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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje hospodářské krizi a volbě prezidenta na Litvě v roce 2009. Hlavním cílem 
práce je zjistit, zda byla Dalia Grybauskaitė zvolena prezidentkou právě díky probíhající 
hospodářské krizi. Autor v práci také zjišťuje, jestli byla krizí nějakým způsobem ovlivněna i 
litevská politika. Text se zabývá historickým kontextem, litevským politickým systémem, 
výkonností litevské ekonomiky a samotnými volbami a ekonomickou krizí, které vzájemně 
analyzuje. 

ABSTRACT 

This dissertation deals with the Financial crisis and presidential election in Lithuania in 2009. The 
main goal of this dissertation is to find out, if Ms. Dalia Grybauskaitė was elected as a president due 
to the Financial crisis. The author is also trying to find whether the Financial crisis somehow 
affected the Lithuanian politics. This text deals with the historical context, political system of 
Lithuania, performance of Lithuanian economy, and the presidential election with the Financial 
crisis, which are analyzed together. 
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1. ÚVOD 

Novodobá historie zemí bývalého východního bloku má v mnoha případech podobný politický 

vývoj. Mezi častý rys, který lze v postkomunistických zemích pozorovat, patří systém přímé volby 

prezidenta. Rozdílný ale často bývá rozsah jeho pravomocí. V této práci se budu zabývat přímou 

volbou litevského prezidenta v roce 2009, tedy v době, kdy zemi, potažmo celý západní svět, 

sužovala těžká hospodářská krize. Litva, která vycházela jak z tradice ceromoniálního, tak i velice 

silného prezidenta, zvolila mezi oběma proudy kompromis. Systém sice považujeme za 

parlamentní, prezident si ovšem může za pomoci své obratnosti získat relativně silný vliv. 

Téma jsem si zvolil právě z důvodu zajímavého postavení prezidenta a nezvyklého průběhu voleb, 

které prezidentka Dalia Grybauskaitė vyhrála už v prvním kole. Druhým důvodem výběru tématu je 

zanalyzování jejího působení v prezidentském křesle v době ekonomické krize, které dle mých 

informací nebylo zatím na české akademické půdě hluboce prozkoumáno. 

V této práci se budu kromě samotných voleb zabývat i zmíněnou hospodářskou krizí, která celý 

baltický region zasáhla už v roce 2008. Pokusím se zanalyzovat vliv krize na volbu prezidenta a 

také na chod parlamentu. Zároveň se budu v práci věnovat i době po zvolení nové prezidentky a 

poukážu na její vliv v řešení hospodářské krize a postavení vůči vládě a parlamentu. 

Nejprve ale čtenáře seznámím s historií litevské státnosti a tamějším politickým systémem, což 

považuji pro plné pochopení problematiky práce nezbytné. Věnovat se budu i samotné ekonomice 

země, kde představím, jaké její části zasáhla krize nejvíce a jak se k problému postavila politická 

elita. 

Mým cílem tak bude za pomocí dvou výzkumných otázek zanalyzovat a zjistit, zdali krize nějakým 

způsobem ovlivnila litevskou politiku a prezidentské volby v roce 2009. Klíčové otázky jsem si 

zvolil: "Vyhrála Dalia Grybauskaitė prezidentské volby na Litvě především kvůli probíhající 

hospodářské krizi?" a "Byla hospodářská krize v roce 2009 změnou kursu litevské politiky?". 

K vyhledání informací použiji především odborné ekonomické publikace, jako například měsíční 

shrnutí agentury Economist Intelligence Unit, novinové články, odborné knihy věnující se 

litevskému politickému systému, informace z oficiálních litevských vládních webů a interní zprávy 

Ministerstva zahraničních věcí ČR. Analýzy doplním také o informace z litevských agentur pro 

výzkum veřejného mínění nebo odborných článků v politologických časopisech. 

Práci ukončím přibližně na přelomu let 2010 a 2011, kdy Litva překonala nejtěžší období krize a její 

ekonomika se začala pomalu vzpamatovávat. Pro logické uzavření ještě doplním výsledek voleb do 

parlamentu z roku 2012. 
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Oproti původnímu projektu jsem kvůli čtenářovu komfortu a tematické návaznosti lehce pozměnil 

názvy a pořadí určitých kapitol — například druhou kapitolu jsem rozšířil do čtyř podkapitol a dle 

původního plánu jsem podkapitolu 2.c (Litevské politické strany a hnutí — historie, vliv a 

oblíbenost napříč republikou) obsáhl jak v podkapitole 2.b (Litevský politický systém od roku 

1991), tak i v podkapitole 2.d (Parlamentní volby v roce 2008). 

Drobnou změnou je i výměna podkapitol 5.a (Důsledky hospodářské krize pro litevskou politiku) a 

5.b (Důsledky hospodářské krize pro volbu prezidenta v roce 2009) a to z důvodu logické 

návaznosti práce. 

Původní šestou kapitolu (Shrnutí následků a změn litevské politiky v období hospodářské krize) 

jsem se po domluvě s vedoucím práce rozhodl spojit s kapitolou sedmou (Závěr) vzhledem k faktu, 

že se zároveň překrývají a fakticky vypovídají o stejné věci. Ostatní změny, které může čtenář 

oproti původnímu návrhu pozorovat,  jsou pouze kosmetické a nijak nesnižují kvalitu práce. 
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2. POLITICKÝ VÝVOJ LITVY 

2.a Historie litevské státnosti a politického systému 

2.a.a Vývoj litevské státnosti od I. světové války 

Vznik samostatné Litevské republiky datujeme do dob konce první světové války, přesněji na 

přelom let 1917 a 1918. V září 1917 se ve Vilniusu sešlo 214 zástupců z třiatřiceti litevských krajů, 

kteří zvolili dvacetičlennou Litevskou radu, neboli Tarybu. V prosinci roku 1917 Taryba obnovila 

nezávislost Litvy s hlavním městem Vilnius. 

V listopadu 1918 byla přijata prozatímní ústava, která počítala s prezidentem jako hlavou 

Litevského státu. O několik dnů později se začala pod vedením Augustinase Voldemarase tvořit 

první litevská vláda, prezidentem byl zvolen předseda Taryby, Antanas Smetona.  1

Ústavní pořádek se v Litvě formoval po několik let a po prozatímních ústavách z let 1918 a roku 

1920 byla finální demokratická ústava přijata až v srpnu 1922. Litva byla reprezentována 

prezidentem, který byl volen na tři roky sedmdesátičlenným, resp. v roce 1926 osmdesátičlenným 

Seimem, tedy litevským parlamentem. Tvoření vlády a vnitrostátní rozhodování náleželo 

parlamentu. Volební klauzule pro vstup do parlamentu nebyla v ústavě stanovena, často tak malé 

bezvýznamné strany rozhodovaly o vytvoření, respektive pádu dané vlády.  2

V prosinci 1926 došlo v Litvě k vojenskému převratu, který donutil rezignovat vládu a prezidenta 

Kazyse Griniuse. Prezidentem byl zvolen opět Antonas Smetona, premiérem Augustinas 

Voldemaras. Již na jaře 1927 byl rozpuštěn parlament a Smetona se za pomoci dekretů a 

oktrojované ústavy chopil vlády. Litva tak přešla k prezidentskému autoritativnímu režimu, který 

byl založen na podpoře Smetonovou nacionalistickou stranou a armádou a byl zakotven v nové 

ústavě.  3

Během druhé světové války se Litva dostala dodatkem k paktu Molotov-Ribbentrop pod vliv 

Sovětského svazu. V říjnu 1939 byla Litva jako poslední z pobaltských republik nucena podepsat 

dohodu o vzájemné pomoci se Sovětským svazem. V červenci 1940 proběhly v Litvě volby s 

povinnou účastí a možností volby jedné kandidátky — kandidáti lidové fronty získali 99,2 procenta 

 ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství 1

Lidové noviny, 1996, s. 151-156. Dějiny států. ISBN 80-7106-154-9.

 Tamtéž, s. 179.2

 Tamtéž, s. 186-190.3
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hlasů. Ještě v červenci nový parlament požádal o přijetí za svazovou republiku Sovětského svazu, 

čemuž bylo 3. srpna 1940 vyhověno.  4

Přeměna politického systému probíhala ve všech baltických státech rychle. Přechodné lidové vlády 

nahradil komunistický systém v čele s Komunistickou stranou Litvy (Lietuvos komunistų partija - 

LKP). Centrálním státním orgánem se stal Nejvyšší litevský sovět, který fakticky nahradil Seimas, 

reálně ale neměl téměř žádnou moc. 

V červnu následujícího roku Litvu i ostatní pobaltské státy obsazují vojska wehrmachtu.  V létě 5

1944 dobyla Rudá armáda téměř celé území Litvy zpět. Během poválečných konferencí se západní 

mocnosti snažily vyjednat samostatnost pobaltských zemí, ovšem neúspěšně. Už v listopadu bylo 

při Ústředním výboru Komunistické strany Sovětského svazu zřízeno litevské byro. 

2.a.b Období obnovování státní suverenity 

V osmdesátých letech, kdy celý Sovětský svaz zaznamenal hospodářskou stagnaci, začal být 

komunistický režim v pobaltských republikách pomalu podkopáván. V Litvě se začaly například 

konat demonstrace proti dostavbě jaderné elektrárny Ignalina nebo stavbě hydroelektrárny v 

Daugavpilsu. Mezi lety 1986-1988 se za vlády Gorbačova začalo oživovat litevské národní vědomí 

spolu s ideou reformního komunismu. Litevský lid pořádal další demonstrace a obrázkem 

celopobaltských snah se staly celonárodní pěvecké festivaly, odkud pochází název zpívající 

revoluce, který je pro baltickou suverenitu v devadesátých letech tak příznačný. Do popředí LKP se 

dostali reformní komunisté. Během tohoto období vznikaly v Pobaltí lidové fronty prosazující právě 

reformy režimu. Na Litvě se v červnu 1988 vytvořilo takzvané Litevské přestavbové hnutí 

(Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, dále jen Sąjūdis), ve kterém se objevily osobnosti jako Vytautas 

Landsbergis nebo Kazimira Prunskienė, kteří se v pozdějších letech stanou důležitými litevskými 

politiky. V říjnu byl také do úřadu prvního tajemníka zvolen reformista Algirdas Brazauskas. 

Uvolňování bylo viditelné například i v Nejvyšším litevském sovětu, který uzákonil litevštinu jako 

státní jazyk a navrátil v platnost předválečné státní symboly. V květnu 1989 byla Litevským 

sovětem přijata deklarace republikové suverenity, která znamenala, že Litevský sovět musí před 

zavedením platnosti sovětského zákona zákon prvně schválit, popřípadě neakceptovat. Brazauskas 

vytvořil vlastní komunistickou stranu nezávislou na Komunistické straně Sovětského svazu (KSSS) 

a v prosinci byl tamějším sovětem zrušen zákon o jedné straně. 

 Tamtéž s. 212-222.4

 Tamtéž, s. 229.5
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Volby v únoru 1990 znamenaly vítězství pro Sąjūdis, který získal 99 křesel; 25 míst obdrželi 

reformní komunisté, pouhých sedm míst konzervativní komunisté a pět míst nezávislí. V čele 

parlamentu stanul Vytautas Landsbergis ze Sąjūdisu. 11. března byla v Litvě vyhlášena plná 

nezávislost a zrušena sovětská i litevská sovětská ústava, kterou nahradila ústava z roku 1938, která 

byla následně deaktivována a vytvořena ústava dočasná vycházející z ústavy Litevské SSR.  V 6

březnu 1991 se Litevci v referendu 90,45 procenty kladných hlasů vyjádřili pro nezávislost. 

