnera a president ji rychle podepsal. PSL se tak 

snažila oddálit reformy prováděné Svazem dem. levice, z čehož ovšem vzešla několikaměsíční 

krize, kdy president odmítal jmenovat kandidáta SLD na uvolněné místo, SLD zase odmítal 

navrhnout jiného kandidáta a když president navíc odmítal jmenovat náměstky ministrů z řad 

koalice na tzv. „presidentská“ ministerstva, někteří poslanci navrhli dodatek к malé ústavě, který 

by omezil presidentovu lhůtu na jmenování nebo odmítnutí funkcionářů na sedm dní (při odmítnutí 

by je mohl zvolit Sejm). Řešením situace, ve které Wal^sa opět hrozil rozpuštěním parlamentu,

91 Krok-Paszkowska (1999), str. 182; BBWR se přesto nakonec do Sejmu dostal s 5,4 %.
92 Kubát (2004), str. 295; Mlejnek (2000), str. 30.
93 Krok-Paszkowska (1999), str. 182.
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pokud omezí jeho kompetence, se stal až kompromis dojednaný mezi presidentem a vedením 

SLD.94

Rozpory však pokračovaly nadále, jak v oblasti jmenovací, tak legislativní. Wal^sova snaha 

vyžívat každé formulace ústavy ve svůj prospěch, třeba lhůt pro podepisování nebo vetování 

zákonů a podobně, stejně jako odlišné pohledy na využití těchto pravomocí, vedly při obstrukcích 

kolem schvalování rozpočtu na rok 1995 (pokud by president počkal po projednávání rozpočtu na 

konec 30denní lhůty a pak rozpočet vetoval, nestihl by být schválen do ústavou stanovené doby a 

president by tak mohl rozpustit Sejm) к hrozbě parlamentní reprezentace, že pokud president 

parlament rozpustí, bude to považovat za protiústavní jednání a důvod к vyvolání impeachmentu.95 

Stín ústavní krize v důsledku sporů presidenta, vlády a parlamentu, presidentova snaha zbavit se 

premiéra Pawlaka, vedly koalici к odhlasování první úspěšné konstruktivní nedůvěry vládě a 

výměně premiéra za člena SLD J. Oleksyho, aniž by došlo к ukončení spolupráce obou stran. 

Poslední zbraní, která zbývala presidentu Wal^sovi proti oponentům, bylo vetování zákonů. Jeho 

použití však nemělo většího účinku než oddalování konečného přijetí zákonů, neboť koalice 

(vzhledem к počtu vlastních mandátů) byla zpravidla schopna veto přehlasovat navzdory 

vysokému prahu, jakým dvoutřetinová většina je.96

To už se ovšem blížil závěr Wal^sova presidentského působení. V listopadu se totiž konaly 

presidentské volby, a přestože se držiteli úřadu podařilo znovu získat část svých příznivců, které 

odradil svým výkonem ve funkci, skončil v prvním kole s 33,11 % za A. Kwašniewským 

(35,11 %). Pro Walesu to byl dobrý výsledek, jelikož zatímco jeho podporoval BBWR a část 

postsolidaritní pravice, za Kwašniewským jednotně stál Svaz demokratické levice. Ve druhém 

kole mohl Lech Wal?sa apelovat na staré solidaritní a antikomunistické resentimenty, 

Kwasniewski ale sázel na svůj obraz mladého, úspěšného politika, který zároveň patřil mezi špičky 

SLD a vládní garnitury, na druhou stranu ovšem nepřijal místo ve vládě, s jejímiž případnými 

problémy nemohl být spojován, s jednoznačným cílem kandidovat na presidenta. Stal se tak 

prvním „premiérem bez portfeje“ -  vůdcem vítězné strany v Sejmu, který ale hraje pouze roli šedé 

eminence v pozadí, aby se mohl připravit na úspěch v presidentských volbách. Jeho čekání se 

koneckonců vyplatilo, neboť ve druhém kole porazil Walesu 51,72 ku 48,28 %. 97

94 Miliard (2000), str. 51; Krok-Paszkowska (1999), str. 183.
95 Krok-Paszkowska (1999), str. 185.
96 Miliard (2000), str. 51-52.
97 Miliard (2001).
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S Kwašniewským přišlo nové pojetí presidentského úřadu. Od svého předchůdce se lišil hlavně 

tím, že za sebou měl silnou parlamentní stranu (vedoucí vládu) a také tím, že jeho styl byl více 

zaměřen na konsensus a vytváření dobrého dojmu mezi občany. Co se týče stranické příslušnosti, 

té se sice po zvolení vzdal a formálně byl bezpartijní, avšak rozhodně neztratil spojení s mateřskou 

formací; výhoda spočívala v tom, že stál stranou vnitrních problémů SLD a soužití s koaliční PSL. 

Stále přitom mohl ovlivňovat vládní politiku (jeho návrhy na obsazení postů „presidentských“ 

ministrů byly okamžitě přijaty) i utváření nové ústavy, к níž podal několik návrhů.98 Na druhou 

stranu si byl vědom významu, jaký má přízeň veřejného mínění a výsledkem byla trvale vysoká 

míra obliby u veřejnosti. Na počátku funkčního období například zahrnul do svého týmu některé 

osoby dříve spojované se solidaritní opozicí, v některých otázkách se postavil proti názoru 

vlastního SLD a zastával opačné stanovisko: v případě konkordátu s Vatikánem, jehož rychlé 

přijetí podpořil a v případě lustračního zákona, přijatého na jaře 1997 opozicí s podporou PSL, u 

něhož SLD požadovala veto, ale Kwasniewski je nevyužil, navzdory tomu, že měl proti zákonu 

výhrady."

Nový president měl s vládou převážně dobré vztahy; poté, co rezignoval J. Olechovski kvůli 

nařčení ze špionáže pro KGB, mohl president vybrat nového premiéra, na rozdíl od situace, jež by 

nastala v případě odhlasování konstruktivního vota nedůvěry, kdy by premiéra vybíral Sejm. 

Jmenován byl W. Cimoszewicz, jeho spojenec ze SLD. President se soustřeďoval hlavně na oblast 

zahraniční politiky (cílem bylo přistoupení к NATO a EU), své kroky koordinoval s vládou. 

Dalším významným cílem bylo prosazení nové ústavy, na níž se významně podílel před i po 

zvolení. Ústava se před referendem stala terčem silné kampaně za odmítnutí ze strany pravice (tou 

dobou převážně mimoparlamentní, sdružující se hlavně v AWS), přesto byla schválena těsnou 

většinou (výsledek viz předchozí podkapitola). 100

Zářijové volby roku 1997 přinesly úspěch pravici, která se sdružila do konglomerátu Volební 

akce Solidarita (33,8 %, 201 mandátů), aby předešla podobnému neúspěchu jako v roce 1993. SLD 

skončil druhý se zhruba 6% rozdílem. Třetí byla Unie svobody (UW) se 60 mandáty.101 Pravice tak 

mohla sestavit vládu a zahájit druhou éru kohabitace, tentokrát v opačném gardu. Poněkud pikantní 

byl fakt, že v následujícím měsíci po volbách začala platit nová ústava, poněkud omezující

98 Miliard (2000), str. 52-53.
99 Miliard (2000), str. 53.
100 Krok- Paszkowska (1999), str. 186.
101 Kubát (2004), str. 295.
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presidentovy pravomoci. Aleksander Kwasniewski přes dosavadní umírněnost ve funkci projevil 

snahu zachovat své presidentské kompetence. Zatímco dříve to byl spíše president Wal^sa, kdo 

přehlížel vládu a parlament, nyní to byla vláda J. Buzka, kdo projevoval podobnou tendenci 

směrem к presidentovi. Premiér zaslal hlavě státu dopis, v němž tvrdil, že neexistuje právní 

podklad, podle kterého by se president nebo jeho zástupci měli účastnit zasedání vlády. President 

odkázal na ústavu, podle které spolupracuje s premiérem a příslušným ministrem v oblasti 

zahraniční politiky a navíc ho žádný článek zjednání kabinetu nevylučuje. Stejně tak se postavil 

proti odvolávání vyslanců, aniž by byl zároveň jmenován nástupce; odmítl vyhovět premiérově 

žádosti odvolat ministra vnitra bez udání důvodu.102

V období soužití s pravicovou vládou se také zmnožily případy, kdy Kwasniewski využil práva 

vetovat zákony. Nová ústava sice omezila jeho šance na úspěch, neboť к přehlasování stačí 3/5 

hlasů v Sejmu, navzdory tomu ale koalice AWS a UW v některých případech veto přehlasovat 

nedokázala (ke třípětinové většině jí chybělo 15 hlasů). President také využíval právo legislativní 

iniciativy к předkládání zákonů, zpravidla dodatků к zákonům nebo jejich návrhům: v případě 

lustračního zákona nebo úpravám nové ústavy, aby odpovídala novým požadavkům (např. vysílání 

ozbrojených sil do zahraničí). Výrazně se také uplatnil při formulování administrativní reformy, 

kterou připravovala Bůžkova vláda. Hlavním předmětem diskuse byl počet vojvodství, do kterých 

bude země rozdělena. Zatímco SLD podporovala 17 vojvodství, president se přiklonil к vládnímu 

návrhu 12; nicméně vláda neuspěla s tímto číslem v rámci vnitrokoaličních jednání a navrhla 

pozměněný počet 15. Tento výsledek ale Kwasniewski vetoval a vláda, postrádající dostatek hlasů 

к přehlasování, uznala kompromisní výsledek v počtu 16 vojvodství.103 Přesto byla vláda schopna 

prosadit, jakkoliv diskutabilní a v některých směrech problematické, reformy, zvláště ve 

zdravotnictví, vzdělávání, již zmíněnou administrativní a také důchodovou reformu.104

Po třech letech soužití rozdílných většin se blížily další volby. Favoritem byl Kwasniewski, 

stále si držící vysokou míru popularity v průzkumech veřejného mínění. Jeho hlavním 

vyzývatelem byl Marian Krzaklewski, také „premiér bez portfeje“. Byl předákem Nezávislého 

samosprávného odborového svazu Solidarita a jedním z hlavních architektů vzniku široké AWS, 

po vítězství v roce 1997 podobně jako Kwasniewski před čtyřmi lety ale nepřevzal vládní 

odpovědnost s cílem zúčastnit se presidentských voleb. Ačkoliv se tato možnost zdála v roce 1997

102 Miliard (2000), str. 54.
103 Kubát (2005), str. 85-86; Miliard (2000), str. 56.
104 Kubát (2005), str. 55.
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po vítězství v parlamentních volbách jako pravděpodobná, s postupem doby a s poklesem 

popularity Bůžkovy vlády (Buzek byl ostatně považován za Krzaklewského loutku) se také 

postupně zmenšovala šance tohoto vyzývatele na úspěch. Jeho příležitostí bylo napodobit Walesu 

z roku 1995 a stát se hlavním kandidátem pravice a postsolidaritního tábora natolik, aby se 

probojoval do druhého kola.105

Žádné druhé kolo se ovšem ani konat nemuselo. Aleksander Kwasniewski zvítězil již v prvním 

se ziskem 53,9 %. S postupným rozkladem AWS a problémy vládní politiky se Krzaklewskému 

vynořil konkurent v podobě nezávislého kandidáta A. Olechowského, podnikatele, ministra financí 

z roku 1992, krátkodobě také „presidentského“ ministra zahraničních věcí v době vlády SLD-PLS, 

který nakonec skončil druhý (17,3 %), tudíž Krzaklewski byl až třetí s 15,6 %.106 Co se jednomu 

„premiérovi bez portfeje“ podařilo, druhému nevyšlo. Drtivý úspěch Kwasniewského 

předznamenal výsledek parlamentních voleb o rok později a zároveň potvrdil možnosti „outsiderů“ 

uplatnit se v přímé volbě -  i když Olechowski není typickým příkladem „outsidera“ 107 

přicházejícího mimo oblast zavedených stran a politických kruhů, do určité míry může být za něj 

považován. Jako jisté memento pak působí výsledek bývalého presidenta Walesy, který získal 

pouhé 1 procento.

Již před presidentskými volbami vystoupila Unie svobody z vlády a ta se stala menšinovou, 

složenou pouze ze zástupců AWS. Obě tyto strany postihl postupný rozklad, jak opotřebením 

z vládnutí, tak ještě posílen neúspěchem v presidentských volbách a rekonstituováním stranického 

systému na pravici. Naopak levice v podobě předvolební aliance SLD a Unie práce posilovala a 

volby v roce 2001 vyhrála s velkým předstihem -  získala 41 % a 216 křesel. Druhá skončila 

Občanská platforma (PO), nástupkyně některých elementů UW a AWS, třetí překvapivě 

populistická Samoobrona s 10,2 %. Protože PSL získala 42 mandátů, je možné říci, že levice 

obsadila většinu v parlamentě. Vládu sestavil Leszek Miller ze SLD, tvořily ji SLD, UP a PSL a 

jejich stabilní většina v parlamentně zajistila presidentovi pozici podobnou té, v jaké se nacházel 

po svém zvolení v roce 1995. Rozdělené většiny již neexistovaly, nicméně na vládnutí SLD brzy 

padly stíny hospodářských problémů a hlavně mnoha korupčních skandálů, z nichž 

nejvýznamnější byla tzv. aféra Rywin. V ní měly být požadovány úplatky pro mocenskou skupinu

105 Miliard (2002), str. 358-359.
106 Kubát (2004), str. 296.
107 Jak píše F. Millardová, učinil Olechowski několik průniků do stranické politiky, neboť byl napojen na neúspěšný 
BBWR, posléze flirtoval s AWS a nakonec spoluzakládal Občanskou platformu. Miliard (2002), str. 358.
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(de facto vládnoucí SLD) za přípravu mediálního zákona tak, aby „vyhovoval“ vydavateli 

polských novin Gazeta Wyborcza.108 Zveřejnění nahrávek ze schůzek, kde к „nabídce“ došlo, 

vyvolalo na polské scéně zemětřesení a určité podezření zasáhlo i presidentský pár Kwašniewkých, 

což se odrazilo na poklesu jejich obliby u veřejnosti.109 Z vlády v roce 2003 vystoupila PSL a 

kabinet tak zůstal menšinový. Navíc SLD postihla dezintegrace a postupný rozklad (oddělení 

Polské sociální demokracie v roce 2004). V podstatě jediným úspěchem tandemu Miller -  

Kwasniewski zůstal vstup Polska do Evropské unie, ve kterém se silně angažovali.

