
Postavení presidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

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 k 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 Kwašniewski) 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 

nejpatrnější 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 k 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 k přijetí nové ústavy v roce 1997 pohybovala kolem hodnoty 9, aby se ustálila 

na indexu 8 po přijetí definitivní normy. V Litvě a Rumunsku k výraznějším změnám nedocházelo, 

hodnoty presidentského potenciálu dosáhly hodnoty 7 a 9. V Rumunsku však došlo v roce 2003 

k 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 k 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 

ktomu, že efektivní presidentský potenciál, který jsem pro měření použil, reflektuje změny ve 

složení většin a vztah presidenta k většinám. Kolísání efektivního presidentského potenciálu je 

nejpatmější 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 Walçsu 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).
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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 k 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 k jinému (od převahy presidenta k 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 k 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 k zařazení jako 

neutrála sporné, nicméně přesto měl k 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). 

K 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 k 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.
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(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.