2.a.c Novodobá Litevská republika 

Hned po schválení dočasné ústavy začaly přípravy na tvorbě ústavy nové. Litevští politici se 

rozčlenili do dvou hlavních skupin, které můžeme rozdělit na zastánce silného, respektive slabého 

prezidenta. Skupina zformovaná okolo tehdejšího předsedy Landsbergise podporovala silné 

pravomoci prezidenta, postkomunisté preferovali systém parlamentní. První pokus o zavedení 

ústavy se silnou pozicí prezidenta se konal v květnu 1992 v rámci referenda, ke kterému ale nepřišel 

dostatek voličů, proto se stalo neplatné. Nová ústava, která byla kompromisním řešením mezi 

znesvářenými proudy, byla schválena 13. října 1992. Za necelé dva týdny probíhaly předčasné 

parlamentní volby, při kterých se Litevci v referendu vyjádřili k přijetí nové ústavy. Ta byla 

přibližně třemi čtvrtinami voličských hlasů schválena.  7

2.b Litevský politický systém od roku 1991 

2.b.a Systém volby prezidenta a jeho pravomoci 

Z historické tradice, která byla popsána na předchozích stranách, si Litva během své samostatnosti 

prošla nejprve silným parlamentarismem s nepřímo voleným prezidentem, který zastával spíše 

ceremoniální funkce. V roce 1926 se ale k moci za pomoci vojenského puče dostal bývalý prezident 

Antanas Smetona, který v Litvě nastolil autoritářský režim, tedy jistý druh autoritářského 

prezidencialismu. Jak již bylo zmíněno nová ústava byla kompromisem mezi těmito dvěma tábory. 

Politický systém Litvy nelze jednoznačně definovat. Dle ústavy je prezident přímo volený, ovšem 

téměř postrádá důležité pravomoci, kterých se mu v jiných zemích s přímo voleným prezidentem 

zpravidla dostává. Litevská ústava je ovšem v určitých částech psána tak nejasně, že si ji prezident 

může účelově vykládat pro svůj prospěch, a přiblížit tak litevský systém systému 

 MLEJNEK, Josef. Litevský smíšený volební systém. In: Smíšené volební systémy a většinotvorné 6

modifikace systémů poměrných. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2010, s. 89. ISBN 978-80-246-1782-4.
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poloprezidentskému, jak se čtenář dočte v následujících řádcích.  Prezidentovi je v ústavě věnována 8

šestá kapitola. 

Prezidentské volby v Litvě mívají hojnou účast, často vyšší než volby parlamentní, o volbách do 

Evropského parlamentu nemluvě. Voliči jsou občané Litvy, kteří prezidenta volí dle všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva. Litevský prezident je dle článku 81 ústavy volen dvoukolovým 

absolutně většinovým systémem na dobu pěti let, s možností jednoho bezprostředního 

znovuzvolení. Prezidentem se může stát původem litevský státní občan, který v Litvě žil v 

posledních třech letech, v době voleb dosáhl věku čtyřiceti let a je volitelný do parlamentu. 

Prezidentský kandidát musí před volbami sesbírat nejméně 20,000 podpisů oprávněných voličů, k 

tomu, aby se klání mohl zúčastnit. Vítězem voleb se stane kandidát, který v prvním kole získal 

nadpoloviční většinu hlasů, při nejméně poloviční účasti všech oprávněných voličů. Pokud k 

volbám nepřišla aspoň polovina oprávněných voličů, vítězem se stává kandidát, který dosáhl aspoň 

na třetinu hlasů všech oprávněných voličů. V případě, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, 

postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, které se koná dva týdny po kole prvním. 

Vítěz druhého kola se poté stane prezidentem Litevské republiky. V případě, že by se prvního kola 

nezúčastnili více než dva kandidáti a ani jeden by nezískal potřebnou většinu hlasů, volby se musí 

opakovat znovu.  9

Prezidentovy pravomoci jsou uvedeny v článku 84 ústavy a pokrývají především otázky zahraniční 

politiky. Prezident může dále využít suspenzivní právo veta, které je ale přehlasovatelné 

nadpoloviční většinou všech poslanců. Dále hlava státu může požádat o přezkoumání ústavnosti 

zákona u Ústavního soudu. Prezident se také určitým způsobem podílí na sestavování a chodu 

parlamentu a vlády, k čemuž se dostanu v následující kapitole.  10

Zajímavostí v Litevské ústavě zůstává spor o vyložení článku č. 92, kdy "Po volbách do parlamentu 

nebo po zvolení prezidenta republiky mu vláda vrátí pravomoci."  Dle článku lze ústavu vyložit 11

tak, že vláda po prezidentských volbách musí rezignovat a prezident ustanoví premiéra nového. 

Nejasný výklad se dostal roku 1998 k ústavnímu soudu, kdy bylo rozhodnuto, že vláda pouze vrací 

 MLEJNEK, Josef a a kolektiv. Postavení prezidenta v Litvě. In: Postavení hlavy státu v 8

postkomunistických zemích: od pádu komunismu v roce 1989 do roku 2010. Vyd. 1. Praha: Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011, s. 160. ISBN 978-80-87404-11-9.

 Ústava Litevské republiky: The Constitution of the Republic of Lithuania came into force on 2 November 9

1992 [online]. [Cit. 2016–04–24]. Dostupný z www <http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/
Constitution.htm>. 
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své pravomoci bez nutnosti rezignace. Prezident se tak po své zvolení pouze ujišťuje, zda má vláda 

důvěru parlamentu.  12

2.b.b Parlament, vláda a jejich pravomoci 

Litevský jednokomorový parlament, neboli Seimas, zastává na Litvě funkci zákonodárnou. Do 

parlamentu se volí 141 poslanců smíšeným volebním systémem jednou za čtyři roky. V poměrné 

části je voleno sedmdesát poslanců v jednom volebním obvodu, kterým je celá Litva. Pro vstup do 

parlamentu je zavedena pětiprocentní volební klauzule pro strany, sedmiprocentní pro koalice. 

Mandáty jsou rozděleny pomocí Hareovy kvóty a metody největšího zbytku. 

Zbylých jednasedmdesát mandátů se rozděluje většinově. Litva je rozdělena na 71 

jednomandátových obvodů, ve kterých zvítězí kandidát, který v prvním kole přesáhl hranici 50% 

odevzdaných hlasů, přičemž se k volbám muselo dostavit aspoň 40 procent oprávněných voličů. 

Pokud by byla volební účast nižší, ale kandidát získal přes polovinu odevzdaných hlasů, mandát 

může získat, pouze pokud dosáhl aspoň dvaceti procent všech hlasů oprávněných voličů. Pokud 

kandidát v prvním kole nesplní tyto podmínky, mandát zůstane neobsazen a rozhodne se o něm v 

druhém kole. Do něj postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Mandát získá ten 

uchazeč, který získá více hlasů bez ohledu na volební účast. Kandidát se přitom může o mandát 

ucházet na obou kandidátkách. Každý volič má tak během prvního kola k dispozici dva hlasy — 

jeden pro poměrnou a jeden pro většinovou část. 

Volební období parlamentu může být v několika ústavou daných případech zkráceno, například 

pokud se parlament usnese třípětinovou většinou. Dále může být rozpuštěn prezidentem republiky 

na žádost vlády, které Seimas vyslovil nedůvěru nebo opět prezidentem v případě, že parlament 

během třiceti dnů od předložení vládního prohlášení nepřijme v této věci usnesení, nebo do šedesáti 

dnů od předložení vládního prohlášení vůči němu přijme dvakrát negativní stanovisko. Prezident 

ovšem nesmí Seimas rozpustit, pokud jemu samotnému zbývá do konce volebního období méně jak 

půl roku. 

Pokud dojde k vyhlášení voleb na základě žádosti vlády, nově zvolený parlament může do třiceti 

dnů od první schůze třípětinovou většinou všech poslanců vyhlásit předčasné prezidentské volby. V 

případě znovuzvolení odvolaného prezidenta, který vládl v daném funkčním období déle než tři 

 JAVŮREK, Petr. Postavení prezidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska. In. NOVÁK, M.; 12
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roky, se další volební období počítá jako druhé a trvá pět let. Pokud bylo období kratší než tři roky, 

prezident zastává funkci v původní délce prvního období, které se nezapočítává jako období druhé. 

V případě rozpuštění parlamentu musí dojít k předčasným parlamentním volbám nejpozději do čtvrt 

roku. Vypsání předčasných voleb není možné také v případě, že neuplynula doba šesti měsíců od 

posledních předčasných parlamentních voleb. 

Výkonnou moc na Litvě zastává vláda, která je politicky odpovědná parlamentu. Premiér je 

jmenován a odvoláván prezidentem spolu se souhlasem parlamentu. Ministři jsou jmenováni a 

odvolávání prezidentem na návrh premiéra, který ale může prezident odmítnout. Premiér je pak 

nucen do deseti dnů představit nového ministerského kandidáta. Premiér po svém jmenování musí 

do patnácti dnů seznámit parlament s vládou, kterou žádá o vyslovení důvěry, ke kterému stačí 

prostá většina přítomných poslanců. Bez vyslovení důvěry parlamentu nenabude vláda svých 

kompetencí. 

Parlament může vyslovit nedůvěru premiérovi, vládě nebo ministrovi nadpoloviční většinou všech 

poslanců (tedy nejméně 71 hlasy), která znamená okamžitou demisi (v případě premiéra demisi celé 

vlády). Odstoupivší vláda, popřípadě ministr, dokonává svojí funkci do zvolení nové vlády, příp. 

ministra. Premiér o vyslovení důvěry žádá i v případě, že se během jednoho funkčního období 

vystřídá více jak polovina ministrů.  13

2.c Prezidentské volby mezi lety 1993 - 2004 

2.c.a Prezidentské volby 1993 

Do prvních prezidentských voleb v roce 1993 se přihlásili pouze dva kandidáti. Nezávislý Stasys 

Lozoraitis a Algirdas Brazauskas za Litevskou demokratickou stranu práce (Lietuvos demokratinė 

darbo partija - LDDP). Volby vyhrál Brazauskas, který získal jednašedesát procent odevzdaných 

hlasů. Brazauskas tak měl podporu jediné vládní strany a měl možnost vládnout jako silný 

prezident, čehož ale nevyužil a výkonnou moc přenechal vládě.  14

2.c.b Prezidentské volby 1997-1998 

Přelom let 97/98 se v Litvě nesl v duchu prezidentských voleb, kterých se účastnilo sedm 

kandidátů. V prvním kole zvítězil se ziskem necelých 45 procent nezávislý Artūras Paulauskas, 

 MLEJNEK, Josef a kolektiv. Postavení prezidenta v Litvě. s. 159-164.13
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který držel náskok sedmnácti procent na druhého Valdase Adamkuse. Ten ovšem ve druhém kole o 

pouhých 14 tisíc hlasů, tedy necelé jedno procento, volby vyhrál. Adamkus se ve svém funkčním 

období snažil pomocí kličkování v ústavních nejasnostech vytěžit co nejvíce, což se mu určitým 

dílem povedlo. Například i pomocí blokování usnesení parlamentu se mu v roce 1999 podařilo 

vyvolat vládní krizi, která vedla k posílení jeho postu.  15

2.c.c Prezidentské volby 2002-2003 

Litevci volili svého prezidenta opět na přelomu let 02/03. Klání se zúčastnilo sedmnáct kandidátů, z 

nichž pět v prvním kole ani nepřekročilo 20 tisíc hlasů, které předtím potřebovali ke kandidatuře. V 

prvním kole zvítězil předchozí prezident Valdas Adamkus s necelými šestatřiceti procenty hlasů. 