Kwasniewského působení v prezidentském úřadu tedy po převážně kladně přijímaném průběhu 

končilo nepříliš slavně, neboť parlamentní volby v září 2005 znamenaly naprostou marginalizaci 

postkomunistické levice a naopak vzestup pravicově konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) a 

středo-pravicové Občanské platformy (PO). Obě strany také postavily dva nejsilnější kandidáty do 

říjnových presidentských voleb -  Lecha Kaczyňského a Donalda Tuska. Původně slibné vyhlídky 

na vznik středopravicové koalice těchto stran zkalil právě souboj o presidentské křeslo. V nich 

původně favorizovaný Tusk prohrál ve druhém kole s Kaczyňským 46 ku 54 procentům hlasů.110 

President Kaczyňský se tedy v parlamentu může těšit podpoře své strany, která vytvořila pouze 

jednobarevný menšinový kabinet v parlamentu podporovaný populistickými a radikálními 

stranami LPR a Samoobronou. Teprve vytvoření nové koalice v posledních dnech (tj. květen 

2006) se Samoobronou a LPR zajistí vládě většinu, byť do ní nakonec nevstoupila PSL, neboť se 

opírá o 245 křesel ze 460.111

Postavení presidenta v Polsku prošlo velkými změnami jak po stránce formální, tak materiální 

- z  ústavního hlediska se zeslabily jeho pravomoci hlavně díky schválení nové ústavy v roce 1997, 

nicméně jeho postavení skutečné nebylo příliš postiženo. V první fázi totiž president Wal?sa, ač 

vybaven formálními kompetencemi, postrádal to, co silně definuje postavení hlavy státu 

v polopresidentském systému, a proto jeho kroky leckdy byly negovány parlamentem. Celkově 

bývá jeho úřadování označováno za konfrontační a někdy až nesystémové112 (kontroverzní výklad 

ústavy, hrozby až protiústavního jednám apod.). Nikdy se mu nepodařilo vytvořit nic, co by 

připomínalo „presidentský“ tábor v Sejmu a pokud ano, nikdy nebyl dostatečně silný. Mít za sebou 

„presidentskou“ stranu není bezpodmínečně nutné (v mnoha polopresidentských systémech tomu

108 Mlejnek (2004), str. 40-41.
109 Kubát (2005), str. 50.
110 www.parties-and-elections.de/poland.html
111 http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/245191

51

http://www.parties-and-elections.de/poland.html
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/245191


Postavení presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

tak není), v tom případě ovšem nemá president naději hrát tak významnou roli, jak si předsevzal 

Lech Wal^sa.

Pokud tedy mám stanovit Wal^sův vztah к parlamentním většinám podle Duvergerovy 

transformační mřížky, je třeba rozhodnout, jak chápat jeho postoj к solidaritnímu táboru. Přestože 

vzešel ze Solidarity a v solidaritním táboře měl nejvíce stoupenců, oficiálně byl nezávislý a nikdy 

nebyla naprosto stoprocentní jeho vazba na některé uskupení (viz příklad BBWR)113. Solidaritní 

tábor se také rychle rozštěpil na mnoho stran a proudů (často vzájemně antagonistických), proto jej 

také nelze považovat za jednolité uskupení. Wal^sa navíc dle své koncepce silného presidenta 

považoval úřad za jistý arbitrámí prvek systému, který v transformačním období stojí nad 

nevyvinutým stranickým systémem. Přes jeho zjevné nepřátelství к SLD (nepřátelsky se později 

stavěl ale i к jiným formacím, např. po sporu o lustrace vznikl antagonismus Walesa -  Olszewski) 

jej považuji za neutrála v Duvergerově smyslu.

Většiny (pokud existovaly) se ale v první fázi Wal?sova mandátu měnily. Po jeho zvolení do 

voleb 1991 většina v podstatě neexistovala: klub Solidarity a PZPR byl zhruba stejně silný, kromě 

toho ale existovaly frakce 

dřívějších satelitních stran (ZSL,

Demokratická strana), z toho 

vyplývá, že Wal?sa se nacházel 

v postavení diarchy. Po volbách 

1991 sice v součtu získala navrch 

pravice, avšak v roztříštěné podobě 

a vlády byly většinou menšinové. Situaci lze tedy charakterizovat jako kvazi většinu. V důsledku 

toho se Wal?sa dostal do pozice regulátora, ve které setrval i po volbách 1993, kdy se chopila moci 

koalice SLD a PSL (jako regulátora by musel být klasifikován i tehdy, kdyby byl označen za 

opozičníka). Od roku 1992 ale platila malá ústava, pozměňující jeho pravomoci. Ani to se však 

neprojevilo, neboť zavedení konstruktivního vota nedůvěry, zvyšující jeho skóre o 1 bod (z nuly na 

1), se neprojevilo díky tomu, že byl regulátorem (který má změnu -1). Závěr je tedy paradoxní, 

neboť v situaci na počátku, kdy presidentské kompetence byly vágně stanoveny a tudíž se těžko 

mohly projevit do indexu presidentského potenciálu, byl efektivní potenciál Walesy díky postavení

1,2 Miliard (2000), str. 58.
113 Krok-Paszkowska (1999), str. 182.

Tabulka 8: Efektivní presidentský potenciál L. Walesy
období postavení presidentský

potenciál
ef. presidentský 

potenciál
1990-1991 diarcha 9 12
1991-1992 regulátor 9 7
1992-1993 regulátor 10 7
1993-1995 regulátor 10 7

Zdroj: autor.
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diarchy na hodnotě 12, tedy dosti vysoké. Volby 1991 ale změnily stav věcí a jelikož president 

nebyl schopen najít s postsolidaritní většinou v Sejmu společnou řeč a dostával se s takřka každou 

vládou do konfliktu, jeho efektivní potenciál klesl na 7. Tam zůstal i po zavedení malé ústavy a též 

po předčasných volbách 1993, tedy až do konce jeho mandátu.

President Kwašňiewski naopak začínal v postavení vůdce většiny, která je tvořená vyváženou 

koalicí (viz poměr mandátů SLD a PSL) -  tato kombinace z něj činila diarchu, což platilo až do 

roku 1997. V tomto roce se ale změnila jak většina, tak ústavní rámec, a obě tyto změny proběhly 

takřka současně (v září až říjnu), čili se měnil jak presidentský potenciál, tak efektivní pres. 

potenciál. Až do roku 2001 se 

nacházel v postavení regulátora, 

neboť navzdory změnám

v pravicové vládě (jejímu 

přechodu na menšinovou), byl 

stále opozičníkem. Naopak

v letech 2001 až 2005 se dostal do postavem omezeného monarchy, které si udržel i přes rozpad 

koalice SDL/UP a PSL. Vláda (Millerova) sice byla menšinová, ale že levicová většina stále za 

určitých podmínek fungovala potvrdilo schválení nové vlády M. Belky v roce 2004 (na třetí pokus, 

ale přesto).114 Tato stálá existence, byť rozpadající se, původní vládní formace mne vede 

к posouzení situace jako kvazi většiny, z něhož pak vyplývá postavení Kwašniewského jako 

omezeného monarchy. Efektivní presidentský potenciál u Kwašnieského kolísal z 13 na 5 a 

posléze stoupl na 11.

Co se týče Lecha Kaczyňského, je ještě poněkud brzo na komplexnější hodnocení jeho 

působení v úřadě, nicméně na 

základě zformování menšinové

vlády PiS ve spolupráci se 

Samoobronou, PSL a Ligou 

polských rodin můžeme opět říci, 

že jako vůdce většiny 

(Marcinkiewicz byl poměrně neznámý, než se stal premiérem; jde evidentně o zástupce Jaroslava 

Kaczyňského, který se nestal premiérem proto, aby nebudila dvojice obou bratrů ve vysokých

1,4 Mlejnek (2004), str. 40.

Tabulka 10: Efektivní presidentský potenciál 
L. Kaczyňského

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

2005-
omezený
monarcha 8 11

Zdroj: autor.

Tabulka 9: Efektivní presidentský potenciál 
A. Kwašniewského

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

1995-1997 diarcha 10 13
1997-2001 regulátor 8 5

2001-2005 omezený
monarcha 8 11

Zdroj: autor.
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funkcích dojem přílišné koncentrace moci, tudíž reálný vliv zůstává v rukou obou 

bratrů-zakladatelů PiS) s kvazi většinou v zádech je omezeným monarchou jako jeho předchůdce. 

To mu dává stejný index efektivního potenciálu na úrovni 11 bodů. Na další zhodnocení však bude 

zapotřebí vyčkat, neboť situace v Polsku je v současnosti poměrně neustálená. Před vznikem 

současné koalice byla zvažována i možnost předčasných voleb.

Zdroj: A utor.

Graf 1 tedy vyjadřuje dynamické změny efektivního presidentského potenciálu. Jsou to 

maximální míry pravomocí, jak je mohly využívat hlavy státu v Polsku v průběhu devadesátých let 

a v prvním desetiletí 21. století v závislosti na tom, co jim umožňovala ústava a jejich postoj vůči 

většině v parlamentu. Nevyjadřuje ovšem skutečnou míru, do jaké své kompetence skutečně 

využívali, i když zde je nasnadě, vzhledem к výše řečenému, že zatímco u Lecha Walesy bychom 

skutečně mohli hovořit o snaze využívat je naplno, u ostatních presidentů to není jednoznačné.
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4 Postavení presidenta v politickém systému Litvy

Litva ve dvacátém století měla к dispozici jen tři desetiletí, kdy byla nezávislým státem a mohla 

tedy uspořádat své vnitřní poměry -  včetně těch ústavně-politických -  podle vlastního uvážení. 

Prvním obdobím, kdy se tak stalo, byla perioda mezi dvěma světovými válkami, než byla Litva 

pohlcena Sovětským svazem. Ústava (definitivní byla přijata roku 1922) zaváděla systém 

parlamentní republiky; presidentská funkce sice existovala, nicméně byl volen parlamentem na 

období tří let a jeho role spočívala v zastupování státu navenek. Ve vnitropolitickém vývoji hrál 

nejdůležitější roli parlament a velké strany, kde se rozhodovalo o podobě vlád a směřování 

země.115 Poměry z raně poválečných let však nevydržely dlouho a Litva předznamenala cestu 

pobaltských zemí od relativně demokratické parlamentní vlády к autoritativním režimům, neboť 

к převratu zde došlo již na konci roku 1926. Po převratu byla zavedena ústava (nahrazená roku 

1938 novou, taktéž autoritativní) zakotvující autoritativní režim v čele s presidentem, jehož pozice 

tak významně posílila. V osobě presidenta Smetony byl ztělesněn celý režim, byť v něm přesto 

probíhal jistý vnitropolitický kvas (politické strany nebyly do r. 1935 zakázány, cenzura byla dosti 

liberální atd.); Smetona úřadoval až do přípojem Litvy к Sovětskému svazu, kdy odešel do exilu. 

Litva tak na více než pět desetiletí zmizela z mapy a stejně tak i její politické instituce. Podruhé se 

Litevcům otevřela cesta к vytvoření vlastního státu na konci 80. let během Gorbačovovy 

perestrojky. Výsledkem bouřlivého vývoje přelomu desetiletí spolu s rozpadem SSSR bylo 

vytvoření nového politického systému, v němž hraje nezanedbatelnou roli přímo volený president.

4.1 Litva -  ústavní vymezení role presidenta a jeho vývoj.

Na počátku snah o znovuustavení nezávislé Litvy stál proces perestrojky -  vedl к vytváření jak 

reformně orientovaných skupin komunistů, tak к aktivizaci disentu a odpůrců režimu. Na podporu 

tohoto procesu se během „zpívající revoluce“ v létě 1988 ustavilo Litevské přestavbové hnutí 

Sajudis.116 Zároveň započaly práce na vytvoření nové ústavy, která měla znamenat odpoutání od 

SSSR; byť nakonec nebyl připravený návrh schválen, mohl Sajudis alespoň vyhlásit morální 

nezávislost Litvy.

115 Švec (1996), str. 179.
116 Švec (1996), str. 258.
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V roce 1989 se podle Gorbačovových reforem konaly volby do Nejvyšší rady Litevské SSR, 

jichž se mohlo účastnit více kandidátek a Sajudis v nich obsadil nejvíce křesel. Transformace 

zasáhla i republikovou odnož komunistické strany, která se osamostatnila pod vedením reformních 

komunistů. Na počátku roku 1990 litevská Nejvyšší rada odmítla platnost sovětského zákona, 

podle něhož i republikové normy podléhaly kontrole ústavnosti, aby nebyly v rozporu 

s celosvazovou ústavou. Po únorových volbách situaci ovládl Sajudis úplně a předsedou 

parlamentu se stal V. Landsbergis, důležitá postava pozdějšího vývoje. 11. března pak Nejvyšší 

rada vyhlásila nezávislost Litvy s tím, že Akt litevské rady o nezávislosti z roku 1918 nepřestal 

nikdy platit. Dále byla zrušena platnost jak republikové ústavy z roku 1978, tak svazové ústavy 

z roku 1977 a zároveň byla reaktivována ústava z roku 1938. Jelikož ale tato ústava nevyhovovala 

pluralitním a demokratickým poměrům, které se snažili zákonodárci zavést, byla třetím krokem 

téhož dne pozastavena její platnost a schválena prozatímní ústava, mísící prvky předválečných i 

sovětských norem.117 Zároveň také započala práce na nové základní listině, které se chopila 

speciální ústavní komise parlamentu.

Bylo patrné, že obraz meziválečné nezávislosti země má silný vliv na formování názorů, jak 

uspořádat současnost. Bylo to vyjádřeno alespoň symbolicky reaktivací ústavy z r. 1938. 

Předválečný vzor, mnohdy idealizovaný, Antanas Smetona, přímo nabádal к znovuzavedení 

výrazného postavení presidenta. Nicméně, bylo třeba brát v úvahu reálné okolnosti. Hlavou státu 

se prozatímně stal předseda Nejvyšší rady Litevské republiky, čili Vytautas Landsbergis. Od 

počátku různé strany předkládaly různé návrhy ústav. Kupříkladu reformovaní komunisté, 

vytvořivší Litevskou demokratickou stranu práce (LDDP), vpůli roku 1991 předložili návrh 

ústavy, který nastiňoval parlamentní režim. Na druhé straně Sajudis, tou dobou stále ve většině, a 

hlavně Landsbergis navrhoval silnou roli pro presidenta, který by formoval a propouštěl vládu, stál 

by v čele vládních aktivit a byl by obdařen právem veta i návrhu na soudní přezkoumání.118 Jeho 

návrh nebyl úplně nezaujatý, neboť se dalo předpokládat, že jakožto předák Sajudisu a hrdina 

z ledna 1991, kdy se moskevské vedení snažilo zastrašit pobaltské republiky vojenským 

obsazením jejich metropolí,119 bude mít velkou šanci vyhrát presidentské volby.

