
Abstrakt 

Téma této diplomové práce je Formy vlády ve vybraných evropských státech. Toto téma 

jsem zvolil z důvodu, že Česká republika se řadí mezi evropské státy s parlamentní formou 

vlády, s malými odlišnostmi a při tvorbě ústavy byla patrná inspirace jinými státy.  Dle mého 

názoru je důležité chápat, jak funguje alespoň v základních rysech forma vlády, obzvláště 

když se forma vlády ve státě, kde člověk žije, vytvořila na základě inspirace z jiných států. 

Forma vlády definuje dělbu moci ve státě a její výkon, tedy popisuje hlavní státní orgány, 

jejich pravomoci a fungování, tedy udává jak hranice, tak zároveň pravidla hry.   

 Zeměmi vybranými pro tuto práci jsou Francie, Spolková republika Německo a 

Rakousko. Tyto státy nebyly vybrány náhodně, ale z důvodu, že všechny formy vlád  těchto 

států vycházejí z parlamentního systému, přičemž se v průběhu dějin od klasické koncepce 

parlamentní formy vlády odklonily. Francii jsem si zvolil zejména proto, že v období III. a IV. 

republiky zde existovala parlamentní forma vlády a nyní se o francouzské formě vlády hovoří 

jako o poloprezidentské a dále proto, že v období III. a IV. republiky byla francouzská forma 

vlády podobná současné německé formě vlády a po druhé světové válce forma vlády V. 

republiky je podobná německé Výmarské republice.      

 Německo jsem zvolil z toho důvodu, že zde sice můžeme hovořit o parlamentní formě 

vlády, ale s ohledem na velmi silné postavení kancléře nezapadá úplně do tradičního pojetí 

parlamentní formy vlády. Dalším důvodem mé volby Německa byl institut konstruktivního 

vyslovení nedůvěry, jelikož se jedná o institut, který v Německu vznikl. Rakousko jsem zvolil 

z toho důvodu, že situace zde byla podobná jako v Německu, ale na rozdíl od německého 

systému se silným kancléřem zde vývoj směřoval jiným směrem, tedy k posílení prezidenta 

zavedením jeho přímé volby. Dalším důvodem byl rakouský korporativismus, který odlišuje 

fungování rakouské hospodářské politiky od české, i když se jedná o státy s malou otevřenou 

ekonomikou.            

 Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou následně rozděleny do podsekcí 

nebo jiných částí. První kapitola popisuje francouzskou formu vlády, počínaje historickým 

úvodem a dále se přesouvá k popisu současné formy vlády a tomu jak fungují nejvyšší státní 

orgány. Druhá kapitola popisuje stejným způsob německou formu vlády, stejně jako třetí 

kapitola popisuje rakouskou formu vlády. Poslední čtvrtá kapitola se věnuje srovnání, ale ne 

srovnání forem vlád vybraných evropských států navzájem. Srovnání se zaměřuje na 

odlišnosti současných forem vlád vybraných evropských států od klasické koncepce 

parlamentní formy vlády.        