Druhé postupové místo získal šéf Liberálů (Liberalų demokratų partija - LDP) Ronaldas Paksas — 

obdržel přibližně 19,5 procenta. Největším překvapením voleb byla nakonec Paksasova výhra, kde 

se Paksasovi podařilo přelít téměř všechny hlasy protivníků z prvního kola na jeho stranu a získal 

pětapadesátiprocentní podporu voličů. Paksas ale v úřadu nevydržel moc dlouho, přesněji pouhých 

čtrnáct měsíců.  Prezident byl v dubnu následujícího roku zbaven funkce pomocí takzvaného 16

impeachmentu (lit. Apkalta). Paksas byl parlamentem obviněn z porušení přísahy za to, že udělil 

občanství ruskému podnikateli s helikoptérami Juriji Borisovovi, který byl mimo jiné napojen na 

nelegální prodej zbraní v Súdánu. Borisov taktéž sponzoroval Paksasovu prezidentskou kampaň 

nejméně 400 tisíci dolary.  Paksas byl zbaven funkce během tří hlasování parlamentu. K jeho 17

odvolání bylo nutné dosáhnout absolutní většiny pětaosmdesáti poslanců, což se ve všech třech 

hlasováních povedlo. Výsledek pak potvrdil Ústavní soud.  Do předčasných voleb, které se konaly 18

přibližně dva měsíce po Paksasově odvolání, zastával funkci prezidenta předseda parlamentu 

Artūras Paulauskas. 

 Tamtéž.15
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2.c.d Prezidentské volby 2004 

Do předčasných prezidentských voleb v roce 2004 se dostalo pouhých pět kandidátů. První kolo 

vyhrál s 31 procenty hlasů opět Valdas Adamkus, který kandidoval jako nezávislý. Druhé místo s 21 

procenty obsadila první novodobá litevská premiérka Kazimira Prunskienė, která kandidovala za 

Unii rolníků a strany Nové demokracie (Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos - 

VNDS). Druhé kolo voleb rozhodlo o těsné výhře Adamkuse, kdy rozdíl činil pouhých pět procent. 

Na Litvě se začala projevovat štěpící linie venkov-město, kdy hospodářsky slabý venkov volil 

Prunskienė, zatímco ekonomicky silná města Adamkuse. Během prvního kola voleb se konaly také 

první litevské volby do Evropského parlamentu, které se 30 procenty hlasů ovládla nová 

populistická Strana práce (Darbo Partija - DP), ruského rodáka Viktora Uspaskiče a získala tak pět 

europoslanců. Druhá Litevská sociálně demokratická strana (Lietuvos socialdemokratų partija - 

LSDP), která prošla fúzí s postkomunistickou LDDP, získala 14 procent hlasů, tedy dva mandáty.  19

2.d  Parlamentní volby v roce 2008 

Volby v roce 2008 se konaly v termínu 12. a 26. října. Spolu s nimi se konalo referendum ohledně 

dalšího fungování Jaderné elektrárny Ignalina, které ale nenabralo platnosti kvůli nedostatečné 

účasti. Volby vyhrál po dvanáctileté přestávce křesťansko-konzervativní Vlastenecký svaz (TS-

LKD) pod vedením Andriuse Kubiliuse. V poměrné části získal necelých dvacet procent hlasů, tedy 

18 mandátů, ve většinové ovšem získal 32 procent, což dalo 27 křesel v parlamentu. Dohromady tak 

svaz získal pětačtyřicet křesel. Druhé místo obsadila LSDP, která i přes zisk čtvrtého místa v 

poměrné části dokázala nabýt patnáct křesel v části většinové, což jí zajistilo pětadvacet křesel a 

náskok devíti mandátů na populistickou Stranu národní obrody (Tautos prisikėlimo partija - TPP) 

showmana a televizního producenta Arūnase Valinskase, která skončila na třetím místě. Čtvrté 

místo s patnácti mandáty obsadila strana Rolandase Paksase Pořádek a spravedlnost (Tvarka ir 

teisingumas - TT). Vládní koalici nakonec koncem října vytvořili Kubiliusovi konzervativci spolu s 

TPP, Liberální unií (Liberalų ir centro sąjunga - LiCS), která získala osm mandátů, a Liberálním 

hnutím Litevské republiky (Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis - LRLS) s jedenácti mandáty, 

které se odštěpilo od LiCS v minulém funkčním období. Předsedou parlamentu se stal zmiňovaný 

 MLEJNEK, Josef a kolektiv. Postavení prezidenta v Litvě. s. 166-167.19
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Valinskas z TPP. Strana práce, která vyhrála poslední volby, získala pouze deset mandátů, čímž si 

téměř čtyřikrát pohoršila.  20

Program vlády byl schválen 9. prosince. Hlavním cílem, který si vláda vytyčila, byl boj s 

překonáním hospodářských obtíží, do kterých se Litva dostala v souvislosti s finanční krizí.  

Jednotlivými opatřeními se budu zabývat v následujících kapitolách. V rámci zahraničních vztahů 

vláda podpořila silnou vazbu Evropské unie se Spojenými státy a dobré sousedské vztahy s Ruskem 

s důrazem na spolupráci s Kaliningradskou oblastí. V rámci bezpečnostní politiky se vláda zasadí o 

trvalou vojenskou přítomnost USA a NATO v regionu.  21

V lednu 2009 bylo v Litvě zřízeno nové Ministerstvo energetiky, které se mělo starat o realizaci 

energetické infrastruktury, energetické spolupráce EU a tvorbu jednotného energetického trhu v 

Pobaltí. V září byla po odvolání Valinskase předsedou parlamentu na místo zvolena Irena Degutienė 

z TS-LKD.  22

 MLEJNEK, Josef. Litevský smíšený volební systém. s. 100-101.20

 Litevská republika: Souhrnná teritoriální informace za rok 2009. Vilnius: Ministerstvo zahraničních věcí 21

České republiky, 2009, s. 13-15.

 Country Report: Lithuania. London: Economic Intelligence Unit, 2009, 2009(10), s. 10-11. ISSN 22

1462-6721.
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3. EKONOMICKÝ VÝVOJ LITVY 

3.a  Charakteristika litevské ekonomiky 

Litevská ekonomika je největší ekonomikou baltických zemí. I přesto ale patří mezi nejslabší v 

Evropské unii. Litevská ekonomika, a především tamější průmysl, je stále velmi ovlivněn 

historickou vazbou na Sovětský svaz. Nerostné bohatství je téměř nulové, kromě rašeliny a malého 

množství ropy Litva téměř nic netěží, na HDP se tak podílí přibližně půl procentem. Na Litvě 

můžeme také pozorovat téměř úplnou absenci těžkého průmyslu. Průmysl je tak zaměřen na 

chemickou výrobu, především umělých hnojiv a na zpracování ropy v rafinerii Orlen Lietuva. Právě 

tato ropná rafinerie vytváří až desetinu litevského hrubého domácího produktu. Dále je litevský 

průmysl zaměřen na výrobu potravin, zpracování tabáku, textilu, dřeva a skla. Litva byla donedávna 

také významným vývozcem elektrické energie. Tu vyráběla sovětská, resp. litevská (od rozpadu 

SSSR) jaderná elektrárna Ignalina, která ale byla v roce 2009 odstavena z důvodu dohod přijatých 

při vstupu státu do Evropské unie. Z Litvy se tak rázem stala země závislá na importu elektřiny, což 

se stalo jedním z největších problémů litevské, resp. baltické soběstačnosti. Průmysl v roce 2008 

vytvářel okolo čtvrtiny HDP země. Litva má také téměř nejvyšší spotřebu energie na jednotku HDP 

z celé Evropské unie. Tento fakt je dán především náročnou výrobou hnojiv. Stavebnictví se v roce 

2008 podílelo na HDP necelými 10 procenty. 

Zemědělství v roce 2008 zaměstnávalo přibližně 14,5 procent obyvatel, což převyšovalo průměr 

Evropské unie téměř třikrát (průměr v EU je 5%). Odvětví je zaměřeno na pěstování obilovin a 

chov především vepřového masa. Důležitou roli hraje také lesnictví a rybolov. 

Zbytek litevského HDP tvoří služby. Nezanedbatelnou část tvoří informační a komunikační 

technologie. Z dvaceti největších pobaltských firem v tomto sektoru jich v Litvě v roce 2009 sídlilo 

jedenáct.  Velkou část služeb zabírá také cestovní ruch, nákladní přeprava a skladování.  23

Hospodářství Litvy je velmi závislé na exportu. Na tom se z největší části podílí vývoz minerálů, 

tedy především ropy a produktů z ní vyrobených, jak bude níže zmíněno. Dalšími důležitými 

vývozními artikly země jsou stroje, především z oblasti bio a elektrotechnologií. Export je závislý 

také na chemickém průmyslu, především výrobě umělých hnojiv, velký podíl si drží i potravinářství 

a obchod s alkoholem a tabákem. Percetuální zastoupení jednotlivých sektorů exportu a importu je 

 Baltic ICT Market News: November 2009. UAB Prime Investment [online]. Vilnius, 2009, 2009 23

(November), 1-4 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: http://www.primeinvestment.lt/uploads/files/dir30/
dir1/15_0.php. 
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zobrazeno níže v grafu. Největšími exportními zeměmi jsou pro Litvu dlouhodobě Rusko, 

Lotyšsko, Polsko, Německo, Estonsko, Bělorusko a ostatní země EU.  24

 

3.b Historický vývoj litevské ekonomiky 

3.b.a Litevská ekonomika v dobách Sovětského svazu 

V meziválečném období, tedy době litevské samostatnosti, byla tamější ekonomika jednou z 

nejstabilnějších v Evropě. Litva byla třetím největším vývozcem lnu na světě, ekonomika byla dále 

postavena z největší části na zemědělské výrobě.  25

Po okupaci a obsazení litevského státu sovětskými vojsky došlo k zestátnění litevských podniků a 

kolektivizaci soukromých farem. Jako součást SSSR se litevská ekonomika industrializovala a 

ekonomicky integrovala právě s ekonomikou sovětskou. Většina litevských podniků se tak stala 

součástí závislou na ostatních sovětských republikách. 

3.b.b Litevská ekonomika do roku 2008 

Po odtržení Litvy v roce 1990 a rozpadu Sovětského svazu litevská ekonomika vykazovala nejvyšší 

hrubý domácí produkt per capita ze všech postsovětských republik, což bylo dáno především 

rozšířenou chemickou výrobou, oproti západním státům však zůstávala velice slabou . Litva 26

 Country Report: Lithuania. December 2010. s. 19.24

 VALANČIUS, Grigas. The Economic Development and Foreign Trade of Lithuania. Lituanus [online]. 25

1956, (1), 1 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://www.lituanus.org/1956/56_1_04Valancius.html.