Řešení problematické ekonomické situace (zčásti zaviněné hospodářskou blokádou Litvy 

Sovět, svazem) a každodenní politika vyvolávalo postupné štěpení Sajudisu, který postupně ztratil

117 Dančák, Kubát (2004), str. 179.
118 Urbanavicius (1999), str. 152.
119 Švec (1996), str. 285-286.

56



Postavem presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

většinu. V této situaci se Landsbergis a poslanci hnutí rozhodli iniciovat referendum, ve kterém se 

ptali občanů, zda preferují silného presidenta. Lidové hlasování se konalo 23. května 1992, avšak 

nedopadlo tak, jak si jeho iniciátoři představovali. 69,5 % hlasujících se vyslovila pro silného 

presidenta, avšak účast dosáhla pouze 57,6 %, přičemž к přijetí návrhu bylo nutné, aby s ním 

souhlas vyslovila nadpoloviční většina všech oprávněných voličů.120 Bylo to první znamení, že 

Sajudis ani Landsbergis sám nemusejí v budoucnu uspět.

Vzhledem к neúspěchu referenda bylo nutné smířit stanoviska příznivců parlamentarismu a 

silného postavení presidenta v komisi pro přípravu ústavy. Poslanci připravovali kompromisní 

návrh v létě a na počátku podzimu 1992, aby mohla být ústava přijata před parlamentními volbami 

nebo současně s nimi.121 Obava, že by se opakovala situace zjara a referendum by základní zákon 

neschválilo pro nízkou účast, vedla к rozhodnutí spojit hlasování s předčasnými parlamentními 

volbami, které byly stanoveny na 25. 10. 1992. V hlasování se při 75,25% účasti vyslovilo pro 

ústavu 75,42 % hlasujících a tak byla schválena. Vstoupila v platnost 6. listopadu téhož roku, kdy ji 

podepsal předseda parlamentu V. Landsbergis.122

Podle ústavy se presidentem může stát občan Litevské republiky, narozený na Litvě a žijící zde 

alespoň minulé tři roky, který dovršil 40 let a má právo volit do parlamentu. Toto ustanovení je 

pochopitelné v kontextu Pobaltí, kde žije vysoký počet imigrantů z doby SSSR a zabraňuje jim být 

zvolen. Klauzule o třech letech strávených v zemi zase znevýhodňovala reemigranty, kteří se do 

Litvy vrátili až po nabytí nezávislosti. Ústava dále stanovuje trvání mandátu na pět let a zavádí 

přímou volbu presidenta. Jelikož zároveň existuje premiér závislý na parlamentu, je možné 

klasifikovat Litvu jako polopresidentský systém.

Podle ústavního článku 84 lze konstatovat, že president je předurčen к aktivitám v oblasti 

zahraniční politiky, neboť: nastoluje hlavní témata zahraniční politiky a ve spolupráci s vládou 

zahraniční politiku provádí, podepisuje mezinárodní smlouvy a jmenuje diplomatické zástupce 

(jakož cizí přijímá).124 Tato ustanovení jsou však poměrně vágní a mohou se stát, za určitých 

okolností, potenciálním bodem sváru.

120 Urbanavicius (1999), str. 153.
121 Urbanavicius (1999), str. 153.
122 Dančák (ed.) (1999), str. 89.
123 Urbanavicius (1999), str. 154.
124 Dančák, Kubát (2004), str. 186; Urbanavicius (1999), str. 154.
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Další pravomocí presidenta je vydávání dekretů se silou zákona, jejichž platnost je ovšem 

omezena tím, že musí být také podepsány premiérem nebo příslušným ministrem, který za ně také 

nese odpovědnost. Zároveň má president také legislativní iniciativu.

Vůči vládě disponuje pravomocí jmenovat po schválení parlamentem premiéra, pověřuje ho 

sestavením vlády a schvaluje její složení; po souhlasu parlamentu také premiéra odvolává. Přijímá 

rezignace předsedy vlády i ministrů a během přechodného období je pověřuje výkonem funkce, 

než bude složena vláda nová (ať už byli odvoláni či sami rezignovali). Navrhuje parlamentu 

kandidáta na premiéra. Jmenuje a odvolává, na návrh premiéra, jednotlivé ministry.125 President 

tak může ovlivňovat složení vlády, jednak navrhováním premiéra, ale i schvalováním ministrů, jež 

může odmítnout jmenovat a premiér poté musí do 10 dnů navrhnout jiného kandidáta.126 V případě 

jmenování premiéra sice má poslední slovo Seimas, který o schválení vlády hlasuje, nicméně o 

ministrech rozhoduje sám na návrh premiéra. Jednotlivým ministrům (stejně jako premiérovi nebo 

vládě jako celku) může být vyslovena parlamentem nedůvěra, takže vládaje závislá na podpoře 

parlamentu i po jmenování.

Sporným se stal výklad článku 92, podle kterého vláda podává rezignaci do rukou presidenta po 

volbách do parlamentu a po volbách presidenta. Tento článek by dával presidentovi do rukou 

možnost po svém zvolení navrhnout nového premiéra a případně se tak zbavit sobě nepřátelského 

kabinetu. V roce 1998 však Ústavní soud reinterpretoval ústavu v tom  smyslu, že zmenšil 

presidentské pravomoci. Soud totiž rozlišil mezi „rezignací“ a „vrácením pravomocí“ presidentovi. 

Podle tohoto výkladu zaniká mandát vlády po volbách do Seimasu (vláda musí rezignovat), avšak 

při presidentské volbě nikoliv a vláda tedy pouze „vrací své pravomoci“ presidentovi, nerezignuje. 

President však stále má možnost navrhnout v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě a pokud je jí 

vyslovena, musí vláda rezignovat.127 Žádost o tuto interpretaci byla částečně politicky motivována,

o čemž se zmíním níže.

Kromě pravomocí v zahraniční politice a při formování vlády má ještě litevský president další 

kompetence. Jmenuje vysoké státní úředníky, pokud tak stanoví zákon, navrhuje kandidáty na 

členství v Nejvyšším soudu a v Apelačním soudu, mezi nimž také vybírá předsedy obou soudů. 

Dále navrhuje kandidáty na 3 místa v Ústavním soudu, na úřad Státního kontrolora, guvernéra

125 Urbanavicius (1999), str. 155.
126 Dančák, Kubát (2004), str 188.
127 Urbanavicius (1999), str. 156-157.
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Litevské banky, se souhlasem parlamentu jmenuje velitele armády a tajné služby, vyhlašuje 

válečný a výjimečný stav.128

Další z důležitých oblastí, ve kterých má president jistou možnost zasáhnout, se týká 

parlamentu. President do něj vypisuje pravidelné volby a za určitých okolností může vyhlásit také 

volby předčasné. Podle článku 58 ústavy se to týká situací, kdy (1.) Seimas sám rozhodne o 

předčasných volbách třípětinovou většinou všech svých členů; (2.) Seimas ve lhůtě 30 dní od 

představení programu vlády nepřijme rozhodnutí v této věci nebo během 60 dní dvakrát za sebou 

odmítne vládní program; (3.) vláda navrhne rozpuštění parlamentu poté, co jí byla vyslovena 

nedůvěra. První ze situací se v podstatě presidenta netýká, zatímco druhé dvě představují nástroj 

presidenta bránit vládu rozpuštěním parlamentu (respektive jde o celkové posílení exekutivy oproti 

parlamentu, hlavně třetí situace). Toto jednání presidenta však není zcela neomezené, neboť hlava 

státu nemůže parlament rozpustit podle výše zmíněného bodu 2 a 3, pokud zbývá do konce 

presidentova mandátu méně než 6 měsíců, nebo pokud neuplynulo 6 měsíců od posledních 

parlamentních voleb. Navíc litevská ústava obsahuje nezvyklý prvek politické odpovědnosti 

presidenta, který, pokud takto předčasně rozpustí parlament, může čelit nové presidentské volbě, 

rozhodne-li o tom nově zvolený Seimas třípětinovou většinou všech poslanců. Tato odpovědnost 

presidenta je označována za historické dědictví minulosti, neboť president byl politicky odpovědný 

před parlamentem podle ústavy z roku 1922.130

Zbývající presidentovy kompetence podle článku 84 zahrnují udělování občanství Litevské 

republiky dle zákonné procedury (tato pravomoc se stala v jistém smyslu osudnou pro presidenta 

Paksase; viz podkapitola 4.2), uděluje státní vyznamenání a milosti. President také pronáší před 

parlamentem každoroční zprávy o zahraniční i vnitřní politice státu, jakož o stavu země. 

Významnou je též kompetence podepisovat přijaté zákony, respektive je vracet parlamentu 

s vlastními dodatky к novému projednání (suspenzivní veto). Parlament pak buď presidentovy 

návrhy přijme, neboje odmítne nadpoloviční většinou svých členů (v případě, že se jedná o ústavní 

zákon, je к přehlasování zapotřebí 2/3 většiny všech poslanců). Pokud je president během lOdenní 

lhůty ani nepodepíše, ani nevetuje, nabývají platnosti podepsáním předsedou parlamentu.131

128 Dančák, Kubát (2004), str 186.
129 Urbanavicius (1999), str. 159.
130 Dančák, Kubát (2004), str 186; Urbanavicius (1999), str. 160.
131 Urbanavicius (1999), str. 160-161.
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Litevský president kromě specifické politické odpovědnosti je odpovědný ústavně před 

parlamentem v případě, že poruší ústavu, slib nebo spáchá trestný čin. Vzhledem к tomu, že tato 

procedura byla na Litvě uskutečněna v praxi, nebudu ji zde popisovat, neboť se jí věnuji 

v následující části (viz str. .

Litevské hlavě státu tedy příslušejí poměrně významné pravomoci a může být považován za 

mocensky silného presidenta. A to navzdory tomu, že nález Ústavního soudu poněkud omezil jeho 

pravomoc podle článku 92, jak bylo popsáno výše a vyjádřil ve zdůvodnění nálezu názor, že 

autorita a kompetence státních institucí zřízené ústavou odpovídají modelu parlamentního 

systému, byť také Litva nese některé charakteristické rysy semipresidencialismu.132 Vlastní 

interpretaci navíc poněkud zpochybnil přiznáním presidentovi práva uskutečňovat svůj volební 

program pomocí legislativní iniciativy, vetování zákonů a výročních projevů.133 Litva tak patří 

mezi polopresidentské systémy, kde je moc rozdělena mezi parlament (Seimas), vládu a presidenta 

a záleží na politických okolnostech, kdo stojí v čele exekutivy -  premiér či president.

Ústavní dodatky, které byly přijaty v letech 1996 a 2003 se týkaly místních samospráv (v 

prvním případě) a nutnosti sladit právní řád Litvy s normami Evropské unie,134 aniž by cokoliv

měnily na vymezení role presidenta. Mohu tedy přistoupit ke kvantifikaci jeho pravomocí.

V legislativní oblasti je mírně silnější než v nelegislativní; skutečnost, že к přehlasování veta stačí 

většina všech poslanců, mu dává 2 body za celk. veto. President Litvy disponuje pravomocí 

vydávat dekrety, pokud jsou kontrasignovány, čili za ně získává 1 bod, stejně jako za možnost 

žádat Ústavní soud o přezkum ústavnosti zákona. V případě formování kabinetu jsem udělil 1 bod 

s vědomím, že to nevyjadřuje jeho možnost odmítnout navržené kandidáty na ministry (2 body 

jsou podle metody již vyhrazeny pro přímé jmenování ministrů, kteří jsou subjektem potvrzování

132 Urbanavicius (1999), str. 157-158.
133 Talat-Kelpša (1999), str. 4.
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parlamentem).135 Za rozpouštění parlamentu jsem udělil 1 bod, neboť jeho pravomoc je vázána na 

přesně specifikované situace; bylo by však zapotřebí ještě odlišit skutečnost, že mu hrozí (i když ne 

automaticky) možnost vypsání nových presidentských voleb. Celkově tak získává 7 bodů, což 

potvrzuje jeho blízkost к „silným“ presidentům.

4.2 Litva -  postavení presidenta v praxí

První presidentské přímé volby se konaly na Litvě na počátku roku 1993. Následovaly po 

podzimních volbách 1992, ve kterých zvítězila postkomunistická Litevská demokratická strana 

práce, v čele s populárním reformním komunistou Algirdasem Brazauskasem, a drtivě porazila 

Sajudis, který získal jen polovinu hlasů co postkomunisté. Díky smíšenému volebnímu systému 

(jedna polovina křesel je volena v jednomandátových obvodech, v devadesátých letech 

dvoukolové) získala LDDP 73 mandátů ze 141.136 Toto vítězství připravilo vhodné podmínky pro 

kandidaturu Brazauskase na post hlavy státu. Vytautas Landsbergis, další předpokládaný kandidát, 

se vzhledem к neúspěchu referenda na jaře 1992 a vítězství LDDP v parlamentních volbách 

rozhodl neúčastnit a vyzval, aby jeho stoupenci dali hlas pravicovému kandidátovi S.Lozoraitisovi. 

Tento velvyslanec Litvy ve Spojených státech, jediný, kdo se utkal s levicovým kandidátem, žil 

v emigraci v USA, avšak celou dobu na litevské ambasádě, tudíž bylo uznáno, že poslední tři roky 

žil na území Litevské republiky a mohl se účastnit voleb.137 Vzhledem к tomu, že se utkali jen dva 

kandidáti, šlo spíše o vyřazovací souboj a v něm Brazauskas, „místní“ politik vyhrál se 60,2 % 

hlasů. Vystupoval s kritikou špatného stavu hospodářství, ze kterého vinil Sajudis a sliboval, že 

sjeho vítězstvím zavládne stabilita, neboť nebude hrozit konflikt mezi presidentem a vládou; 

nabízel také vizi sociálně spravedlivého státu. Na druhou stranu původně nezávislý Lozoraitis (po 

Landsbergisově výzvě vnímaný jako člověk Sajudisu) měl jako hlavní program národní usmíření, 

jehož překážkou by bylo zvolení Brazauskase a převaha jednoho politického směru v zemi.138 

LDDP tak ovládla obě větve systému, exekutivu i legislativu.

Formálně se president musí podle ústavy vzdát stranických funkcí; to ovšem platí i pro členy 

vlády, po nichž se vyžaduje, aby se vzdali volených nebo jmenovaných stranických funkcí.139 To

134 Dančák, Kubát (2004), str 180-181.
135 Metcalf (2000), str. 669.
136 Dančák (ed.) (1999), str. 100-101.
137 Urbanavicius (1999), str. 162.
138 Dančák (ed.) (1999), str. 102-103.
139 Talat-Kelpša (1999), str. 5.
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ovšem neznamená, že neformální příslušnost není zachována a také se tak skutečně děje. 