 Former Soviet republics: Winners and losers. BBC [online]. 2011 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://26

www.bbc.co.uk/news/world-europe-14489883.
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musela po osamostatnění kompletně změnit a rozvinout svojí ekonomiku — předně se zbavit 

závislosti na ruských surovinách. Hlavním úkolem devadesátých let byla transformace sociálně-

plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Během přechodu Litva i ostatní pobaltské republiky 

čelily velké inflaci, která v roce 1992 na Litvě dosáhla necelých 1,021 procent.  Právě Litva se 27

postavila k ekonomickému přechodu a hyperinflaci nejméně rozhodně a stabilizace jí tak trvala 

přibližně o rok déle než zbývajícím dvěma baltickým státům.  V roce 1993 byl za národní změnu 28

zvolen litas, který byl od dubna následujícího roku pevně navázán na americký dolar z důvodu 

stabilizace ekonomického prostředí a neúměrné inflace. Mezi lety 1991 až 1995 proběhla první vlna 

takzvané kupónové privatizace, která byla více méně srovnatelná s privatizací českou — Litevci tak 

mohli privatizovat byty, skoupit akcie, půdu nebo kupony prodat.  Pomocí privatizace a navázání 29

pevného směnného kurzu vůči dolaru se podařilo litevskou ekonomiku v devadesátých letech 

stabilizovat a dovést ke stabilnímu růstu. Druhá vlna privatizace začala na Litvě v roce 1995 a 

změnou zákonů byla povolena privatizace bez nutnosti vlastnit kupony.  30

Zahraniční obchod od roku 1994 s výjimkou roku 1999, kdy na Litvu dolehl kolaps ruské 

ekonomiky, zaznamenával až do roku 2008 neustálý růst. Kvůli ruskému finančnímu propadu se 

litevská ekonomika začala ještě více odvracet od nástupnických zemí Sovětského svazu, přesněji 

Společenství nezávislých států. V roce 1997 činil vývoz do těchto zemí přibližně 45 procent, v roce 

2006 to bylo již jen 21 procent. Od roku 2002 byl kurz litu pevně navázán na kurz eura v přibližné 

hodnotě 3.45 litu za jedno euro. V roce 2004 vstoupila Litva do Evropské unie, v roce 2007 se 

chystala přijmout euro, čemuž bylo zabráněno překročením tříprocentní inflační hranice stanovené 

Maastrichtskými kritérii. 

Od roku 2000 do roku 2008 vzrostl hrubý domácí produkt Litvy o 77 procent a tamější ekonomika 

byla jednou z nejrychleji rostoucích v celé Evropské unii. Litva si tak vysloužila přezdívku 

Baltického tygra.  

 World Economic Outlook: Financial Crises: Causes and Indicators [online]. International Monetary Fund, 27

1998, s. 193 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo0598/pdf/
0598sta.pdf.

 NØRGAARD, Ole. The Baltic states after independence. 2nd ed. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 28

1999, s. 108-109. ISBN 18-589-8837-3.

 MILASIUS, Liudvikas. Hospodářský vývoj Litvy. Hospodářské noviny IHNED.cz [online]. Praha, 2005 29

[cit. 2016-02-19]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://ihned.cz/
c4-10110660-15814030-000000_d-10110660-15814030-000000_d.

 VILKAS, Eduardas. Privatisation in Lithuania [online]. Euras Lietuvoje, 1999, , 2-8 [cit. 2016-02-19]. 30

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20140922001606/http://www.euro.lt/old/ivykiai/vilk_eng.pdf.
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Ještě v roce 2007 zaznamenala Litva téměř devítiprocentní růst HDP (přesněji 8,8%), v listopadu 

téhož roku tehdejší vláda schválila zákon o finanční disciplíně zavazující ji k hospodaření s 

vyrovnaným státním rozpočtem s platností od roku 2009.  31

3.c Litevská ekonomika v době krize 

3.c.a Vývoj hrubého domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti a platů 

Již v prvním pololetí roku 2008 HDP kleslo k růstu 6,1 procenta. Litvu tak také zasáhl hospodářský 

pokles pobaltských států, který podpořilo prasknutí bubliny cen nemovitostí na přelomu let 2007 a 

2008. Mezinárodní ratingové agentury sice Litvu hodnotily jako ekonomicky stabilní, ale už v říjnu 

2008 agentura Standard & Poor snížila dlouhodobý rating ze známky A- na BBB+, krátkodobý byl 

ponechán na stupni A-2 s negativní prognózou.  Podobné kroky udělaly i agentury Fitch a 32

Moody’s. Republiku také zasáhla největší míra inflace od začátku devadesátých let, která se ale s 

příchodem krize začala snižovat. Inflace v Litvě byla ale zároveň nejnižší z baltických zemí. V roce 

2008 se vzhledem k začínající hospodářské krizi začala měnit prognóza litevského vývoje 

ekonomiky. Na rok 2009 se růst předpokládal mezi 4 - 4,5 procenta, na rok 2010 mezi 5 – 6 

procenty. 

HDP nakonec za rok 2008 činilo 2,6 procenta, v posledním čtvrtletí ale ekonomika již zaznamenala 

dvouprocentní propad. Hospodářské prognózy Litvy se během období od poloviny roku 2008 až do 

roku 2009 zhoršovaly. V lednu již Ministerstvo financí předznamenávalo propad ekonomiky za rok 

2009 o 4,8 procenta, koncem března se počítalo již s propadem o 10,4 procenta, přičemž během 

moderních dějin samostatné Litvy činil největší propad HDP 21,3 procenta v roce 1992.  V 33

průběhu posledního kvartálu v roce 2008 se krize promítla do litevského akciového trhu, kdy se 

litevská burza propadla o 71 procent a stala se tak šestou nejvíce postiženou na světě. Hospodářský 

pád zaznamenal nečekanou rychlost. Největší kvartální propad hrubého domácího produktu 

zaznamenala litevská ekonomika ve druhém čtvrtletí roku 2009, kdy dosáhl hodnoty -13,1 

 The Law on Fiscal Discipline adopted by Parliament [online]. In: . Vilnius: Ministry of Finance of the 31

Republic of Lithuania, 2007 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: https://finmin.lrv.lt/en/news/the-law-on-fiscal-
discipline-adopted-by-parliament.

 S&P cuts Lithuania, Latvia, affirms Estonia ratings [online]. In: . New York: Reuters, 2008 [cit. 32

2016-02-20]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/ratings-baltics-idUSN2732076220081027.

 Gross domestic product (GDP); Lithuania; 1990-2014 [online]. In: . Kushnirs, 2015 [cit. 2016-02-20]. 33

Dostupné z: http://www.kushnirs.org/macroeconomics_/en/lithuania__gdp.html.
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procenta.  Konečný pokles HDP za rok 2009 činil -14,8 procenta, což překonalo odhady ze začátku 34

roku. Rok 2010 přinesl mírný růst HDP o  1,6 procenta, což bylo dáno především nárůstem exportu 

a importu. Percentuální vývoj HDP od roku 2004 do roku 2009 je zaznamenán níže v grafu.  35

S pádem litevského HDP se snižovala i inflace, která se v předchozích letech držela na nejvyšší 

úrovni od začátku devadesátých let. Růst cen byl v posledních letech pozorován především u 

pohonných hmot, potravin a energetiky. Průměrný roční koeficient růstu spotřebitelských cen 

(HICP)  za rok 2008 nakonec dosáhl hodnoty 11,1 procenta. Koeficient v březnu roku 2009 činil 36

 Lithuania GDP Growth Rate: 1995-2016 [online]. In: . Trading Economics, 2016 [cit. 2016-02-20]. 34

Dostupné z: http://www.tradingeconomics.com/lithuania/gdp-growth.

 GDP growth (annual %) [online]. In: . The World Bank, 2016 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://35

data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/LT?page=1&display=default.

 koeficient HICP je používán především pro srovnání růstů inflace mezi jednotlivými zeměmi. HICP 36

používá například Evropská centrální banka pro monitorování inflace členských států. Do této práce byl 
vybrán proto, že lépe reflektuje reálný posun cen pro spotřebitele.
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již 10,4 procenta. Poté se nadále snižoval za rok 2009 se zastavil na průměrné hodnotě 4,2 procenta. 

Na rok 2010 byla předpokládána deflace, nakonec byl ale zaznamenán inflační růst o 1,2 procenta. 

Hodnoty inflace podle koeficientu HICP jsou zaznamenány v grafu na předchozí straně.  37

S hospodářskou krizí na Litvě rostla i nezaměstnanost. Ta ke konci července 2008 činila 4,8 

procenta, ale poté se začala rapidně zvyšovat. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 činila 7,9 procenta, v 

průměru za rok 2008 5,8 procenta. V březnu 2009 dosáhla k hodnotě 8,2 procenta. Za celé období 

roku 2009 byla v průměru 13,8 procenta. Začátkem dubna roku 2010 vzrostl koeficient až ke 14,3 

procenta a i přes zastavení poklesu ekonomiky počet nezaměstnaných dál rostl do června roku 

2010, kdy dosáhl vrcholu — 18,3 procenta nezaměstnaných. Za celý rok pak nezaměstnaných bylo 

v průměru 17,8 procenta.  38

S ekonomickým propadem přišel i tlak na snižování růstu platů a důchodů. Důvody klesajícího 

trendu budou vysvětleny o několik řádků níže v další kapitole.  

3.c.b Krizová opatření 

Litevská vláda v prosinci roku 2006 aktualizovala takzvaný Konvergenční program. Jeho součástí 

bylo omezení rozpočtového deficitu nejvýše na půl procenta HDP v roce 2008, dosažení na 

vyrovnaný rozpočet s rokem 2009 a hospodaření s přebytkem v roce 2010. To posléze potvrdil 

zákon o finanční disciplíně, který zavazoval od roku 2009 vládu hospodařit s vyrovnaným 

 HICP - inflation rate: Annual average rate of change (%) [online]. In: . Eurostat, 2016 [cit. 2016-02-20]. 37

Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1.

 SKAMAROČIENĖ, Violeta. Modern Lithuania (1991–now): Unemployment rate [online]. In: . Vilnius: 38

Oficialiosios statistikos portalas, 2013 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-
rodikliu-analize?id=1533&status=A.
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rozpočtem.  Tím mělo mimo jiné být dosaženo cenové stability a polevení vysoké inflace. S 39

příchodem hospodářské krize ale nebylo v roce 2008 dosaženo půlprocentní hranice a deficit dosáhl 

hodnoty 3,2 procenta, což navíc značně zkomplikovalo proces přijímání společné evropské měny 

euro, kde jeden z požadavků vyžaduje maximálně tříprocentní rozpočtový deficit. V roce 2009 

chtěla litevská vláda udržet deficit v maximální výši tří procent. 

Kvůli snaze o zachování co nejnižšího státního deficitu a zlepšení ekonomické situace postižené 

hospodářskou krizí byla na Litvě zavedena protikrizová opatření. V říjnu 2008 začal platit návrh 

Litevské státní banky o zvýšení garance za vklady z 50,000 euro na 100,000 euro. Nová vláda 9. 12. 