Brazauskas si v době svého úřadování zachoval spojení s LDDP, ovšem vůdcem strany se stal 

Adolfas Šleževičius. Ten byl také jmenován v březnu 1993 premiérem poté, co rezignoval 

dosavadní ministerský předseda Lubys, jak to předepisovala ústava, a vedl vládu demokratické 

strany práce, jejíž většina se v parlamentu změnila na „hlasovací stroj“. President se rozhodl nehrát 

hlavní roli, zčásti díky své povaze, zčásti díky vnitřním sporům v LDDP. Modelem politického 

života Litvy se stal v tomto období „život na hromádce“ presidenta s vládou a většinou 

v Seimasu.140

Bylo to nepochybně usnadněno tím, že fungovaly nerozdělené většiny. Ty vydržely až do 

příštích parlamentních voleb, nicméně Šleževičiusova vláda nepřežila celé volební období. 

Navzdory úspěchům v hospodářství, jež se pomalu stabilizovalo, klesala podpora LDDP kvůli 

transakčním nákladům, které nesli obyvatelé, a díky korupčním skandálům, z nichž byli vládní 

činitelé obviňováni. Posledním douškem byl krach dvou největších soukromých bank v zemi (na 

přelomu let 1995/96) a zjištění, že premiér si dva dny před zákazem činnosti banky, který vydala 

centrální banka, z ní vybral úspory. V této situaci se president aktivizoval a ukázal jako silný hráč, 

neboť inicioval kampaň za odvolám ministra vnitra a také pokus za odvolání Šleževičiusovy vlády 

navzdory tomu, že podle ústavy je vláda odpovědná pouze parlamentu. Vládě byla skutečně 

vyslovena nedůvěra a v této souvislosti badatelé hovoří o tom, že president překročil hranice své 

role de jure,141 přičemž tak do určité míry konstituoval precedens, tedy de facto zvětšil své 

pravomoci. Jako nového premiéra navrhl M. Stankevičiuse, jednoho z ministrů předchozí vlády, 

který nepatřil к hlavním postavám LDDP; jeho úkolem bylo hlavně překonat situaci vyvolanou 

skandálem, neboť volby se měly konat již za několik měsíců. Za této situace dostal president další 

možnost stát se hlavou exekutivy a převažujícím činitelem, avšak opět jí nevyužil a stáhl se do 

předchozí pozice.

V roce 1996 parlamentní volby vyhráli opoziční konzervativci TS-LK, kteří sice získali jen 

necelých 30 % hlasů, avšak obsadili 70 křesel v Seimasu. Presidentoa strana LDDP se propadla na 

pouhých 12 křesel, musela tudíž odejít do opozice. Vládu sestavili TS-LK spolu s křesťanskými 

demokraty (LKDP) a s podporou dvou poslanců LCS. Premiérem se stal Gemindas Vagnorius, 

významný představitel konzervativců se silnou podporou v parlamentu. President ještě více ztratil

140 Urbanavicius (1999), str. 163.
141 Talat-Kelpša (1999), str. 6; Urbanavicius (1999), str. 162.
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na významu, víceméně díky vlastnímu rozhodnutí zůstat pasivní a vyčkat konce svého mandátu. 

Předseda Seimasu V. Landsbergis, další z významných členů TS-LK, dokonce převzal některé 

presidentské povinnosti a hrál významnou roli v zahraniční politice, která je nejvýznamnějším 

polem působnosti litevské hlavy státu. Usnadnila mu to jeho známost ve světě coby jednoho 

z hlavních architektů nezávislosti Litvy, díky této pozici vykonával oficiální cesty, jednu do USA. 

Takto probíhaly téměř dva roky kohabitace Brazauskase s novou vládou.142

Na přelomu let 1997 a 1998 se konaly presidentské volby. Ve dvou projevech, pronesených na 

konci mandátu, Brazauskas obvinil parlamentní majoritu a vládu z neodpovědných akcí a zároveň 

oznámil, že již nebude kandidovat. Ve druhé řeči pak doporučil jako svého nástupce Arturase 

Paulauskase, což díky presidentově přetrvávající popularitě mohlo mít pro doporučeného 

kandidáta velký význam. Kromě bývalého generálního prokurátora se ještě o úřad ucházeli dva 

politici s nadějí na úspěch: Landsbergis jako kandidát konzervativní majority Seimasu (TS-LK) a 

Valdas Adamkus jako zástupce Litevské unie středu (LCS). Paulauskase podporovala Liberální 

unie (LLS) a LDDP. V prvním kole byl z této trojice vyřazen Landsbergis a konzervativci vyzvali 

к podpoře Adamkuse. Ve prospěch reemigranta z USA se také vyslovil kandidát Litevské sociálně 

demokratické strany (LSDP) Andriukaitis s tím, že program Adamkuse je blízký jeho vlastnímu.143 

Všechny tyto výzvy sehrály důležitou roli, neboť Paulauskasův náskok z prvního kola činil proti 

Adamkusovi skoro 15 %. Nakonec ale zvítězil Adamkus těsným rozdílem 14 256 hlasů, o což se 

přičinily také korespondenční hlasy ze zahraničí (bez jejich započtení by byl prohrál). Nový 

president se ujal úřadu 26. 2. 1998.144

Tato situace dle ústavy zavdala příležitost ke změně vlády. Valdas Adamkus jí také chtěl využít 

a jakožto kandidát LCS se snažil prosadit na místo premiéra centristu a posílit jejich postavení 

v kabinetu. Konzervativci, kteří drželi post premiéra, se po prohře Landsbergise v prvním kole na 

konci roku 1997 obávali, že po zvolení nové hlavy státu o tento post přijdou (vzhledem к výrokům 

favorita Paulauskase, který vyjadřoval nároky na posílení role presidenta145 i snaze zvoleného 

Adamkuse nikoliv neoprávněně) a iniciovali nález Ústavního soudu o článku 92, podle něhož nově 

vláda nemusela zvolením hlavy státu podávat rezignaci (viz strana 58).

142 Urbanavicius (1999), str. 164-165.
143 Urbanavicius (1999), str. 165.
144 Dančák (ed.) (1999), str. 115.
145 http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7numl/constitutionwatch/lithuania.html
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Premiér Vagnorius ji sice v tomto případě podal, ale presidentovi se stejně nepodařilo vyjednat 

změnu, takže nakonec v březnu potvrdil Vagnoriuse jako staronového premiéra.146 I nadále se 

vztahy presidenta s konzervativní-křesťanskodemokratickou většinou nevyvíjely nejlépe a přes 

počáteční společnou řeč (podporu ve volbách) přerostly do v podstatě nepřátelských vztahů. Ty 

vyvrcholily na jaře roku 1999 v otevřenou konfrontaci a Adamkusovi se podařilo, obdobně jako 

Brazauskasovi v roce 1996, premiéra zbavit funkce.147 Tehdy se ministerským předsedou stal 

Rolandas Paksas, ve vrcholné politice nepříliš významný člen TS-LK, ačkoliv se stal známým jako 

starosta hlavního města Vilniusu. President Adamkus se tak etabloval jako mnohem aktivnější 

činitel než jeho předchůdce.

Znovu to měl prokázat před volbami do Seimasu v roce 2000. Tehdy prošla parlamentem 

změna volebního systému, která měnila systém v jednomandátových obvodech z dvoukolového na 

jednokolový. Tou dobou se president silně orientoval na skupinu „Nové politiky“, kterou tvořila 

Nová unie (NS; založil ji Paulauskas po relativním úspěchu v presidentském klání) zvaná také 

sociální liberálové, Litevská liberální unie (LLS; vstoupil do ní Paksas a jeho popularita se přenesla

i na toto uskupení) a LCS. Vzhledem к tomu, že tyto strany nedisponovaly stabilním elektorátem a 

relativně většinový systém je mohl znevýhodnit oproti ostatním stranám, byl Adamkus podezříván, 

že kvůli nim tuto změnu volebního zákona vetoval. Nicméně jeho veto bylo přehlasováno a volby 

se konaly podle nových pravidel.148

Ve volbách zvítězila koalice LDDP, LSDP a dvou menších stran spojená osobou A. 

Brazaukase (51 mandátů). Druhá počtem hlasů, ačkoliv ne mandáty, byla NS (28 křesel) a třetí 

Paksasova LLS (33). Vládu sestavil Paksas, opět však ve funkci dlouho nesetrval. Zatímco poprvé 

abdikoval kvůli sporu o privatizaci významné litevské rafinérie jisté americké společnosti, nyní se 

mu staly osudným spory s koaličními partnery o směřování vlády. Premiérem středo-levicové 

koaliční vlády složené z LSDP (fúzovala s LDDP)149 a NS se stal Brazauskas.150 Tato vláda se 

soustředila hlavně na začlenění Litvy do NATO a EU, přičemž její vztahy s presidentem byly 

poměrně nejasné.

Na konci roku 2002 obhajoval V. Adamkus svůj mandát v dalších presidentských volbách a 

ačkoliv získal v prvním kole výrazně více hlasů než ostatní kandidáti, musel se ve druhém kole

146 Dančák (ed.) (1999), str. 117.
147 Pugačiauskas (1999), str. 10.
148 www.penki.lt, 20.7.2000; Clark, Prekevičius ().
149 Dančák, Kubát (2004), str. 194.
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střetnout s Rolandasem Paksasem. Tento bývalý civilní pilot obohatil svou pestrou politickou 

kariéru po rezignaci na premiérský post založením nové Liberálně demokratické strany, za kterou 

kandidoval. Jeho populistické sliby a bombastická kampaň (např. sám létal na mítinky 

v helikoptéře) mu nakonec vynesly překvapivé vítězství ve druhém kole s 54,9 % hlasů.151

Stejně jako dvakrát v křesle ministerského předsedy, ani po zvolení presidentem svou funkci 

dlouho nezastával. Proti Paksasovi totiž byla zahájena procedura impeachmentu, kterou navrhuje 

parlament. V tomto případě navrhla skupina 86 poslanců v prosinci 2003 návrh na zbavení funkce. 

President byl obviněn z porušení ústavy a ohrožení bezpečnosti státu. Předmětem obvinění byly 

kontakty Paksase s podnikatelem ruského původu Jurijem Borisovem, obchodníkem se zbraněmi, 

který byl nej větším sponzorem presidentovy kampaně na počátku roku 2003. Paksas se měl 

odvděčit podnikateli udělením občanství, jehož protiprávnost potvrdil Ústavní soud 30. prosince. 

Mimo to ale parlamentní vyšetřovací komise potvrdila ohrožení národní bezpečnosti díky napojení 

Borisovovy firmy Almax na ruské zpravodajské služby, přičemž tato firma se snažila ovlivňovat 

presidentskou kancelář. V únoru 2004 parlament hlasováním potvrdil konání formální procedury 

impeachmentu. President po celou dobu odmítal rezignovat a tvrdil, že je nevinen. Konečné 

hlasování se konalo 6. dubna, přičemž souhlas s odvoláním hlavy státu z funkce musí vyslovit 

minimálně tři pětiny všech poslanců (tj. 85). Pro se vyslovilo 86 poslanců a Rolandas Paksas se tak 

stal historicky první a zatím jedinou hlavou státu v Evropě, která byla touto procedurou odvolána 

z funkce.152

Vzhledem к odvolání presidenta musely být vypsány nové volby během dvou a půl měsíce a 

úřadující hlavou státu se stal předseda parlamentu A. Paulauskas. Ve volbách konaných v červnu 

získal v prvním kole podruhé kandidující Adamkus (30,7 %), do druhého kola postoupila 

kandidátka Unie rolníků a nové demokracie (VNDS), bývalá reformní komunistka a první 

novodobá premiérka země v roce 1990, Kazimiera Prunskienéová (21,4 %). Ve druhém kole 

Adamkus protikandidátku porazil a zahájil své druhé volební období. Vytkl si za cíl navrátit Litvu 

„zpátky na trať“ a vrátit jí důvěru v mezinárodním společenství jako spolehlivému partnerovi. Ve 

funkci premiéra potvrdil A. Brazauskase, který stál v čele středolevé koalice již od roku 2001. 

Nicméně, situace se ještě zcela neuklidnila a umožnila, aby v parlamentních volbách v říjnu 2004 

zvítězila Strana práce (DP) milionáře Viktora Uspaskiče, jež nese stigma populistické strany a ve

150 www.penki.lt, 7.4.2001.
151 www.vaitasassociates.com/politics.htm, Dančák, Kubát (2004), str. 194.
152 Dančák, Kubát (2004), str. 184-185; www.penki.lt 21.2.2004, 8.4.2004.
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volbách apelovala na „změnu“, stejně jako slibovala snížení rozdílů mezi různými skupinami 

obyvatelstva a zvýšení sociálních dávek. Stranu práce podpořily hlavně venkovské oblasti, které 

dříve podporovaly Rolandase Paksase.153 Druhá se umístila volební aliance sociální demokratů a 

sociálních liberálů, třetí konzervativci. Presidentovi Adamkusovi tedy nezbylo než jmenovat 

premiérem opět Brazauskase, který vytvořil středolevicovou koalici DP, LSDP a NS.154

Jak tedy krátce zhodnotit vývoj postavení presidenta? Poněkud paradoxně lze říci, že 

v devadesátých letech navzdory transformaci byla situace stabilnější než po roce 2000. Od roku 

1993 do roku 1998 president Brazauskas zpravidla zůstával méně aktivní, tvořil jeden 

z rovnocenných pólů „trojúhelníku“155 Seimas -  president -  vláda. Tato situace klidného soužití 

byla mezi lety 1993 a 96 zjednodušena existencí parlamentní většiny, jejíž příslušnost se shodovala 

s presidentskou. V tomto ohledu může být a také bývá Brazauskas přirovnáván ke Kwašnieskému 

v Polsku.156 Tento presidentův postoj přetrvával po většinu doby s několika výjimkami až do 

období kohabitace s konzervativní většinou vletech 1996 až 98. V tomto období se podle 

kvantitativní analýzy zvýšila četnost presidentských vet, avšak jejich účinnost poklesla, neboť 

parlamentní většina je přehlasovávala a zároveň odmítala presidentské dodatky к těmto vetovaným 

zákonům.157 Zároveň s tím poklesla četnost presidentských legislativních iniciativ a jejich 

efektivita. Zůstává tedy otázkou, jak vnímat Brazauskase v prvním období, zda jako vůdce většiny, 

nebo pouze člena většiny.

Domnívám se, že vzhledem ke 

schopnosti mobilizovat

„mateřskou“ stranu (navzdory 

oficiálně vyžadované

bezpartijnosti) i parlamentní

většinu,158 kterou prokázal, není od věci považovat jej za vůdce většiny -  nepochybně měl možnost 

takto vystupovat a někdy tak i učinil, ačkoliv po většinu doby se vzdával aktivní role. Za toto 

období vykazuje tedy efektivní presidentský potenciál Brazauskase hodnotu 10. V letech 1996 až

153 Waisová (2004), str.
154 www.penki.lt, 9.11.2004.
155 Urbanavicius (1999), str. 162.
156 Pugačiauskas (1999).
157 Talat-Kelpša (1999), str. 8-10.
158 Urbanavicius (1999), str. 164.

Tabulka 12: Efektivní presidentský potenciál 
A . Brazauskase

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

1993-1996 absolutní
monarcha 7 10

1996-1998 regulátor 7 5
Zdroj: Autor.
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1998 pak kohabitoval s opoziční většinou v parlamentu jako regulátor, což snížilo jeho efektivní 

presidentský potenciál na 5.

Adamkusovo chování v úřadu bylo nepochybně aktivnější, někdy až aktivistické. Snažil se 

prosadit vlastního kandidáta na post ministerského předsedy bez úspěchu, o rok později jej ale 

dokázal „sesadit“ podobně jako Brazauskas. Za počáteční období mandátu, které Talat-Kelpša 

analyzoval ve svém článku, využíval veto průměrně stejně často jako Brazauskas v letech 1996-98, 

přičemž ale měl výraznou úspěšnost i v prosazování vlastních dodatků. Právo legislativní 

iniciativy používal řidčeji, zato úspěšněji nežjeho předchůdce.159 Celkově je evidentní jeho snaha 

konstituovat na Litvě silnější postavení presidenta.

Problematické ovšem zůstává jeho zařazení co se týče stranické příslušnosti. Pugačiauskas jej 

například považuje za „outsidera“ se spornou stranickou podporou.160 Jistá oprávněnost tu 

vzhledem к jeho vstupu na politickou scénu jako nováčka a navíc reemigranta je, nicméně na 

druhou stranu byl podporován Litevskou unií středu a posléze i dalšími stranami. Po vítězství se 

pokoušel vystupovat jako vůdce většiny (TS-LK, křest, demokratů a centristů), to se mu ovšem 

nepodařilo. Navíc se posléze s parlamentní většinou dostal do sporu, jak bylo zmíněno výše. 

Nejvhodnější tedy asi bude opravdu hodnotit jej jako neutrála -  v letech 2002 a 2004 kandidoval 

jako nezávislý přestože projevoval inklinaci к centristickým stranám (viz jeho podpora bloku 

„nové politiky“, někdy nazývané „nová koalice“161), nikdy nebyl skutečným vůdcem žádné z nich, 

tudíž jej ani po volbách 2000 nepovažuji za vůdce většiny (svědčí pro to i brzký rozpad centristické 

vládní koalice a předání moci Brazauskasovi coby premiérovi).

Ve všech obdobích svého 

působení (prvního i druhého 

mandátu) se nacházel v postavení 

regulátora, z toho vyplývá, že jeho 

efektivní presidentský potenciál se 

dosahoval hodnoty 5; tato hodnota 

se skládá z komponenty legislativních pravomocí (index 4, neboť regulátor v nich není omezen) a 

nelegislativních kompetencí (zde hodnota pouze 1 v důsledku neexistence presidentské většiny), 

což také dobře koresponduje s Adamkusovým skutečným výkonem -  ve jmenováních zpravidla

159 Talat-Kelpša (1999), str. 8-12.
160 Pugačiauskas (1999), str. 12.
161 Dančák, Kubát (2004), str. 193.

Tabulka 13: Efektivní presidentský potenciál 
V. Adamkuse

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

1998-2000 regulátor 7 5
2000-2003 regulátor 7 5

2004- regulátor 7 5
Zdroj: Autor.
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neuspěl a musel se podvolit situaci v Seimasu, ovšem veto a legislativní iniciativa se staly jeho 

skutečným nástrojem.

U presidenta Paksase je situace poměrně jednoduchá. Kandidoval za (v té době) neparlamentní 

Liberální demokratickou stranu, kterou založil po odchodu z LLS, byl tedy neutrálem. Během 

svého krátkého funkčního působení měla vládu v rukou Brazauskasova středolevá vládní většina, 

které se Paksas nijak nestavěl do cesty. V podstatě celé jeho presidentství bylo zastíněno jeho 

skandálním napojením na podezřelé kruhy a následným odvoláním. Je tedy možné jej označit za 

regulátora s indexem 5.

V této souvislosti je zajímavé, že na Litvě se přes v některých dobách turbulentní vývoj vždy 

daří vytvářet vládní většiny a nedochází zde, na rozdíl od Polska, к vytváření kvazi většin nebo 

absencím většiny, kteréžto situace mohou napomáhat ke zvýšení významu presidenta a jeho role 

v systému.

Litva se také dobře vyrovnala s ústavním ukotvením politického systému, takže zde 

nedocházelo ke změnám 

vymezení rolí jednotlivých 

institucí. Ačkoliv řešení přijaté 

roku 1992 bylo kompromisem, 

ukázalo se jako trvalé a schopné 

funkce. Jak ukazuje také Graf 2, 

vytvořilo se jakési „obvyklé“ presidentské postavení, jež se často nemění díky tomu, že 

nej úspěšnějším i kandidáty (tedy těmi, co postoupí do druhého kola) na presidenta se stávají buď

Tabulka 14: Efektivní presidentský potenciál
R. Paksase

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

2003-2004 regulátor 7 5
Zdroj: autor.

Z d ro j: Autor.
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naprostí neutrálové, nebo kandidáti menších stran (jako např. Paulauskas, Adamkus, 

Priunskienéová); nedochází tudíž ke střídání vysloveně silných presidentů (v pozici monarchů) a 

kohabitace, s výjimkou prvního presidenta. I díky rozkolísání systému po roce 2003 bude zajímavé 

sledovat vývoj v Litvě i v budoucnu.
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5 Postavení presidenta v politickém systému 

Rumunska

Z trojice zemí, jimiž se zabývá tato práce, má Rumunsko v historické perspektivě asi nejmenší 

zkušenosti s demokracií a zároveň také z těchto tří zemí jako poslední zavedlo instituci presidenta. 

Po nabytí samostatnosti v devatenáctém století bylo monarchií, vyznačující se střídáním 

poloautoritativních fází vlády monarchy s fázemi relativně demokratickými (zvláště ve dvacátých 

a na počátku třicátých let).162 V silně agrární zemi se proto nejméně rozvíjela tradice demokratické, 

omezené vlády. Poválečné období se neslo, stejně jako v případě předcházejících států, ve znamení 

režimu jediné strany. Ačkoliv v roce 1947 byl přinucen abdikovat poslední rumunský král Michal a 

byla vyhlášena Rumunská lidová republika, podobně jako v ostatních komunistických zemích (s 

výjimkou Československa) nebyla zřízena funkce presidenta, nýbrž vrcholnou exekutivní moc 

měla v rukou Státní rada.

Poté, co postupně soustředil ve svých rukou moc N. Ceau§escu, byla zákonem v roce 1972 

zřízena funkce presidenta, kterou neznala ještě ani ústava z roku 1968. Tato funkce kumulovala 

velkou část pravomocí Velkého národního shromáždění a Státní rady, čímž se z ní rázem stala 

nej důležitější funkce v zemi, vytvořená přímo pro svého nositele -  Ceau§eska. Irina Tanasesková 

spatřuje důležitý faktor v momentu zavedení funkce: zatímco v Polsku byla tato funkce ještě 

zřízena formálně za komunistického režimu a pro jeho představitele, přeci jen vzešla zjednání u 

kulatého stolu s opozicí, v Rumunsku byla zřízena v době nového obratu ke stalinským praktikám 

a vytváření sultanistického režimu.163 Rumuny tak čekalo 15 let vlády tohoto presidenta.

Navzdory flexibilní zahraniční politice režimu, na domácí půdě byla zavedena vysoká míra 

kontroly a sociálního inženýrství, což znemožnilo vyvíjení zárodků občanské společnosti. Zatímco 

Polsko mělo již od konce 70. let svou Solidaritu a Litva alespoň v době perestrojky Sajudis, v 

Rumunsku se významněji nerozvinula žádná forma opozice.164 Důsledkem byl krvavý zvrat, 

zahajující přechod к demokracii; charakter tohoto zvratu i přechodu samotného je doposud 

předmětem diskusí, nepochybně však lze říci, že v něm impuls vzešlý od představitelů

162 Treptow (ed.) (2000).
163 Tanasescu (2001), str. 4; Verheijen (1999), str. 193.
164 Mihut (1994), str. 412-413.
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odstraňovaného režimu hrál významnější roli než v předchozích dvou případech.165 Všechny tyto 

faktory se odrazily ve fungování rumunského politického systému v 90. letech, i v postavení 

presidenta.

5.1 Rumunsko -  ústavní vymezení role presidenta a jeho vývoj.

Při přechodu samotném byl presidentský úřad de facto zrušen, neboť dekret vydaný 27. 

prosince 1989 říká, že „se rozpouštějí všechny mocenské struktury starého diktátorského 

režimu“.166 Funkci presidenta zaváděl znovu volební zákon, přijatý 14. března 1990. Nejen že 

stanovoval pravidla voleb do parlamentu, upravoval též přímou volbu presidenta a vztahy 

v institucionálním systému. Byly tak položeny základy polopresidentského režimu, neboť vedle 

přímo voleného presidenta existovala také vláda odpovědná parlamentu. Kromě volebního zákona 

byl základní institucionální rámec stanoven také pravidly a ustanoveními, přijatými parlamentem 

v červnu 1990.167

Podle tohoto zákona se konaly volby do Poslanecké sněmovny a Senátu z května 1990. V obou 

komorách získala přes 66 % hlasů Fronta národní spásy (FSN), široké hnutí vzniklé v prosinci 

1989 jako hlavní politická síla v zemi. Postupem času v jejím rámci získávala stále více na 

významu skupina bývalých představitelů režimu, zpravidla odpůrců Ceau§eska upadnuvší 

v nemilost. Zástupcem této skupiny byl i presidentský kandidát Ion Iliescu, který býval 

komunistickým funkcionářem a v 70. letech byl odstraněn z Bukurešti.168 Parlament, jehož úkolem 

bylo kromě přijetí legislativy vedoucí к ekonomické reformě i vytvořit novou ústavu, tak byl plně 

v rukou FSN. Ostatně proces navrhování nové ústavy nebyl, na rozdíl od jiných zemích (jak bylo 

vidět na příkladě Polska) předmětem výraznější debaty nebo střetu názorů. Tony Verheijen to 

vysvětluje několika důvody: zaprvé mnoho představitelů se tehdy zabývalo spíše problémy 

s vážnými bouřemi v Bukurešti během září 1991 a následnou demisí vlády Petre Romana, zadruhé 

byl parlament kontrolován drtivou převahou FSN a zatřetí, navzdory existenci postupného štěpení 

v rámci FSN, toto rozdělení se týkalo spíše tématu ekonomické reformy než výsledné podoby 

ústavy.169 Ústava byla projednávána parlamentem během podzimu 1991 a hlavní sporné otázky se 

netýkaly postavení presidenta, šlo v nich především o práva menšin, vztahy vlády s parlamentem a

165 К rumunskému přechodu viz Siani-Davies (1996).
166 Citováno podle Tanasescu (2001), str. 11.
167 Verheijen (1999), str. 195.
168 Verheijen (1999), str. 195; Rosůlek (2004a), str. 299.
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vztahy mezi oběma komorami parlamentu samotného. Ústavu nakonec odsouhlasila Poslanecká 

sněmovna a Senát na společném zasedání, pak byla postoupena referendu к potvrzení. Lidové 

hlasování ji 9. prosince 1991 odsouhlasilo 77 % hlasů.170

Za zdroj inspirace tvůrců rumunské ústavy je označována ústava francouzské Páté republiky. 

Jiné důvody pro zavedení polopresidentského systému nejsou v literatuře udávány, vzhledem 

к tomu, že Rumunsko nemělo historickou zkušenost s podobným typem systému171 (na Litvě jako 

vzor mohl sloužit režim Smetony, v Polsku zase ústava sanačního režimu z roku 1935, byť ani 

v jednom případě nebyl president volen přímo) a na rozdíl od dříve popisovaných zemí zde žádná 

z politických opcí nijak zvlášť posílené postavení presidenta neprosazovala. Irina Tanasesková 

proto spatřuje kromě francouzského příkladu také jako možný podnět inspirace Ceau§eskovu 

ústavu z roku 1965 a pozdější vymezení presidentské role.172 Kromě toho také panují rozpory 

ohledně toho, zda jsou presidentovy pravomoci dané rumunskou ústavou malé, nebo velké. Jaké 

tedy konkrétně jsou?

President, kterým se může stát občan Rumunské republiky starší 35 let, je volen v přímých 

volbách na období pěti let (v původním znění byl volen na roky čtyři, nicméně délka mandátu byla 

prodloužena novelou z roku 2003; viz níže) dvoukolovým systémem. Jako hlavní roli mu ústava 

přisuzuje střežení ústavního pořádku, kromě toho má také sloužit jako prostředník mezi státními 

institucemi, pokud mezi nimi dojde ke sporu. Ústava vyžaduje, aby president po dobu výkonu 

funkce nebyl členem politické strany a aby se neúčastnil stranické politiky.173 Mezi hlavní oblasti 

jeho kompetencí patří účast na formování vlády, pravomoci ve vztahu к parlamentu, účast na 

legislativním procesu a zvláštní role na zahraniční a bezpečnostní politice státu.

Hlavní součástí presidentovy kompetence při sestavování vlády je designace premiéra. 

Rumunský president ovšem v tomto směru musí konzultovat bud’ představitele strany, která 

obsadila absolutní většinu v parlamentu, nebo představitele všech stran, pokud taková situace 

nenastala.174 Hlava státu tedy navrhne kandidáta na premiéra, ten musí předstoupit před parlament 

a získat s navrženou vládou i programem důvěru (upozorňuji, že rumunský bikameralismus je

169 Verheijen (1999), str. 196.
170 Rosůlek (2004a), str. 301.
171 Verheijen (1999), str. 196-197.
172 Tanasescu (2001), str. 11.
173 Rosůlek (2004a), str. 306.
174 Mihut (1994), str. 416.
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symetrický, tudíž je nutné získat nadpoloviční většinu všech poslanců a senátorů). Pokud 

parlament důvěru neudělí, musí president navrhnout nového kandidáta.175

V souvislosti s formováním vlády je také presidentova pravomoc rozpouštět parlament. Jestliže 

totiž parlament výše popsaným způsobem odmítne dva kandidáty na ministerského předsedu a 

uplynula-li od podání prvního návrhu lhůta 60 dnů, může president parlament rozpustit. Jedinou 

výjimku tvoří situace, kdy do konce mandátu hlavy státu zbývá méně než 6 měsíců.176

Co se týče účasti na legislativním procesu, rumunský president postrádá právo zákonodárné 

iniciativy. Přijaté zákony pouze vyhlašuje, respektive je může vrátit parlamentu к novému 

projednání. Stejně tak může požádat Ústavní soud o projednání ústavnosti přijatého zákona. 

Změny ústavy může president navrhnout pouze na návrh vlády.177

Také jako litevský president, i v Rumunsku nesl jistou politickou odpovědnost. Návrh na 

odvolání presidenta mohl podat 1/3 celkového počtu poslanců a senátorů a vyslovit s ním souhlas 

musela absolutní většina všech poslanců a senátorů. Ústavní soud mohl být pouze konzultován. 