2008 se snahou udržet deficit do výše 2,1 procent HDP, prosadila program rozpočtových úspor a 

protikrizových opatření, která začala platit od 1. 1. 2009. Úsporný balík obsahoval: 

• zvýšení standardní sazby DPH z 18  na 19 procent (později zvýšeno až na 21 procent)  40

• zrušení všech výjimek z DPH kromě nákladů za vytápění v sezóně 2008/2009 (zůstalo na 5 

procentech) 

• snížení daně ze mzdy z 24 na 20 procent 

• zvýšení daně z příjmu právnických osob z 15 na 20 procent 

• zvýšení daně z dividend z 15 na 20 procent spolu s povinným příspěvkem na zdravotní pojištění 

ve výši 6 procent 

• úprava daňových povinností družstev a zemědělských společností 

• registrace malých živností jako firem s nutností platby korporátní daně 

• zvýšení spotřební daně na alkohol, tabák a pohonné hmoty 

• mimořádné rozpočtové určení částky jedné miliardy litů  pro finanční zajištění rozhodujících 41

ekonomických a obchodních činností 

• přezkoumání sociálních nákladů a jejich optimalizace 

• prodej státního podílu v rafinerii Mažeikiu nafta (dnes Orlen Lietuva) v hodnotě 1,3 miliardy litů 

• snížení platů státních administrativních zaměstnanců o 15 procent, včetně prezidenta a parlamentu 

Mezi další vládní opatření, která byla kvůli krizi na přelomu roku 2008 a 2009 schválena jsou: 

• vydání krátkodobých depozitních certifikátů v hodnotě 700 milionů litů 

 Law on Fiscal Discipline [online]. In: Vilnius: Global Law, 2007 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://39

policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=F0BE733B-C022-4373-9BBD-6E9ED5E8DC6B.
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1857-7431. Dostupné z: http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/1245/1254.
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• snížení výdajů státního rozpočtu o tři miliardy litů — omezení investičních programů, snížení 

mezd vedoucích pracovníků státní správě, atd. 

• další úsporná opatření v hodnotě dvou miliard litů během druhé poloviny roku 2009  42

I přes všechna opatření se v Litvě za rok 2009 hospodařilo s deficitem 8,9 procenta HDP, který byl 

pátý nejvyšší v Evropské unii. Na rok 2010 byl parlamentem schválen rozpočet s maximálním 

deficitem 5,9 procenta. Tomu měla přispět i další opatření, která byla v průběhu roku 2009 přijata. 

V období od začátku roku 2010 do konce roku 2011 bylo zavedeno: 

• snížení starobních důchodů vyšších než 650 litů v průměru o 5 procent, státních penzí o 10 

procent, vdovských důchodů o 5 procent, příspěvků na ošetřování a péči o 15 procent 

• důchody pracujících důchodců byly sníženy na 70 procent z původní částky 

• horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti byla snížena z 1040 litů na 650 litů 

• částka garantovaných příjmů, tedy základu pro výpočet sociálních příspěvků, snížena o 20 procent 

• výplata podpory v nezaměstnanosti zkrácena na šest měsíců  43

Všechna tato opatření se projevila na poklesu platů a růstu starobních důchodů, jak je vidět níže v 

grafu. Litevci dosáhli na nejvyšší platy v historii v roce 2008, kdy průměrný hrubý plat dosáhl 

hodnoty 2152 litů (cca 672 euro), čistý příjem byl v průměru 1651 litů (cca 514 eur). V roce 2009 

ale hrubý plat dosáhl průměrné výše 2056 litů (cca 594 euro), plat čistý v průměru činil 1602 litů 

(cca 463 euro). Rok 2010, kdy se ekonomika začala postupně zotavovat, zaznamenal v růstu platů 

aspoň zpomalení jejich propadu. Starobní důchody meziročně nezažily propad, ale jejich růst se 

drasticky zpomalil. Průměrný litevský důchodce si v roce 2007 přišel na přibližně 595 litů (cca 173 

euro). v roce 2008 dostal o 175 litů více (cca 50 euro) — průměr důchodu byl 770 litů (cca 223 

euro), tedy o necelých 29 procent vyšší než v roce předchozím. Za rok 2009 si důchodce za měsíc 

získal v průměru 811 litů (cca 235 euro), což značí nárůst o pouhých 41 litů (cca 12 euro), tedy 

necelých 5,5 procenta.  44

Během roku 2009 byly omezeny také investiční programy. Na konci října roku 2009 přijala litevská 

vláda takzvanou Národní dohodu. Tímto aktem vláda spolu s odbory, obchodními uniemi a dalšími 

sociálními skupinami vytvořila podmínky pro další úsporná opatření a boj za minimalizaci 

rozpočtového deficitu.  Litevská vláda od počátku hospodářské krize odmítala možnost čerpání 45
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půjček od Mezinárodního měnového fondu a nešla tak ve stopách Lotyšska nebo Maďarska. K 

financování rozpočtu využívala půjček od Evropské investiční banky a Nordické investiční banky. 

Během roku 2010 se litevská ekonomika začala pomalu vzpamatovávat z prudkého propadu. 

Pomocí úsporných opatření a škrtů se konzervativní vládě podařilo nastartovat růst v v průmyslu, 

exportu a importu. Se zpožděním ale reagovala spotřeba domácností nebo služby, které se i v roce 

2010 držely v záporných číslech. Během roku 2010 byla pro oživení podnikání a vzniku pracovních 

míst například snížena daň z přijmu pro živnostníky z patnácti na pět procent. Vláda se také 

rozhodla ponechat sníženou sazbu daně na léčiva, vytápění a tiskoviny. Kvůli drastickým úsporným 

opatřením, která byla v průběhu let 2009 a 2010 zavedena, tak nezbylo místo pro další škrty, tím 

pádem v druhé polovině roku zůstaly výdaje státu skoro nezměněny.  46
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4. Prezidentské volby v roce 2009 

4.a Přípravy voleb 

V roce 2004 se prezidentského křesla v Litvě ujal ve svém druhém volebním období nezávislý 

kandidát Valdas Adamkus. Především vzhledem k Adamkusově věku, kterému bylo v roce 2009 

dvaaosmdesát let, se rozhodl do dalších voleb nekandidovat. Na scéně se tak musela objevit nová 

jména. Samotný Adamkus se těšil vysoké oblibě veřejnosti a v prezidentském křesle vystupoval 

velice aktivně, jak mohlo být vidět například ostrou kritikou Brazauskasovy vlády, kdy premiér 

nakonec kvůli korupčním aférám podal demisi.  47

Do voleb v roce 2009 bylo zaregistrováno celkem čtrnáct kandidátů, z nichž jich sedm dokázalo 

nasbírat dostatečný počet podpisů k účasti ve volbách. Do závěrečného klání se tak 9. dubna 2009, 

kdy Centrální volební komise Litvy uzavřela registrace , dostal Algirdas Butkevičius za Sociální 48

demokraty (LSDP), který byl od roku 2004 ministrem financí. Dalším kandidátem byla Loreta 

Graužinienė za proruskou Stranu práce (DP). Jako nezávislá se rozhodla kandidovat ministryně 

financí z let 2001-2004 a Evropská komisařka pro rozpočet a finanční plánování Dalia 

Grybauskaitė. Nezávislým kandidátem se stal i armádní generál Česlovas Jezerskas. Valentinas 

Mazuronis kandidoval za stranu Právo a spravedlnost (TT) vedenou odvolaným prezidentem 

Rolandasem Paksasem. O prezidentský úřad se potřetí rozhodla ucházet i premiérka z let 1990 až 

1991 Kazimira Danutė Prunskienė, formální předsedkyně Litevského lidového svazu rolníků 

(LVL), která se ovšem do voleb nominovala sama. Posledním kandidátem se stal Valdemar 

Tomaševski, předseda strany Volební akce Poláků v Litvě (LLRA-AWPL).  Datum voleb bylo v 49

prosinci 2008 stanoveno na 17. květen, případné druhé kolo pak na 7. červen spolu s volbami do 

Evropského parlamentu. 

Ústředním tématem všech kandidátů byla již zmiňovaná ekonomická krize, která Litevce v 

posledním roce drancovala. Samotná volební kampaň ale oproti předešlým letům trvala krátkou 

dobu (přibližně od přelomu roku) a byla zastíněna zmiňovanou hospodářskou krizí. V červnu 

předchozího roku byl navíc parlamentem schválen pozměněný zákon omezující politickou kampaň 
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 Country Report: Lithuania. May 2009. s. 10.48

 DELOY, Corrine. The European Elections Monitor: Lithuanian Presidential Election, a round up one week 49

before the election [online]. In: . Fondation Robert Schuman, 2009 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://
www.robert-schuman.eu/en/eem/0923-lithuanian-presidential-election-a-round-up-one-week-before-the-
election.

�22



v masových médiích. Podle něj bylo masovým médiím zakázáno poskytovat politickou reklamu 

zdarma, v jakékoli hlasové a video formě, v rádiu a televizi a na prvních stranách tištěných 

periodik. Dále bylo nařízeno, aby byl obsah jednotlivých zpráv spravedlivě rozdělen mezi všechny 

kandidáty. Negativní reklamu bylo možno odmítnout, pokud se zadavatel nezavázal, že uhradí 

případné náklady v otázce reakce na danou reklamu. Dalším bodem byl například zákaz 

předvolební reklamy třicet hodin před začátkem samotných voleb.  Zákon měl především snížit 50

úspěch populistů a také snížit cenu volebních kampaní, která v Litvě rostla raketovou rychlostí.  51

Během pouhého měsíce, kdy mohly kampaně oficiálně probíhat, bylo mimo jiné zakázáno 

umisťovat reklamu jinam, než na speciálně určená místa, nebo rozdávat letáky a reklamní předměty 

potencionálním voličům. 

Programy jednotlivých kandidátů byly ve většině krátké a fragmentované. Většina z nich hlásila 

populistická nicneříkající hesla bez možností, jak hospodářské krizi efektivně čelit. Kromě 

Grybauskaitė se kandidáti ohrazovali proti faktu zvyšování daní, škrtání sociálních dávek a důchodů 

zaváděných stále méně oblíbenou vládní koalicí. Butkevičius, Mazuronis a Prunskienė prosazovali 

politiku Evropského ekonomického záchranného plánu, který měl za cíl podpořit ekonomiku 

investicemi z Evropských strukturálních a investičních fondů, které by zvýšily poptávku, ochránily 

pracovní místa a posilnily sociální sféru. Grybauskaitė před volbami slibovala lepší sociální systém, 

regulaci monopolů, transparentnost ve veřejném sektoru a důsledné dodržování zákonů.  52

První fáze kampaně k prezidentským volbám se začala konat od 24. prosince 2008.  Druhá část, 53

tedy oficiální a nejvíce viditelná, mohla být spuštěna až po finálním představení kandidátů, tedy až    

v polovině dubna. I kvůli zavedení sporného omezujícího zákona, byly jednotlivé kampaně 

relativně nudné a nezajímavé.  54
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4.b Dalia Grybauskaitė v očích litevské veřejnosti a veřejných činitelů 

Dalia Grybauskaitė se narodila v roce 1956 ve Vilniusu. Získala doktorský titul v ekonomii na 

moskevské Akademii věd. Pracovala na Akademii věd Litevské SSR a během litevského přechodu k 

samostatnosti vykonávala funci ředitelky zemědělské divize na Vilniuské vyšší škole komunistické 

strany, která byla určena pro přední kádry KS. Dále pracovala jako ředitelka vědeckého úseku na 

Ekonomickém institutu ve Vilniusu a v roce 1991 se stala programovou ředitelkou premiérovy 

kanceláře. Mezi lety 1991 až 1993 zastávala funkci ředitelky Evropského odboru na Ministerstvu 

mezinárodních a ekonomických vztahů, poté byla například hlavním vyjednavačem při podpisu 

smlouvy o volném obchodu s Evropskou unií. Mezi další významné funkce, které zastávala, patří 

post ministryně financí mezi lety 2001 až 2004 za Brazauskasovy vlády a především funkce 

Evropské komisařky pro finanční plánování a rozpočet, kterou vykonávala až do prezidentských 

voleb.  55

Už před parlamentními volbami na podzim roku 2008 bylo opakováno jméno Dalii Grybauskaitė 

jako možné kandidátky do prezidentských voleb, které se měly konat až další rok. Samotná 

komisařka se do boje o prezidentský post rozhodla zapojit až na konci února, tedy necelý čtvrtrok 

před volbami. Podpory se jí dostalo především od premiéra Andiuse Kubiliuse (TS-LKD), který jí 

nabídl možnost kandidatury za jeho pravicovou stranu. 