Během třiceti dnů se pak muselo konat referendum, které znovu muselo potvrdit presidentovo 

odvolání. Toto opatření bylo chápáno jako obrana proti presidentům, kteří by ztratili přízeň 

veřejnosti stejně jako proti porušování ústavy, ovšem pouze za předpokladu, že by neovládali 

dostatečnou většinu v parlamentu к zablokování procedury. Podle novely ústavy z roku 2003 tak 

v případě obžaloby z velezrady musí být podán návrh většinou poslanců a senátorů a schválit jej 

musí 2/3 většina obou komor na společné schůzi. President je pak suspendován dekretem Vrchního
178precedenčního soudu.

Jeho role v zahraniční a bezpečnostní politice je dána pravomocí účastnit se zasedání vlády, na 

kterých se jedná o záležitostech národního zájmu, zahraniční politiky, obrany země či o 

problematice veřejného pořádku (mimo to se účastní zasedání vlády na žádost premiéra) a 

předsedá všem zasedáním vlády, kterých se účastní. Je vrchním velitelem armády a předsedá 

Nejvyšší radě obrany státu.179

Irina Tanasesková poukazuje na to, že podobně jako v dobách Ceau§eska, pouze málokdy 

president potřebuje ministerskou kontrasignaci ke svým aktům. Tyto oblasti jsou přesně vymezeny 

a týkají se mezinárodních otázek (smlouvy, diplomatická zastoupení), zvláštních situací

175 Verheijen (1999), str. 199.
176 Rosůlek (2004a), str. 307-308.
177 Verheijen (1999), str. 199.
178 Verheijen (1999), str. 199; Rosůlek (2004a), str. 305-306.
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(všeobecná mobilizace, stav nouze) a specifických práv (udělování řádů, milostí apod.).

V ostatních případech vyžadována není.180

Tím se dostáváme к otázce vzájemných vztahů presidenta a vlády. Pouze ve výše uvedených 

oblastech, kde je nutná kontrasignace člena vlády, se může president dostat s premiérem do 

nějakého konfliktu, neboť zde sdílejí pravomoci. V ostatních případech jedná president sám. 

Premiér je závislý na presidentovi, pokud jde o změny v kabinetu: navrhuje odvolávání a 

jmenování nových ministrů, avšak president je musí potvrdit (čili formálně je jmenovat nebo 

odvolat). Jinak jsou vztahy presidenta a premiéra jasně dány, samozřejmě záleží na kompatibilitě 

hlavy státu a šéfa vlády po stránce stranické příslušnosti. V případě sporu není stanovena žádná 

procedura, která by jej měla urovnat.181

Ke zbylým presidentovým pravomocem náleží jmenování soudců, státních úředníků a tří 

z devíti soudců Ústavního soudu. Významnou je také pravomoc iniciovat referendum po 

konzultacích s parlamentem.182 Nutnost konzultace se ovšem nerovná nutnosti schválení vyhlášení 

referenda parlamentem, tudíž jde prakticky o ničím neomezenou kompetenci presidenta.

Ústava z roku 1991 platila beze změn do léta 2003. Tehdy byla oběma komorami přijata a 

v referendu odsouhlasena novela, která upravila mnoho oblastí, ovšem velmi málo změn se dotklo 

presidentského úřadu. Pokud se tak stalo, upozornil jsem na tyto změny v textu: šlo o prodloužení 

mandátu hlavy státu ze čtyř na pět let (kandidát volený v roce 2004 tak již byl zvolen na pětileté 

období) a změny podmínek procedury impeachmentu namířené proti presidentovi.

Pokud kvantifikuji výše popsané presidentské pravomoci, získáme presidentský potenciál, 

který se v případě Rumunska rovná 9. Z Tabulky 15 je vidět, že legislativní pravomoci 

rumunského presidenta převyšují kompetence nelegislativní i přes to, že může pouze vracet 

legislativu к novému projednání, za což získává jen 1 bod. Velkou váhu zde má pravomoc 

vypisovat referendum, kterou má např. Polský president také, avšak v Rumunsku není třeba 

schvalování ze strany nějakého dalšího orgánu. Zajímavější je možná jiný fakt -  takto

kvantifikované pravomoci se v součtu rovnají pravomocem francouzského presidenta (byť u něj
• • • • 18  ̂ • • • •převažují nelegislativní pravomoci 5 ku 4), ačkoliv podle T. Verheijena je rumunský president

vybaven pouze zeslabenými kompetencemi svého francouzského vzoru. Tento dojem zřejmě

179 Rosůlek (2004a), str. 306.
180 Tanasescu (2001), str. 12.
181 Verheijen (1999), str. 199-200.
182 Rosůlek (2004a), str. 306-7.
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vyváří materiální ústava, zvyklost, která ve Francii z jinak zhruba průměrného presidenta činí 

silného politického hráče.

Tabulika 15: Pravomoci rumunského presidenta podle ústavy

Stát

o
a>>-<u
>o

O Čá
ste

čn
é 

ve
to

D
ek

re
ty

E
xk

lu
zi

vn
í

př
ed

kl
ád

án
í

le
gi

sl
at

iv
y

R
oz

po
čt

ov
é

pr
av

om
oc

i

R
ef

er
en

du
m

So
ud

ní
př

ez
ko

um
án

í

C
el

ke
m

Fo
rm

ov
án

í
ka

bi
ne

tu

O
dv

ol
áv

án
í

ka
bi

ne
tu

N
ed

ův
ěr

a
vl

ád
ě

R
oz

po
uš

tě
ní

pa
rl

am
en

tu

C
el

ke
m

Rumunsko
1991 1 0 0 0 0 4 1 6 1 1 0 1 3

Zdroj: M etca lf (2001), str. 675..

5.2 Rumunsko -  postavení presidenta v praxi

Prvním presidentem po pádu Ceau§eskova režimu se stal v květnových volbách roku 1990 Ion 

Iliescu, kandidát Fronty národní spásy. Vzhledem к drtivému vítězství FSN v parlamentních 

volbách nijak nepřekvapí, že Iliescu zvítězil ještě výrazněji, s 85 % hlasů. Podle některých to byl 

příznak toho, že „velká většina Rumunů, uvyklých patemalismu, pouze chtěla vidět dobrého 

demiurga místo zlého“,184 podle jiných to byl důsledek skutečnosti, že mezi svržením režimu a 

volbami uběhla doba příliš krátká na to, aby vykrystalizovaly různé politické názory a výrazné 

proudy v politickém životě.185 FSN tudíž získala jak presidentský post, tak kontrolu vlády, v jejímž 

čele stanul Petre Roman. Zdálo se tak, že Rumunsko zažije dobu spolupráce presidenta 

s premiérem, neboť oba pocházeli ze stejného politického uskupení.

Brzy se však začaly objevovat konflikty, neboť ve FSN se začaly diferencovat dva tábory: 

Romanův tábor se stavěl za rychlou ekonomickou reformu, jeho konzervativní odpůrci 

(konzervativní ve smyslu zachování ekonomického systému víceméně v podobě, v jaké byl, 

s pouze pomalými změnami) zastávali opačné stanovisko. Romanova vláda se snažila tyto reformy 

provádět, posléze se ovšem trend obrátil proti němu. Roztržka mezi premiérem a Ilieskem 

vyvrcholila během roku 1991, kdy došlo к násilnému střetu demonstrujících studentů Bukurešťské 

university s horníky z periferních oblastí, kteří sloužili jako jakási nátlaková skupina Ilieskovy

183 Metcalf (2000), str. 675.
184 Tanasescu (2001), str. 17.
185 Mihut (1994), str. 414.
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politiky. President přiměl Romana к rezignaci.186 Začalo tak štěpení FSN na dvě uskupení, 

Romanovu frakci, která si zachovala původní název a zastávala protržní postoje, zatímco Ilieskova 

Demokratická fronta národní spásy (FSND) slibovala zpomalení transformačního procesu a 

zachování sociální sítě. President v prvním konfliktu s vládou zvítězil, neboť přiměl premiéra 

к odchodu. Byla jmenována nová vláda, kterou vedl Theodor Stolojan. Jednalo se v podstatě o 

technokratický kabinet, který byl sice zastáncem ekonomické reformy, avšak musel spoléhat na ad 

hoc vytvářenou podporu v parlamentu, což ztěžovalo průchodnost jejích návrhů i prosazování 

reformy jako celku. Je tedy možné říci, že navzdory ústavním provizím o nestranickosti hlavy státu 

si od prvního okamžiku v praxi president zachovával pozici zároveň jako vůdce určitého 

politického proudu.187

Stolojanova vláda, bez stabilního zázemí, se nedostávala s presidentem do větších konfliktů, 

neboť jej mohla jen stěží ohrozit. Vydržela do voleb v roce 1992, kdy měl být nově zvolen jak 

parlament, tak president, po přijetí ústavy již na plné funkční období. Tentokrát již 

vykrystalizovaly dva hlavní tábory, na jedné straně Demokratická konvence Rumunska (CDR) -  

aliance vytvořená kolem historických stran liberálů a křesťanských demokratů -  a Romanova FSN, 

na straně druhé FSND. Třetí proud představovaly nacionalistické strany (PUNR a PRM), doplněné 

stranou maďarské menšiny UDMR. V parlamentních volbách získala nejvíce hlasů FSND (27,7 %, 

117 mandátů v Posl. sněmovně), následována CDR (20 %, 82 křesel), FSN, UDMR a 

nacionalistickými stranami. V presidentských volbách se Ilieskovi jako vyzyvatel postavil 

kandidát CDR E. Constantinescu, ostatní kandidáti byli daleko za nimi. V prvním kole nicméně 

Iliescu získal 47,3 %, ve druhém pak 61,4 % a úřad obhájil.188

Přestože FSND nezískala většinu, nacházela se v pozici, ze které mohla kontrolovat parlament, 

pokud se jí podaří získat podporu krajně pravicových nacionalistů a krajně levicové Socialistické 

strany práce. CDR a FSN totiž nezískaly dostatek hlasů, aby mohly vládnout (ani s podporou 

UDMR). Presidentovi se tak nabízely dvě možnosti: nominovat přijatelného kandidáta pro 

nej významnější politické strany (FSND, FSN a CDR) a vytvořit vládu se širokou podporou, nebo 

navrhnout kandidáta, který osloví FSND a strany nacionalistické levice i pravice. Podle ústavy 

president vedl předepsané konzultace, avšak reformní strany návrhy ohledně vlády FSND vedené

186 Verheijen (1999), str. 204.
187 Verheijen (1999), str. 203-204.
188 Rosůlek (2004a).
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neutrálním premiérem s tichou podporou FSN a CDR odmítly. Iliescu se tedy rozhodl pro druhou 

variantu.

Byl navržen Nicolai Vacaroiu, státní úředník z ministerstva financí bez stranické příslušnosti, 

který před oběma komorami parlamentu představil vládu složenou z členů FSND a technokratů. 

Jednalo se o již druhé řešení podobného druhu: bezpartijní premiér, bez vlastní parlamentní 

základny, kontrolovaný největší stranou, v podstatě provádí politiku, která není-li zároveň 

presidentovou, pak ji alespoň neohrožuje. Podle Verheijena tak premiér „musí dělat špinavou 

práci“. 189 President, jehož vlastní štít není příliš čistý, se tak opírá v parlamentu o malé 

nacionalistické strany, jejichž zaměření se nepříliš liší od antisystémového, čímž získává 

rozhodující postavení v politickém systému. Vláda je presidentovi blízká a i kdyby se chtěla 

vzepřít, je závislá na podpoře těchto extremistických uskupení, respektive na presidentově 

schopnosti zajistit podporu jak své strany, tak ostatních, které nejsou členy koalice. Vacaroiův 

kabinet v této situaci přežil celé volební období, avšak se stoupající závislosti na presidentovi, 

který zajišťoval její podporu v parlamentu.

Na druhou stranu se toto uspořádání stalo i pro presidenta a vládní stranu nevýhodné. Tichá 

podpora radikálních a extremistických stran měla získat jejich hlasy, aniž by se vláda vystavovala 

potížím spojeným s jejich plným zapojením do exekutivních struktur. Stoupající závislost na nich a 

zvyšující se požadavky nacionalistů (například Strana rumunské národní jednoty požadovala až 5 

ministerských křesel za podporu vlády) nejen že odhalily jejich napojení na vládu, ale i 

presidentovu angažovanost ve stycích s těmito negativně vnímanými silami. Tato angažovanost se 

stala argumentem pro snahu opozice vyvolat proceduru impeachmentu proti presidentovi 

s odůvodněním, že nerespektuje neutralitu předepsanou v ústavě. Nicméně tyto pokusy nepřinesly 

žádný výsledek.190

V roce 1996 se konaly další volby, vzhledem ke čtyřletému mandátu presidenta jak 

parlamentní, tak presidentské, což přineslo další kolo souboje presidenta a opozice. Přednostně se 

jeho protivníci pokusili Ilieskovi znemožnit kandidaturu s tím, že podle ústavy může zastávat úřad 

maximálně dvakrát, přičemž Iliescu jej zastával v letech 1990-92 a pak 1992-96. Ústavní soud dal 

za pravdu Ilieskovi, jenž se bránil tím, že za účinnosti ústavy sloužil jen jedno volební období a 

ústava nemůže být uplatněna zpětně na předchozí mandát. Voleb se tedy účastnil, avšak tentokrát

189 Verheijen (1999), str. 206.
190 Verheijen (1999), str. 207.
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se proti němu postavili dva výrazní kandidáti kromě řady dalších: Roman a opět Constantinescu. 

Toto rozštěpení opozičních sil způsobilo, že Iliescu získal v prvním kole nejvíce hlasů, 32,3 %, 

druhý skončil Constantinescu (28,1 %) a třetí Roman s 20,5 %. Ve druhém kole Constantinescu 

získal hlasy těch, kteří v prvním volili Romana a G. Frundu, kandidáta UDMR, tudíž porazil 

Ilieska s 54,4 % hlasů. Dosavadní opozice tak obsadila post presidenta. V parlamentních volbách, 

konaných v témže roce, bylo vítězství stvrzeno vítězstvím jednak Constatntineskovy CDR, jednak 

třetím místem Romanova Sociálně-demokratického svazu (USD). Tyto dvě strany spolu s UDMR 

zastupujícím Maďary, podporující Constantineskovu kandidaturu ve druhém kole, měly dostatek 

hlasů к vytvoření koaliční vlády. Poprvé po roce 1989 tak v Rumunsku došlo ke skutečné alternaci 

vlády.191

Za premiéra navrhl Victora Coirbeu, starostu Bukurešti, který stál včele koaliční vlády. 

President Constantinescu zůstal významnou postavou rumunské politiky, avšak došlo к jasnému 

rozdělení sfér mezi hlavou státu a premiérem: zatímco president se především věnoval zahraniční 

politice, tedy snahám o přičlenění к NATO a EU, premiér se stal odpovědným primárně za 

ekonomické reformy, jež byly jedním z hlavních cílů koalice. Došlo tak ke změně stylu politiky, 

neboť president již nadále nebyl zahrnut do prakticky všech aspektů rozhodování, jak tomu bylo za 

Ilieska, který disponoval vazbami jak к parlamentní skupině, tak к tajným službám.192

Vládnoucí koalice se ovšem potýkala s těžkostmi a její vládnutí také nebylo zcela 

bezproblémové. Velký počet stran, z nichž se koalice skládala (CDR a USD byly volebními 

aliancemi, nikoliv jednotlivými stranami) vedly ke sporům uvnitř kabinetu o obsazení postů a 

nej různějších míst ve státní správě, neboť každá ze zúčastněných formací seje  snažila využít pro 

kontrolu nad zdroji, nebo jako prostředek ke splnění svých vlastních předvolebních slibů. Během 

Constantineskova volebního období došlo ke dvěma změnám v čele vlády: Coirbeu v roce 1998 

vystřídal Radu Vasile poté, co si jeho demisi vynutila Romanova Demokratická strana (PD, 

součást USD). Vasile byl v roce 1999 nahrazen Isáreskem, protože ztratil podporu presidenta a 

křesťanskodemokratické strany (PNTCD, součást CDR).193 Zatímco Coirbeova vláda se potýkala 

s ekonomickými těžkostmi a spory o podobu hospodářské reformy (z tohoto důvodu ji opustila 

PD), Vasileho vládu zase rozděloval spor ohledně maďarské university, takže odchodem z vlády

191 Rosůlek (2004a), str. 314-324.
192 Verheijen (1999), str. 210.
193 Stan (2002), str. 87.
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pohrozili zástupci UDMR. 194 Celkově tak během Constantineskova mandátu docházelo 

к častějším změnám vlády i na ministerských postech, přičemž se nedařilo vést úspěšně boj 

s korupcí a organizovaným zločinem a ani ekonomická reforma přes zrychlené tempo privatizace 

neprobíhala bezproblémově. Díky sporům uvnitř exekutivy, daným charakterem vládnoucí koalice 

jako konglomerátu mnohdy spojeného pouze společným nepřítelem -  Ilieskovou PDSR -  

zůstávala zachována významná pozice presidenta jako arbitra mezi těmito skupinami. 

Constantinescu a vládní koalice skrze spory a jistou nezkušenost nedokázali naplnit své sliby a 

naděje do nich vkládané -  přes jejich prodemokratickou a prozápadní orientaci byl výsledek jejich 

vlády rozpačitý.195

V komunálních volbách, které se konaly před parlamentními volbami v roce 2000, byl CDR 

jakožto hlavní součásti vládní koalice vystaven nelichotivý účet. Krach vlády pravého středu byl 

evidentní a president Constantinescu se rozhodl neobhaj ovat svůj post. Z CDR vystoupila liberální 

strana, rozhodnutá kandidovat sama. V parlamentních volbách výrazně zvítězila PDSR, na druhé 

místo se dostala nacionalistická a antisemitská Strana velkého Rumunska (PRM). CDR se do 

parlamentu díky klauzuli nedostala. Rozpad této aliance znamenal, že pravý střed ztratil naději na 

prosazení svého kandidáta; hlavními soupeři se stali Iliescu a C. Vadim Tudor z PRM. Ve druhém 

kole Iliescu populistického vůdce porazil poměrem 66,8 % ku 33,2 % .196

Pro PDSR (po sloučení s historickou sociální demokracií v roce 2001 přejmenována na PSD, 

Stranu sociální demokracie) se do velké míry opakovalo období z roku 1992: sama ovládala velkou 

část křesel v parlamentu, avšak názorové rozdíly s opozičními stranami (PNL, PD) jí neumožnily 

vytvořit koaliční vládu. Vzhledem к tomu, že druhou největší stranou byla nacionalistická a 

extremistická PRM, a se vztahy s nacionalisty neměla nej lepší zkušenost z minulých dob, vytvořila 

PDSR menšinovou vládu podporovanou UDMR. Maďarská strana ji podporovala výměnou za 

podporu maďarské menšiny. Premiérem se stal Adrian Nästase z PSD, který podobně jako 

Vacaroiu vletech 1992-96 vydržel ve funkci celé volební období. Ani tato se vláda ovšem 

nevyhnula nařčením z korupčního jednání a jiným skandálům. Na druhou stranu se v tomto období 

stabilizovala ekonomika, Rumunsko se v roce 2004 stalo členem NATO a zahájilo jednání o 

vstupu do EU. V roce 2003 byl také schválen dodatek к ústavě, měnící mimo jiné i volební období 

presidenta na pět let (viz kapitola 5.1).

194 Rosůlek (2004a), str. 314.
195 Stan (2002).
196 Rosůlek (2004a), str. 315.
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Opoziční strany PD a PNL vytvořily v roce 2003 volební alianci Za pravdu a spravedlnost 

(DA) -  jejich cílem bylo vytvořit soudržný opoziční blok proti PSD, podobně jako CDR před 

rokem 2000. Obě hlavní uskupení, PSD i DA, se vzájemně napadaly a obviňovaly z korupce, 

přičemž toto podezření se nevyhnulo ani lídrovi PD a pozdějšímu kandidátovi na presidenta T. 

Baseskovi, coby primátorovi Bukureště.197 V listopadových volbách 2004 do parlamentu sice 

zvítězila aliance PSD a Humanistické strany nad DA, nicméně v presidentských volbách zvítězil 

ve druhém kole těsně Traian Básescu nad kandidátem PSD Nastasem. Znovu tak došlo к alternaci 

u vlády, neboť kromě presidenta Aliance za pravdu a spravedlnost obsadila i post premiéra, jímž se 

stal Cälin Popescu-Täriceanu. Obdobně jako v minulém období vlády pravého středu došlo ke 

vzniku vlády složené z velkého počtu stran: PNL a PD (tvořící DA), UDMR a Konzervativní 

strany (dříve Humanistické strany, spolupracující úzce s PSD). Aby ovšem vláda získala většinu 

nad PSD a PRM, musí se spoléhat na poslanecká křesla, vyhrazená zástupcům menšin.198

V Rumunsku se vytvořil polopresidentský systém, v němž hraje president významnou roli. 

Navzdory ústavním provizím o apolitičnosti hlavy státu byli doposud držitelé úřadu vždy pevně 

svázáni s určitou politickou opcí. President tudíž funguje jako jakýsi patron momentálně vládnoucí 

většiny v parlamentu, ať už se na aktivitách vlády podílí s větší či menší intenzitou. Této bipolaritě 

nahrávala skutečnost, že délka presidentského mandátu (poněkud netypicky čtyřletý) se shodovala 

s délkou volebního období parlamentu. Kromě vzniku efektu tzv. „honeymoon elections“ 

(parlamentních a presidentských voleb, které následují v krátkém období za sebou)199 nemohlo 

dojít ke kohabitaci odlišně složených většin, což by v případě polarizovaných bloků vedlo ke 

konfliktním situacím.

Stejně tak je možné vysledovat určité paralely v presidentských mandátech Ilieska a jeho 

opozičních nástupců. Iliescu se vždy mohl opírat o svou stranu jakožto nejsilnější skupinu 

v legislativním sboru; za jeho úřadování se zřídka střídali premiéři, kteří byli buď nestraníci, nebo 

členové jeho vlastní strany a stáli zpravidla v čele menšinových kabinetů s nejistou podporou. Na 

druhou stranu Constantinescu i Básescu se museli potýkat s problémy spojenými s vícečetnými 

koalicemi, které také ne vždy měly v parlamentu většinu. Za jejich vlády (hlavně 

Constantineskovy) tudíž systém vykazoval větší nestabilitu uvnitř vlády.

197 Rosůlek (2004b), str. 325.
198 www.daily-news.ro.
199 Toto nastavení Shugart a Carey hodnotí jako vhodné pro vznik podobného uspořádání. Viz Shugart, Carey (1992), 
str. 259-270.
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President Iliescu v období svého prvého mandátu (po přijetí ústavy 1991 do voleb 1992) byl 

v pozici absolutního monarchy: jeho strana měla většinu v parlamentu a on byl jejím vůdcem. Ve 

druhém mandátu sice stále působil coby neformální šéf FSND, ta ovšem již neměla absolutní 

většinu a musela spoléhat na podporu nacionalistických a extremistických stran, šlo tedy o 

omezeného monarchu s kvazi většinou v zádech. Třetí mandát v letech 2000 až 2004 se podobal 

druhému, kdy se jeho strana opírala o podporu UDMR, čili byl také v pozici omezeného monarchy.

Jeho efektivní presidentský 

potenciál se tedy příliš neměnil a 

poklesl z hodnoty 13 v prvním 

krátkém období na hodnotu 12 

v následujících mandátech.

President Constantinescu se 

nemohl během svého úřadování 

spolehnout na svou stranu jakožto formaci ovládající většinu křesel, navíc CDR se postupem času 

dezintegorvala na původní strany. Vládní koalice v letech 1996-2000 byla tvořena velkým počtem 

menších stran a ačkoliv zpočátku byla poměrně soudržná, posléze se spory v ní odrazily i na 

nemožnosti spolehnout se na ni coby spolehlivou většinu (viz odchod PD z vlády V. Coirbey a 

pozdější podobná hrozba UDMR). Constantineska tudíž považuji za omezeného monarchu 

opírajícího se o kvazi většinu. Jeho 

efektivní presidentský potenciál 

tudíž dosáhl hodnoty 12.

O dosavadním průběhu 

mandátu Traiana Báseska je 

možné v podstatě říci to samé, neboť od samého počátku má vládní koalice ještě slabší podporu 

než v letech 1996-2000.1 zde se jedná o kvazi většinu a tedy i omezeného monarchu.

Jak je patrné, v Rumunsku se ustálila jak ústavní podoba systému (pokud se týče pravomocí,

nikoliv pokud jde o délku 

mandátu), tak i praxe, к čemuž 

přispívá doposavad fungující 

mechanismus alternace shodných 

politických většin (minimálně

Tabulka 18: Efektivní presidentský potenciál 
T. Báseska

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

2004- omezený
monarcha 9 12

Z dro j: autor.

Tabulka 17: Efektivní presidentský potenciál 
E. Constantineska

období postavení presidentský
potenciál

ef. presidentský 
potenciál

1996-2000 omezený
monarcha 9 12

Zdroj: autor.

Tabulka 16: Efektivní presidentský potenciál I. Ilieska
období postavení presidentský

potenciál
ef. presidentský 

potenciál

1991-1992 absolutní
monarcha 9 13

1992-1996 omezený
monarcha 9 12

2000-2004 omezený
monarcha 9 12

Zdroj: A utor.
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presidentské většiny a největší menšiny či koalice v parlamentu). Během celého období tak 

vykazuje Rumunsko nejmenší změny efektivního presidentského potenciálu. To samo o sobě 

nezaručuje, že všichni presidenti využívali svých pravomocí a svého postavení do stejné míry, 

avšak v Rumunsku skutečnost prokázala, že na rozdíl od Litvy či Polska žádný president nezaujal 

čistě pasivní postoj a jejich postavení je tudíž zhruba stejně vyrovnané. To koneckonců potvrzuje i 

Graf 3.

Zdroj: Autor.



Postavení presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

6 Závěr

Nyní zbývá shrnout výše uvedené poznatky a odpovědět na otázky, které byly položeny 

v úvodu práce. Jak Polsko, tak Litva i Rumunsko zavedly polopresidentské systémy ve fázi 

transformace к demokratickému zřízení. Vliv přímo volených presidentů na průběh transformace 

však byl různý a lišil se případ od případu. Tam, kde proběhly presidentské volby dříve, je vliv 

presidenta na utváření systému patrnější, jako v Rumunsku a Polsku -  první přímé presidentské 

volby zde proběhly v roce 1990 a to ještě před přijetím nových ústav. Presidenti Iliescu a Wal^sa (a 

do velké míry i Kwasniewski) tak měli více možností podílet se na vytváření nového 

institucionálního rámce, neboť byli zvoleni buď podle starých pravidel (dubnového dodatku 

v Polsku), nebo do určitého vakua s nepříliš jasným vymezením (jako v Rumunsku). Na druhou 

stranu president Brazauskas již přicházel do funkce, jejíž ústavní profil byl jasně dán a z pozice 

hlavy státu nemohl ovlivnit budoucí podobu systému, neboť nová definitivní ústava již byla přijata 

před jeho zvolením.

Snaha ovlivnit podobu systému i zasahování do procesu konsolidace demokracie byla 

nejpatmější v Polsku, kde se president Wal?sa snažil prosadit zachování a pokud možno i rozšíření 

vlivu presidenta v politickém systému. Jeho snaha byla často vnímána negativně díky konfliktům 

s ostatními aktéry, do nichž se často dostával,200 nicméně jeho snaha byla tolik na očích proto, že 

pro prosazení svých návrhů postrádal politickou základnu. S takovými problémy se Ion Iliescu 

v Rumunsku potýkat nemusel, neboť v prvotním období bylo jeho zázemí v parlamentu solidní, a 

proto není ani patrné, nakolik nově vytvořený systém nesl jeho pečeť.

Na druhou stranu ovšem nelze také říci, že by polopresidentský systém obecně jakožto forma 

politického zřízení problematizoval konsolidaci demokracie. Podle hodnocení demokratického 

vývoje ve střední a východní Evropě organizací Freedom House sice polopresidentské systémy 

vykazovaly v průměru horší skóre demokratizace než parlamentní režimy,201 avšak existovaly 

mezi nimi velké rozdíly. Kupříkladu Polsko (i navzdory konfliktům během mandátu L. Walesy) 

vykazovalo trvale skóre demokratizace na úrovni parlamentních systémů (např. ČR, Maďarska), 

zatímco ostatní polopresidentské systémy (Chorvatsko, Makedonie apod.) na tom byly 

s konsolidací demokracie hůře. Nicméně, největší pokrok v konsolidaci učinilo právě Rumunsko,

200 Miliard (2000).
201 Metcalf (2000), str. 678 nn.
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které se pět let po přijetí ústavy zařadilo mezi polopresidentské systémy s nejlepším hodnocením. 