Grybauskaitė se v domácí politice vyjadřovala velice ostře proti levicové vládě Gediminase 

Kirkilase už během její návštěvy v červnu 2008. Kritika se dotkla především špatného a 

rozhazovačného hospodaření, neschopnosti udržení stabilní inflace a špatného výběru evropských 

dotací a fondů. Komisařka kritizovala vládu před volbami ještě několikrát, například kvůli 

alarmujícímu rozdílu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Už v té době byla Grybauskaitė 

druhou nejdůvěryhodnější političkou hned za prezidentem Adamkusem.  V listopadu se komisařka 56

po parlamentních volbách setkala s premiérem Kubiliusem, který s ní projednával agendu nové 

vlády. Po schůzi se Kubilius nechal slyšet, že se stranou projedná nominaci Grybauskaitė na post 

prezidentky.  Lednové průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že Grybauskaitė je hlavní 57

favoritkou s přibližně 40 procentní podporou voličů, a to i přesto, že kandidaturu zatím nepotvrdila. 
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Její nejbližší soupeři ztráceli okolo 20 procent možných hlasů. Kubilius v prosinci prohlásil, že v 

případě, že by komisařka nekandidovala nebo volby prohrála, bude pro ni k dispozici její místo v 

Evropské komisi.  První z předvolebních "krizí" ohledně kandidatury Grybauskaitė se projevila v 58

únoru, kdy členové TS-LKD začali připravovat jiné kandidáty, kteří by mohli ve volbách bojovat — 

v úvahu připadala například členka Evropského parlamentu Laima Andrikienė nebo ikona litevské 

samostatnosti Vytautas Landsbergis. Ztráta podpory by v případě kandidatury mohla pro 

Grybauskaitė znamenat odliv stranických peněz do kampaně.  59

26. února Grybauskaitė konečně potvrdila svoji kandidaturu na prezidentský post.  Už v té době se 60

média předně upínala k otázce, zdali dokáže Grybauskaitė již během prvního kola. Možnost, že by 

mohl dosáhnout vítězství jiný kandidát byla téměř nereálná. Níže v grafu je zaznamenáno, jak 

Litevci odpovídali na otázku, který veřejný činitel nejlépe zastupuje jejich zájmy. Z grafu je patrné, 

že se komisařka těšila velké důvěře již v roce 2008. Před volbami se pro kandidátku vyjádřilo 

nejvíce Litevců po oznámení její kandidatury. 

I v předvolebních průzkumech se Grybauskaitė těšila oblibě. Například během únorového 

průzkumu společnosti RAIT odpovědělo 54,5 procenta respondentů, že by volilo Daliu 

Grybauskaitė. Druhé místo obsadil Algirdas Brazuskas, který by v únoru podle průzkumu obdržel 

jen 9,4 procenta hlasů. Kandidátka v té době navíc odmítla tvrzení, že v minulosti kolaborovala s 

KGB. Během březnového průzkumu měla už podporu 60,6 procent voličů.  61
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4.c Profilace Dalii Grybauskaitė 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole Dalia Grybauskaitė oficiálně potvrdila svojí kandidaturu na 

prezidentský post v březnu roku 2009. Už předtím se ohrazovala proti levicové vládě a její 

neschopnosti řešit začínající hospodářskou krizi. Po parlamentních volbách podporovala kroky 

středopravé Kubiliusovy vlády, ve které si více méně našla ideologického spojence. Tento krok je 

velice zajímavý jak vzhledem ke komisařčině komunistické minulosti, tak i k její účasti v levicové 

vládě. Na tento fakt upozorním i v další části práce. Grybauskaitė od začátku kampaně vystupovala 

jako tvrdá a pohotová vyjednavačka, což někdy budilo dojem arogance a agresivity. Během své 

kampaně si vysloužila přezdívky jako iron-lady Litvy nebo ocelová magnolie. V litevských médiích 

se jí přezdívalo také jako naděje pro Litvu. Grybauskaitė vystihla v předvolební kampani své 

jednání i svojí životní filosofii takto: "Jsem extrémně upřímná a přímá, někdy až moc. Říkám to, co 

si myslím, což se nemusí vždy všem líbit. Stavím se za transparentnost a tuto kvalitu požaduji od 

všech ostatních."  Komisařka se ve své kampani silně opřela do neregulovaných monopolů 62

(především v energetice) vlastněných několika oligarchy. Tento bod byl jedním z ústředních témat 

její kampaně, ve kterém řešila například i  problém, kdy Litevci platili například za elektřinu více 

než sousední země, které neměly tak levný proud jako Litva z elektrárny Ignalina. Stejný problém 

spatřovala i u ostatních surovin jako plyn, nafta nebo benzín, které byly kontrolovány pouhou 

hrstkou podniků.  Dalším z bodů její kampaně byl také boj proti rozbujelé korupci. V zahraniční 63

politice, která má být její hlavní doménou, se oproti Adamkusovi chtěla zaměřit především na 

posílení vztahů s ostatními zeměmi Evropské unie a také na pragmatičtější a otevřenější vztah s 

Ruskem, který v minulých letech chřadl. Komisařka dále řekla, že se v Litvě pokusí stabilizovat 

finanční situaci tak, aby se země ozdravila nejrychleji, jak jen může.  64

Grybauskaitė se oproti ostatním kandidátům vyznačovala svojí věcností a přímostí. Na otázky, které 

jí byly položeny, odpovídala jasně a působila suverénně. Okolo kandidátky se mezi litevskými 

občany vytvořil jakýsi mýtický duch, který měl stát spasit od ekonomické krize. Body jí dodával i 

fakt, že nebyla spjata s žádným korupčním ani vládním skandálem. Grybauskaitė se nechala slyšet, 
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že byla vždy jiná než ostatní. To dalo vzniknout myšlenkám, že je lesbičkou, což by jí v Litvě v 

době jejího zvolení mohlo kvůli relativně konzervativní litevské společnosti ubrat preference. 

Grybauskaitė, která je svobodná a bezdětná, ovšem tuto domněnku vyvrátila s tím, že odkazovala 

na její cestu za úspěchem a nekonformní způsob rozhodování.  65

Další záporné body, které mohly Grybauskaitė ublížit, můžeme najít například v již zmíněném 

působení v komunistických institucích za dob Sovětského svazu, stejně tak jako domněnky o 

spolupráci s KGB, které ale byly vyvráceny. Dalším faktorem mohla být například neúčast 

Grybauskaitė v hnutí Sąjūdis, namísto kterého vstoupila do postkomunistické sociální formace. 

Kandidátka mohla také odečíst procenta za relativně velkou podporu kroků Kubiliusova kabinetu, 

které byly mezi Litevci kvůli škrtům v rozpočtu velmi nepopulární (i přes masové protesty protesty 

si ale strana v roce 2009 držela v průzkumech náskok). I přes zmíněná negativa většina národa 

Grybauskaitė až do voleb podporovala.  66

4.d Prezidentské volby v Litvě v roce 2009 

Volební místnosti se v Litvě otevřely v neděli 17. května v sedm hodin ráno, zavřely téhož dne v 

osm hodin večer. Hlasovalo se celkem v šedesáti okresech a 2,030 obvodech, z nichž jich bylo 

padesát otevřeno mimo Litvu. Voleb se nakonec zúčastnilo 1,393,278 oprávněných voličů, což 

znamenalo konečnou účast 51,76 procenta. 

Volby dle předpovědí bez jakéhokoli překvapení vyhrála Dalia Grybauskaitė, která získala 68,21 

procenta odevzdaných hlasů a stala se tak prezidentkou Litevské republiky hned v prvním kole. Pro 

Grybauskaitė hlasoval necelý milion Litevců (přesněji 950,407 voličů). Druhé místo obsadil s 

pouhými 11,68 procenty Algirdas Butkevičius — rozdíl mezi první a druhým místem tak činil 

neuvěřitelných sedmapadesát procent. Třetí místo obsadil Valentinas Mazuronis s 6,08 procenty 

hlasů, čtvrté místo Valdemar Tomaševski s 4,68 procenty. Pátá skončila několikanásobná 

prezidentská kandidátka Kazimira Danutė Prunskienė s 3,86 procenty, hned v závěsu Loreta 

Graužinienė s 3,57 procenty. Poslední místo obsadil Česlovas Jezerskas, který získal 0,66 procenta 

odevzdaných hlasů. Zajímavostí je, že Jezerskas získal v součtu hlas celkem od 9,191 voličů, což by 
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mu bývalo nestačilo ani na kandidaturu do voleb, kde je hranice nastavena na 20,000 podpisů. 

Neplatných hlasů bylo odevzdáno celkem 17,640, tedy něco málo přes jedno procento.  67

Volby se tak nesly, jak již bylo dříve zmíněno, pouze na otázce, s jakým náskokem Grybauskaitė 

vyhraje. Na přiložených mapách v krátkosti rozeberu geografickou stránku voleb a jejich výsledků. 

První z map ukazuje, který kandidát vyhrál v jednotlivých prezidentských okresech. Z mapy je 

patrné, že v drtivé většině okresů, 

d o h r o m a d y v 5 6 z e 6 0 , v y h r á l a 

Grybauskaitė. Dva okresy získal Valdemar 68

Tomaševski, po jednom poté Algirdas 

Butkevičius a Kazimira Prunskienė. Výhrou 

Tomaševského v Šalčininkovském a 

Vilniuském okresu můžeme poukázat na 

stále silnou polskou menšinu, která se na 

tomto území (které bylo po dlouhou dobu 

první poloviny 20. století obsazeno Poláky) 

zdržuje. 
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V následujících mapách se podíváme na 

geografické rozdělení hlasů tří nejlepších 

kandidátů.  69

U Dalii Grybauskaitė byly hlasy po republice 

rozloženy relativně rovnoměrně. Největší 

podporu kandidátka zaznamenala v centrální 

části Litvy v okolí druhé největší metropole 

Kaunasu. Přímo v okresu Kaunas-město 

získala Grybauskaitė největší percentuální 

podíl ze všech okresů — dohromady 83,19 

procenta všech odevzdaných hlasů. Nejslabší 

podpory se jí naopak dostalo v okresech, které 

ovládl Tomaševski, respektive Butkevičius. 

Právě Butkevičiusovi vyjádřil největší podporu 

(52,11 pct hlasů) Vilkavišský okres u hranic s 

Kaliningradskou oblastí a Polskem, kde v 

devadesá tých le tech zas táva l funkc i 

viceguvernéra pro finanční a hospodářskou 

divizi a téměř po celé desetiletí působil v 

tamějším zastupitelstvu.  Vyšší podpory se 70

dočkal také v Radviliškijském okresu, kde se 

Butkevičius narodil. 

Poslední z map se věnuje kandidátovi za 

P a k s a s o v u s t r a n u T T Va l e n t i n a s o v i 

Mazuronisovi. Ten sice nevyhrál ani v jednom 

z volebních okresů, ovšem je nutné si 

povšimnout jeho podpory na severo-západě 

země, kde během voleb TT zaznamenává 

 KIREEV, Alex. Lithuania. Presidential Election 2009. In: Electoral Geography 2.0: Mapped Politics 69

[online]. 2009 [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/l/
lithuania/lithuania-presidential-election-2009.html.

 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimai: Algirdas Butkevičius [online]. Vilnius: Lietuvos Respublikos 70

vyriausioji rinkimų komisija, 2009 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/
rinkimai/403_lt/Kandidatai/Kandidatas24890/Kandidato24890Biografija.html.