Lze tedy konstatovat, že zavedení polopresidentského systému nezhoršilo podmínky konsolidace 

demokracie.202

Ve třech sledovaných zemích se výrazněji neměnila úroveň ústavního nastavení presidentských 

pravomocí, vyjádřená indexem presidentského potenciálu (za použití modifikované koncepce 

Shugarta a Careye, viz kapitola 2.2). Největší změny v tomto směru prodělávalo Polsko, což bylo 

dáno jeho specifickým dlouhým transformačním procesem к demokracii, tudíž se muselo 

vypořádat s normami, přijatými u kulatého stolu a buď je modifikovat, nebo vytvořit nové. I 

v případě Polska se hodnota presidentského potenciálu během přechodu od dubnového dodatku 

ústavy z roku 1952 к přijetí nové ústavy v roce 1997 pohybovala kolem hodnoty 9, aby se ustálila 

na indexu 8 po přijetí definitivní normy. V Litvě a Rumunsku к výraznějším změnám nedocházelo, 

hodnoty presidentského potenciálu dosáhly hodnoty 7 a 9. V Rumunsku však došlo v roce 2003 

к novelizaci ústavy, která se sice nedotkla pravomocí hlavy státu, avšak může mít významný dopad 

na fungování systému, čemuž se budu věnovat níže. Celkově se tedy ústavní pravomoci presidentů 

ve třech zkoumaných zemích podobají -  presidentský potenciál se u nich nachází v intervalu od 7 

do 9 bodů včetně. S určitým zjednodušením lze říci, že podle tohoto ukazatele je president 

Rumunska nejsilnější a na Litvě nejslabší, avšak je třeba přihlížet i к síle presidentů v oblasti 

legislativních a nelegislativních pravomocí. Z tohoto hlediska rumunský president má více 

legislativních pravomocí (6 ku 3), u zbylých dvou je poměr vyrovnaný (v Poslku 4:4, na Litvě 4:3).

Co se týče postavení presidentů v praxi, zde byla situace dynamičtější. Je to logické i vzhledem 

к tomu, že efektivní presidentský potenciál, který jsem pro měření použil, reflektuje změny ve 

složení většin a vztah presidenta к většinám. Kolísání efektivního presidentského potenciálu je 

nejpatrnější v Polsku, méně pak na Litvě a nejméně v Rumunsku. V prvních dvou případech jde o 

důsledek kohabitací presidentů s opačně naladěnou většinou v parlamentu, respektive střídání 

presidentů-neutrálů s presidenty, kteří jsou výrazně spojeni s určitým politických proudem 

(Kwasniewski a Brazauskas, ti se pak nacházejí v postavení buď -  dle Duvergerovy terminologie - 

monarchů, nebo opozičníků). V souvislosti s tímto dělením někteří autoři rozlišují mezi presidenty 

aktivními a pasivními (za aktivní je možné považovat Walesu a Adamkuse, za pasivní Brazauskase 

a Kwašniewského). 203 Za zajímavé považuji zjištění, že aktivní presidenti korelují

202 Metcalf (2000), str. 681.
203 Miliard (2000), Pugačiauskas (1999).

84



Postavení presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

s presidenty-neutrály, zatímco pasivní presidenti naopak s presidenty opírajícími se o určitou 

politickou stranu. Aktivita je tedy patrnější u presidentů, kteří postrádají jasnou podporu 

v parlamentu, zatímco ti, kteří jsou pasivní, mají v parlamentu solidní zázemí, ne-li absolutní 

většinu hlasů. Z toho by vyplývalo, že aktivita presidentů je patrnější tehdy, pokud jejich názory 

těžko hledají podporu a špatně se prosazují (čímž se jejich působení stává spíš aktivistickým) -  ve 

skutečnosti tedy aktivita bude spíš povrchním dojmem. Pasivní president je ve skutečnosti 

pravděpodobně také aktivní (alespoň v určitých momentech), avšak skutečnost, že může lépe 

prosadit svůj postoj a nevzbuzuje tolik pozornosti, vytváří dojem nečinnosti. Nejlepší příklad 

poskytuje Aleksander Kwasniewski -  pokud měla koalice SLD a PSL většinu, působil dojmem 

pasivity, přitom ale dokázal ovlivnit tvorbu nové ústavy. Po změně vlády za AWS a UW sice nebyl 

tak konfliktní jako Wal?sa, ale i tak byl schopen vládě oponovat a prosazovat svůj názor, čili se de 

facto „aktivizoval“.204

Všechny systémy bylo možno klasifikovat jako polopresidentské -  na základě definice, která 

byla přijata v kapitole 2.1. Avšak vzhledem к tomu, že, jak se ukázalo, se v žádné ze zemí nejedná

0 pouze symbolické, ceremoniální presidenty, bylo by možné klasifikovat je jako polopresidentské

1 podle Sartoriho definice, vyžadující oscilaci moci mezi premiérem a presidentem. Duverger 

rozlišoval mezi všemocnými presidenty (allpowerful'), loutkovými {figurehead) a takovými, kteří 

sdílejí moc s premiérem. Do žádné z těchto skupin ale nelze tři předmětné politické systémy 

zařadit, neboť se v nich nevyvinul nějaký ustálený model vztahů presidenta a ostatních součástí 

systému. Podle Elgieho tak je lépe než používat Duvergerovo členění posoudit, zda v dané zemi 

existoval jeden ustálený model (ať už s převahou presidenta nebo premiéra), přechod od jednoho 

takového modelu к jinému (od převahy presidenta к premiérovi nebo naopak), nebo zda se nějaký 

vyhraněný model vůbec neustálil (střídají se období převahy presidenta s obdobími převahy 

premiéra). Do kategorie neustáleného modelu zařadil Polsko, Litvu a Rumunsko, mimo jiné spolu 

s Francií.205

Při posuzování postavení presidentů mě zaujal ještě jeden poznatek: Polsko a Rumunsko, na 

rozdíl od Litvy, mají silnější tendenci к bipolámímu uspořádání politických stran. V obou zemích 

se střídají dva hlavní politické tábory u moci (třetí pól je slabší a nikdy se nestal rozhodující 

složkou exekutivy; v obou zemích tuto roli plní populistické a nacionalistické strany), přičemž

204 Viz kapitola 3.2; Miliard (2000).
205 Elgie (1999b), str. 282-286.
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presidenti pocházejí z jednoho z těchto táborů (u Lecha Walesy je to i vzhledem к zařazení jako 

neutrála sporné, nicméně přesto měl к jednomu z táborů jasně blíže). Za této situace se zdá, že 

kombinace bipolámího uspořádání (kde se vyskytuje slabší třetí pól) s polopresidentským 

systémem vede ke vzniku menšinových vlád nebo kvazi většin stejné politické orientace, jako je 

president -  stalo se to jistou tradicí jak v Polsku od konce 90. let, tak v Rumunsku od roku 1991 

(jakkoliv je třeba uznat, že v Polsku vzniku menšinových vlád nahrává snížení kvora pro vznik 

vlády na třetí pokus a institut konstruktivního vyslovení nedůvěry,206 stejně jako ve Španělsku). 

К ověření této domněnky by však bylo zapotřebí prozkoumání více polopresidentských systémů ve 

střední a východní Evropě.

Z metodologického hlediska se použití konceptu polopresidencialismu jeví jako vhodné. 

Umožnilo využít Duvergerovu transformační mřížku pro analýzu postavení presidenta a 

upravenou Shugart-Careyovu metodu pro kvantifikaci ústavních pravomocí. Nicméně, v obou 

těchto případech použití nebylo zcela bezproblémové. Duvergerova mřížka sice postihuje řadu 

variací možných situací, avšak nedává jednoznačnou odpověď na to, jak pojímat presidenta, který 

má stejnou orientaci jako menšinová vláda; v tomto případě je nutné použít situaci kvazi většiny, 

neboť chybí něco jako „vůdce (největší) menšiny“ při absenci většiny. Stejně tak kvantifikace 

presidentských pravomocí, i přes významná zjemnění L. Metcalfovou, nedokáže postihnout určité 

nuance, které se mohou jevit v kontextu předmětu této práce jako významné: kupříkladu existence 

tzv. „presidentských“ ministrů v Polsku během účinnosti malé ústavy je tímto konceptem těžko 

postihnutelná a zařaditelná. Současně je diskutabilní, zda váha jednotlivých pravomocí je stejná a 

tudíž jejich bodování komplementární. V budoucnu by tedy bylo vhodné modifikovat obě metody, 

či vytvořit na jejich základě nové, které by lépe reflektovaly nejrůznější odstíny, které empirický 

výzkum odhaluje. Přestože by obě tyto metody pro analýzu postavení presidenta vyžadovaly určité 

zdokonalení, aby byly lépe aplikovatelné na podmínky systémů střední a východní Evropy, 

připadají mi jako vhodný nástroj.

Celkově lze říci, že presidenti v Polsku, Litvě a Rumunsku jsou poměrně silnými presidenty jak 

ve vztahu к západoevropským polopresidentským systémům, tak i ve srovnání 

s postkomunistickými zeměmi (dle kvantifikace Metcalfovou kupříkladu Francie dostala 9 bodů, 

Finsko 8, Chorvatsko 8, Makedonie a Slovinsko po 3 bodech). Posty presidentů přes jisté těžkosti

206 Mlejnek (2000), str. 36.

86



(zvláště v případě Walesy v Polsku a Ilieskova napojení na struktury starého režimu) neztížily 

konsolidaci demokracie a staly se zavedenou součástí politických systémů v těchto zemích.
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Příloha -  kvantifikace presidentských pravomocí

Legislative Powers
Package Veto/Override 

4 No override
3 Override by extraordinary majority
2 Override by absolute majority o f whole membership
1 Override by simple majority o f quorum
0 No veto 

Partial Veto/Override
4 No override
3 Override by extraordinary majority
2 Override by absolute majority o f whole membership
1 Override by simple majority o f quorum
0 No partial veto 

Decree
4 Reserved powers, no rescission
2 President has tem porary decree authority with few restrictions
1 Authority to enact decrees limited
0 No decree powers, or only as delegated by assembly 

Exclusive Introduction o f Legislation (reserved policy areas)
4 No amendment by assembly
2 Restricted amendm ent by assembly
1 Unrestricted amendm ent by assembly
0 No exclusive powers 

Budgetary Powers
4 President prepares budget; no amendment permitted
3 Assembly may reduce but not increase amount o f budget items
2 President sets upper limit on total spending, within which assem bly m ay amend
1 Assembly may increase expenditures only if  it designates new  revenues
0 Unrestricted authority o f  assembly to prepare or amend budget 

Proposal o f Referenda
4 Unrestricted
2 Restricted
1 Countersignature o f minister required
0 No presidential authority to propose referenda 

Judicial Review
4 President alone refers
2 President, cabinet, or majority o f assembly m ay refer
1 President, cabinet, or minority o f  assembly may refer
0 President m ay not refer or no prior judicial review

Nonlegislative Powers
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Cabinet Formation
4 President appoints ministers without need for assembly confirmation
3 President appoints ministers with consent o f assembly
2 President names cabinet ministers subject to confirmation or investiture by 

assembly
1 President nominates prime minister, who needs confidence o f assembly; prime 
minister appoints other ministers, possibly with consent o f  president
0 President cannot name ministers except upon recom m endation o f assembly 

Cabinet Dismissal
4 President dismisses ministers at will
3 President dismisses ministers with consent o f  assembly
2 President dismisses ministers, but only under certain conditions
1 President dismisses ministers on the proposal o f the prim e minister
0 Ministers may be removed only by assembly on vote o f censure 

Censure
4 Assembly may not censure and remove cabinet or ministers
2 Assembly may censure, but president may respond by dissolving assembly
1 “Constructive” vote o f no confidence (assembly m ajority must present alternative 
cabinet)
0 Unrestricted censure 

Dissolution o f Assembly
4 Unrestricted
3 Restricted by frequency or point within term
2 Requires new presidential election
1 Restricted: only as response to specific events 
0 No provision

Zdroj: Metcalf (2000), str. 669-670.
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Summary

After the fall of communism in East Central Europe many countries introduced, during the 

transitional period, the direct election of the president. This represents a solid reason to consider 

them being semi-presidential, since popular election of the head of state is a main component in all 

of the definitions of this regime type. The shape of institutions and internal logic of 

semi-presidentialism differs more or less from presidential or parliametary systems. Alike 

presidentialism, semi-presidential type of government is also based on dual legitimacy -  both 

executive (at least its part, the president) and legislative are elected by people and can call for 

democratic legitimity -  while parliamentarism is chiefly based on dominance of the legislation and 

lacks the separation of powers.

This diploma work, titled The position o f  the presidents in political systelms o f Poland, 

Lithuania and Romania, tries to underline main aspects of role of the presidents in three East 

Central European countries. These countries hasve been chosen for several reasons: all of them had 

at least short historical experience with democracy, adopted the direct election of the president 

during transfation toward democracy and are similar to each other concerning parameters of 

economic and democratic developement (Poland and Lithuania are members of European Union 

since 2004 and Romania is expected to enter in near future). First part of the work, however, is 

devoted to discussion about concept of semi-presidentialism. Almost each author developed his 

own approach which causes serious problems with inability to compare outcomes of their studies. 

A number of approaches is discussed in the first part, for example founding work of M. Duverger, 

Sartori’s concept of semi-presidentailism as an oscillation of power between the prime minister 

and the president, Shugart and Carey’s approach dividing this regime type to two categories -  

premier-presidentialism and president-parliamentarism -  and finally innovative attempts to define 

semi-presidential system by dispositional rather than relational properties. For the purpose of this 

diploma work, I have opted for one of Elgie’s definitions, stating that “a semi-presidential regime 

may be defined as the situation where a popularly elected fixed-term president exists alongside a 

prime minister and cabinet who are responsible to parliament”. Furthermore, for making possible 

to describe and judge the role of the president in afore mentioned countries I have developed a new 

method, combining the relation of the head of state to parliamentary majority with level of his 

constitutional powers.
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Second part focuses on institutional framework and functioning of Poland, Lithuania and 

Romania. The creation of presidential office, its delimitation in constitutions and changes in the 

presidential powers are described. An attention is also paid to way in which certain political system 

opeates and to performance of different politicians holding the office.

The conclusion drawn from the analyses is following: presidents of Poland, Lithuania and 

Romania posess similar powers and compared to other semi-presidential systems, they seem to be 

medium-powerful presidents (their quantified constitutional powers are similar to those of 

presidents in France and Finlad); the most weak are the Lithuanian presidents. Greater differencies 

are found in political practice of these systems. In Lithuania presidents usually are not affiliated 

with major political parties (and their real position is weaker than cnstitution provides, as a result), 

while in Poland and especially Romania emerged a model of alternating presidents, coming up 

from two main political blocks. The concurrent-like elections of president and parliament (and 

equal term of office of both branches) led to absence of divided majorities in Romania, but this will 

change according to the lengthening of tenure of the president. In Poland the position of the 

president in practice is changing more frequently thanks to cohabitation of president and prime 

minister of diferent parties.

Despite the lack of sufficient ability to express all posible situations the method composed of 

combination of presidential attitude toward parliamentary majority and his powers given by 

constitution seems to be suitable for describing the functioning of semi-presidential political 

system, especially if there will be future effort to improve this approach.
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