�29

https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/l/lithuania/lithuania-presidential-election-2009.html


nejvyšší volební výsledky (včetně Telšijského okresu, kde se Paksas narodil). 

Malý okres Visagino na východě Litvy ovládla prorusky orientovaná Kazimira Prunskienė. Tento 

fakt je dán především ruskou diasporou, která na území okresu pobývá. Samotné město Visaginas, 

které samo o sobě tvoří naprostou většinu okresu, má jako jediné litevské město počet ruských 

obyvatel přes padesát procent. 

Mezi Litevci se tak jasně projevil odraz hospodářské krize, který je nutil hledat její vyústění právě v 

prezidentských volbách. Litevská společnost sžíraná vysokou nezaměstnaností, snižujícími se platy 

a zvyšujícími výdaji se tak obracela právě na Grybauskaitė, která přijela ze sídla Evropské unie 

proto, aby jako prezidentka "spasila" propastně se snižující ekonomickou výkonnost Litvy pomocí 

jejího, před volbami prezentovaného "receptu". Z výsledků je tak jasné, že Grybauskaitė byla 

prakticky jedinou možností, která mohla dle Litevců zemi zachránit. V kontrastu se můžeme 

podívat například na výsledek druhého Butkevičiuse, který jako předseda druhé nejsilnější strany v 

Seimu získal 11,68 procenta hlasů — nedosáhl tedy ani na výsledek 11,73 procent hlasů, které jeho 

strana obdržela v poměrném kole parlamentních voleb (ve kterém obsadila čtvrté místo), natož na 

konečný počet mandátů, kterých sociální demokraté získali 17,73 procenta. 

4.e  Reakce na výsledky voleb 

Jak bylo již několikrát řečeno, výsledky voleb byly v celé Litvě předvídány již dlouho dopředu. 

Největší litevský deník Lietuvos rytas v pondělí po volbách uvedl, že Grybauskaitė rozdrtila její 

protivníky jednou ranou, čímž odkazoval na její černý pás v karate, který získala při svém pobytu v 

USA. Deník Lietuvos zinios zase napsal, že Grybauskaitė získala post bez boje. Sloupkař Rytasu 

Rimvyldas Valatka uvedl, že volby byly svým stylem "velice ruské", čímž upozorňoval na téměř 

nulovou konkurenci a reálnou politickou soutěž.  71

Ještě v noci z neděle na pondělí po oznámení předčasných výsledků blahopřál Grybauskaitė k 

vítězství premiér Kubilius, který řekl, že doufá, že se mu bude s nově zvolenou prezidentkou dobře 

spolupracovat. Grybauskaitė už před vítězstvím voleb oznámila, že v případě zvolení bude po 

Kubiliusovi požadovat změny ve vládě, na což byl premiér připraven. Blahopřání se Grybauskaitė 

dočkala i od odstoupivšího prezidenta Adamkuse, který zdůraznil svou připravenost spolupráce a 

 ADOMAITIS, Nerijus. Lithuania elects first female head of state. Die Welt [online]. 2009 [cit. 71

2016-04-24]. Dostupné z: http://www.welt.de/english-news/article3759967/Lithuania-elects-first-female-
head-of-state.html.

�30



pomoci při předávání prezidentských pravomocí.  Vytautas Landsbergis řekl, že vítězství 72

Grybauskaitė je rozfouknutím "staré nomenklatury". Ke gratulacím se přidal exprezident 

Brazauskas, který o Grybauskaitė řekl, že bude dobrou prezidentkou a že má být tvrdá v jednání se 

současnou vládou.  73

4.f  Dalia Grybauskaitė po nástupu do funkce 

Nová prezidentka byla oficiálně inaugurována 12. července, v době, kdy na ekonomiku tvrdě 

dopadá zhoršení podmínek financování zapříčiněné snížením ratingu a také pokles komplexní 

poptávky. V krátké řeči Grybauskaitė znovu pronesla, že v domácí politice bude mnohem aktivnější 

než její předchůdce Adamkus. Za nutné považovala reformy v soudnictví, kritizovala 

oligarchistické monopoly a naléhala na pokračující snahy o zlepšení vzdělání, zdravotnictví a 

sociálních služeb. Ve své řeči upozornila také na nutnost více vyrovnané zahraniční politiky a 

zaměření na národní zájmy spíše, než na snahy dosáhnout na vedoucí postavení v euroatlantických 

institucích. Grybauskaitė je rovněž propagátorka konstruktivních vztahů s Ruskou federací, které 

byly od vzniku republiky chladné. O jejich znovunavazování se ale ještě před zvolením nové 

prezidentky zasazuje ministr zahraničí Vygaudas Ušackas. Nutností je také řešení energetické 

otázky po odpojení JE Ignalina. 

Opětovné jmenování Kubiliusova kabinetu nebylo po těchto volbách pouhou formalitou, neboť 

Grybauskaitė už před volbami vyžadovala změny ve vládě, jak jsem již několikrát zmínil. Namísto 

očekávané obměny pěti ministrů, které Grybauskaitė označila během voleb za nedůsledné a 

nečinné, byl na svém postu vystřídán pouze ministr pro sociální bezpečnost a práci Rimantas 

Dagys. Jeho místo získal předseda parlamentní komise pro sociální věci Donatas Jankauskas. Snaha 

Grybauskaitė o sesazení ministra financí Algirdase Šemety byla úspěšná ještě před samotnou 

inaugurací, kdy byl ministr premiérem Kubiliusem nominován na uvolněný post eurokomisaře, 

který předtím zastávala právě zvolená prezidentka.  74

Grybauskaitė se po svém zvolení spolu s částí parlamentu postavila za odchod předsedy Seimu a 

Strany národního vzkříšení Arūnase Valinskase, který měl kontakty s kaunaským podsvětím a 

zároveň s Rolandasem Michalskisem, údajným členem skupiny organizovaného zločinu v 
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Kaunasu  (jeho strana se v létě kvůli aféře rozštěpila). Valinskas byl nakonec funkce zbaven až 75

hlasováním o nedůvěře. Novou předsedkyní se následně stala Irena Degutienė z TS. Vládnoucí 

koalice zůstala ovšem velice slabá, s většinou opřenou pouze o jeden hlas.  76

Grybauskaitė po zvolení také požádala o snížení jejího platu o padesát procent, čemuž bylo 

vyhověno. Tímto gestem Litevcům ukázala, že s šetřením začíná sama u sebe. Během léta 

parlament schválil plán na snížení mateřské o deset procent s platností od září, byl ale novou 

prezidentkou vetován. Později parlamentem prošel nový návrh, který snížení dávek oddálil a který 

Grybauskaitė dopředu posvětila. Na tomto případu je patrné, že prezidentka i při nutnosti zavádět 

úsporná opatření myslela například na sociální zajištění rodin. 

Další veto, které Grybauskaitė hned po zvolení využila, bylo mířeno proti novele zákona o ochraně 

mládeže před škodlivým vlivem veřejných informací, který se neslučoval s litevskými závazky vůči 

mezinárodním institucím. Veto ale bylo Sejmem přehlasováno. Rázem ale Litvu napadl Evropský 

parlament, který uvedl, že novela, která byla kritizována především za zákaz propagace 

homosexuality, odporuje lidským právům a svobodám. Kompromisní novela, která vypustila 

kritizované homofobní části, byla nakonec schválena a prezidentkou podepsána až v prosinci.  

Nová prezidentka se hned po svém zvolení pustila do aktivního působení v otázkách zahraniční 

politiky, které jí především přísluší. Grybauskaite řekla, že Litvu zbaví vyhraněných postojů, které 

ji dostaly do pozice "outsidera" Evropské unie. Grybauskaitė se během svých prvních zahraničních 

cest vydala do Varšavy, Bruselu a Paříže, což značí právě obrat politiky do srdce Evropské unie. 

Litva tak  navazuje kontakt s hospodářsky stabilními partnery. Ve Francii navíc podepsala dohodu o 

strategickém partnerství, která byla v Litvě chápána jako přelomová ve vztazích s velkými zeměmi 

EU. Prezidentka znovu apelovala na vyváženost litevské politiky ve vztahu k jejím sousedům, tedy i 

Rusku a Bělorusku. Rozmrzající vztah byl ovšem narušen schválením proklamace odsuzující 

zločiny nacismu a stalinismu parlamentem, připadající na den schválení paktu Molotov-Ribbentrop. 

Právě 23. říjen se tak podpisem stal dnem připomínky obětí nacismu a stalinismu. Rusko obratem 

zareagovalo zpřísněním celních kontrol a poté i zákazem dovozu litevských mléčných výrobků. V 

srpnu poté Grybauskaitė zavolala ruskému prezidentovi Medveděvovi, což byl první oficiální 

kontakt prezidentů Litvy a Ruska po více než osmi letech. V září Litvu navštívil běloruský 

prezident Lukašenko spolu s premiérem a několika ministry. Grybauskaitė se tak stala 

prostředníkem mezi Běloruskem a Evropskou unií, kdy tlumočila požadavky na zmírnění sankcí. 
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Vřelá politika uplatňovaná vůči Ukrajině a Gruzii zůstala po nástupu nové prezidentky 

nezměněna.  77

Od září v Litvě začal platit další balík úsporných opatření, který zvýšil například DPH z devatenácti 

na jednadvacet procent. Snížily se i platy státních zaměstnanců a poslanců, osekány byly jednotlivé 

rozpočty ministerstev.  

V prosinci byla přijata opatření snižující starobní důchody v průměru o pět procent, sníženy byly i 

ostatní sociální dávky. Důchodci se ovšem začali proti opatřením bouřit. V tomto měsíci se konal 

ustanovující sjezd nové politické strany založené Kazimirou Prunskienė, která se otevřeně přihlásila 

k podpoře rozvoje spolupráce s Ruskou federací. Na sjezdu se objevil i předseda zahraničního 

výboru ruské Dumy Konstantin Kosačev, který označil litevskou politiku vůči Rusku za 

nepřátelskou. K aféře se ostře vyjádřil ministr zahraničí Ušackas, Grybauskaitė pouze uvítala, že se 

strana rozhodla veřejně sdělit směr jejího zájmu. Událost ale zvýšila tlak na třecí linii v otázce 

postavení republiky k Rusku.  78

Konec roku 2009 se nesl v duchu kauzy tajné věznice CIA na území Litvy. Vyšetřování nepřineslo 

jasnou odpověď na otázku, zda věznice v Litvě působila nebo nepůsobila. Během vyšetřování 

rezignoval šéf litevské tajné služby a prezidentka požádala parlament o odvolání Mečyse 

Laurinkuse, velvyslance v Gruzii a bývalého šéfa tajné služby. To ale blokoval ministr Ušackas, 

který prohlásil, že přítomnost vězňů CIA nebyla potvrzena. Za tento krok byl posléze Grybauskaitė 

silně kritizován. Aféra nakonec vygradovala během ledna, kdy se proti Ušackasovi postavila i 

předsedkyně sejmu Degutienė, která řekla, že by podpořila výměnu postu ministra zahraničí. V 

lednu Grybauskaitė oznámila premiérovi, že se Usačkas více netěší její důvěře. Den na to Usačkas 

sám oznámil svojí rezignaci.  79

Při schvalování rozpočtu na rok 2010 se při křehkém postavení koalice ozvali bývalí prezidenti 

Adamkus a Brazauskas, kteří se zasazovali o vytvoření duhové koalice národní jednoty, na které by 

se podílely všechny parlamentní strany. I přes drastické škrty a neoblíbenost Kubiliuse se 

Grybauskaitė za premiéra postavila s názorem, že všestranická koalice by byla moc křehká na to, 

aby přežila, čímž Kubiliusově mandátu dodala kredit.  Výměnou za to ale Kubilius musel dbát na 80

 Věc: Vývoj v Litvě v období červenec - září 2009. Vilnius: Ministerstvo zahraničních věcí České 77

republiky, 2009, s. 1-5.
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prezidentčiny komentáře a připomínky, které k rozpočtu měla, kdy například hrozila vetem v 

případě zvýšení sociální daně. Rozpočet nakonec po vyjednáváních prošel pohodlnou většinou 81 

hlasů. Kubilius se navíc v prosinci nechal slyšet, že Litva by z nejhoršího měla být venku a začala 

se pomalu vracet k ekonomickému růstu. Viditelné známky premiér očekával na jaře dalšího roku. 

V dubnu byl parlamentem schvalován pozměňovací návrh na přímou volbu starostů, který byl 

podpořen veřejností, prezidentkou i premiérem. I přesto se nepodařilo posbírat většinu 94 hlasů a 

návrh neprošel. Za povšimnutí stojí hlasování pětadvaceti členů TS-LKD a pěti členů LS, kteří se 

postavili proti návrhu. Zde začíná vznikat štěpící linie uvnitř největší vládní strany, kdy se ve 

volbách snažila získat všechny pravicové hlasy ve spolupráci s Národní unií a křesťanskými 

demokraty.  81

V červnu 2010 prezidentka poprvé vystoupila se svojí řečí před parlament. Jako její priority 

jmenovala aktivní zapojení do EU s obranou litevských zájmů, prosazování euroatlantické agendy 

jako hlavního garanta litevské bezpečnosti a konstruktivní vztahy s okolními zeměmi. Její řeč 

nebyla nikterak detailní a vzbuzovala pochybnosti. To bylo dáno nejspíše složitějšími vztahy s 

Ruskem, se kterým se snažila navazovat kontakt. Rusko se ale stavělo ke vztahům odmítavě (prez. 

Medvěděv například nepřijel na oslavy 20. výročí samostatnosti Litvy atd.). 

Grybauskaitė se poprvé opřela do vládního kabinetu, který od svého zvolení široce podporovala. I 

přes snahy o konsolidaci veřejných financí, které si dal premiér za úkol, prezidentka vystoupila 

proti chaotickému zvyšování daní a žádala, aby vláda měla větší pochopení pro jednotlivé občany a 

nutně zavedla kompenzační mechanismy, které by vyrovnaly snížené penze. Grybauskaitė se tím 

mohla pokusit distancovat od úsporných opatření, které by poté zůstaly celou vahou na 

Kubiliusovi.  82

Prezidentka kabinet nepřestala kritizovat ani ve zbytku roku, to i přes fakt, že v červenci Litevský 

statistický úřad vydal zprávu, dle které se Litva po šesti kvartálech hospodářského poklesu vrátila k 

růstu.  Dle průzkumů veřejného mínění se Kubiliusův parlament potýkal s velice nízkou podporou 83

obyvatel. Oproti tomu se Grybauskaitė stále těšila vysoké oblibě, jak je vidět v přiloženém grafu. 

V srpnu například prezidentka zamítla žádost ministryně obrany Rasy Juknevičienė na zvýšení 

nákladů na obranu, které by zajistily dvouprocentní hranici požadovanou NATO. Grybauskaitė 

označila návrh zvyšování nákladů na obranu za nevhodný v době, kdy jsou snižovány penze a 

 Tamtéž. May 2010. s. 10.81

 Tamtéž. July 2010. s. 10.82
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sociální benefity. Prezidentka koalici kritizovala také za neschopnost znovuzískání většiny křesel v 

parlamentu, o které v průběhu roku přišla. 

V září dále napadla ministra životního prostředí Gediminase Kazlauskase kvůli nedostatečné 

akceschopnosti a koalici doporučila projednat setrvání ministra ve vládě. Poté, co Kazlauskas 

oznámil, že nerezignuje a dostalo se mu zastání i od premiéra, prezidentka Kubiliuse varovala, že 

výkonnost ministra může mít důsledky pro celý parlament. 

Grybauskaitė byla následně skeptická i k plánu vlády na založení holdingu, který by spravoval 

všechny státem vlastněné firmy z důvodu lepších zisků. 

Vzhledem k relativně úspěšnému zotavování ekonomiky si prezidentka svým chováním mohla 

připravovat půdu pro volby do zastupitelstev, které se konaly v únoru 2011. Slabá podpora 

nejsilnější vládní strany by totiž mohla předznamenat změny ve vládní koalici, což by nepřímo 

mohlo ovlivňovat její postavení.  84

 Country Report: Lithuania. October 2010. s. 10.84
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5. ODRAZ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE V LITEVSKÉ POLITICE 

5.a   Důsledky hospodářské krize na volbu prezidenta v roce 2009 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, litevská ekonomika se stala jednou z nejvíce 

postižených ekonomik v celé Evropě. Strmý ekonomický pád je na Litvě možné pozorovat od druhé 

poloviny roku 2008 a především dále v roce 2009, kdy se v republice v květnu konaly prezidentské 

volby. V této kapitole se tak pokusím shrnout jednotlivé faktory spjaté s hospodářskou krizí, které 

mohly napomoci kandidátce Dalii Grybauskaitė k drtivému vítězství v první kole voleb. V této 

analytické části se již nebudu věnovat ostatním kandidátům, ale zaměřím se pouze na rozbor 

kandidatury budoucí prezidentky. 

O možné kandidatuře Grybauskaitė na post prezidentky se začalo mluvit už v roce 2008. I přes její 

působení ve funkci evropské komisařsky se důkladně zajímala o vnitřní politickou situaci v Litvě a 

často komentovala tamější situaci. V očích Litevců tak byla považována za vzdělanou a 

ctižádostivou ekonomickou expertku, která se v Bruselu snaží tlumočit a prosazovat litevské zájmy. 

Jak je z minulé kapitoly zřejmé Grybauskaitė se už během roku 2008 těšila největší oblibě 

veřejnosti hned po prezidentu Adamkusovi, který ovšem nechtěl na post prezidenta znovu 

kandidovat.  Komisařka měla už v té době pověst tvrdé vyjednavačky, která se nebojí vyjádřit svůj 85

vlastní názor. Navíc byla v Litvě dobře známa jako bývalá ministryně financí ze socialistické vlády 

Algirdase Brazauskase. V zahraničí byla viděna prakticky ze všech litevských politiků nejvíce, což 

jí v Litvě také přidávalo na vážnosti. Právě zmíněné působení ve vysoké funkci v Evropské komisi, 

navíc ekonomického zaměření, dělalo s pomalu začínající hospodářskou krizí z Grybauskaitė jednu 

z možných adeptek na prezidentský post ještě předtím, než se rozhodla kandidovat. 

Dalším bodem, který komisařce dopomohl do prezidentského křesla, byla ostrá kritika končící 

levicové vlády během roku 2008. Grybauskaitė se ostře ohrazovala proti rozhazování veřejných 

financí, špatnému rozpočtovému plánování, ale také proti velice špatnému výběru evropských 

dotací a fondů a hrozila dokonce možným bankrotem země.  Během parlamentních voleb na 86

podzim 2008 zasedli socialisté v opozici a vlády se ujal konzervativní premiér Andrius Kubilius, 

který se s Grybauskaitė, v té době ještě ve funkci komisařky, radil o vládní agendě a programu. 
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Tento nezvyklý fakt dokládá, jak moc byla Grybauskaitė i v očích politiků ceněna — navíc je nutné 

si uvědomit, že se s komisařkou, která původně patřila do postkomunistického levicového tábora, 

radil pravicový konzervativní premiér. 

V tomto bodě bych rád upozornil také na vzdělání a funkce, kterých Grybauskaitė dosáhla. 

Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie získala Grybauskaitė na prestižní Ždanovské univerzitě 

v Petrohradě, doktorský titul na Moskevské akademii věd. Prezidentka studovala i Georgetownské 

univerzitě ve Washingtonu DC, kde absolvovala program pro řídící pracovníky. Do jejího 

pracovního porfolia zařadila například post na Vilniuské střední stranické škole, kde vedla 

zemědělskou divizi a působila na oddělení pro politickou ekonomii. Už během první svobodné 

vlády, která zasedla v roce 1991, působila jako programová vedoucí v premiérské kanceláři. V 

devadesátých letech vedla přístupová jednání do mezinárodních organizací jako NATO nebo do 

Evropské unie a pracovala na ambasádě v USA. Od roku 2001 byla Grybauskaitė litevskou 

ministryní financí, odkud poté v roce 2004 přešla právě na post evropské komisařky zodpovědné za 

finanční plánování a rozpočet. Obrovské porfolio vykonávaných funkcí a sesbíraných zkušeností z 

Grybauskaitė dělalo jednu z největších ekonomických expertek v zemi, čímž se opět ukazovala jako 

ideální kandidátka pro prezidentský post v době ekonomického poklesu.  87

V této části práce musím upozornit také na fakt, že pokud by Litvu nezasáhla těžká hospodářská 

krize, Grybauskaitė by se do voleb možná vůbec nezapojila. Bohužel tento fakt nelze jasně potvrdit 

nebo vyvrátit — komisařka s oficiálním potvrzením kandidatury čekala až do konce února, a to i 

přes to, že hlavní statistické agentury i většina litevské veřejnosti počítaly s komisařkou jako jasnou 

favoritkou na post prezidenta. Grybauskaitė se ale plně věnovala své práci v Evropské komisi a 

odmítala potvrdit spekulace ohledně její možné kandidatury. Poté se nechala slyšet, že její svědomí, 

jakožto litevské občanky, jí nenechá kvůli krizi zůstat v Bruselu.  Z tohoto prohlášení vyplývá, že 88

vzhledem k těžké ekonomické situaci na Litvě se rozhodla z centra unie stáhnout do Vilniusu a 

kandidovat do prezidentských voleb, jak učinila na konci února. Je však možné, že se dlouhým 

rozhodováním snažila mapovat situaci a připravovat si pole na ostrý začátek kampaně. 

Právě během samotné kampaně se věnovala Grybauskaitė několika palčivým problémům, které 

Litvu ať krátkodobě, nebo dlouhodobě sužovaly. Během kampaně a především během 

předvolebních debat se komisařka prezentovala především jako nestranná odbornice, která oficiálně 

není spjatá s žádnou politickou stranou ani zájmovou skupinou, což jí v očích litevské veřejnosti 
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zajistilo opět o něco vyšší podporu. To především z důvodu litevské stranické roztříštěnosti a 

skandálům, kterými si drtivá většina stran prošla — Grybauskaitė se jim tak právě jako nestraník 

vyhnula.  89

Komisařce mohl dále k úspěchu pomoci i zákon omezující volební reklamu. Většina z kampaní 

protivníků byla nevýrazná a nevypovídající, voliče tak bylo nutné zaujmout především osobností a 

vlastním vystupováním. Grybauskaitė si v prezentaci svých názorů během kampaně vedla velice 

dobře a věnovala se problémům, na které Litevci slyšeli, jmenovat můžeme například 

oligarchistické monopoly v klíčových litevských firmách, přebujelou byrokracii, vysokou míru 

korupce nebo kritiku zběsile rostoucích daní. Okolo Grybauskaitė se díky jejímu přímému jednání, 

kdy podávala jasné odpovědi a nebála se jasně vyjádřit svůj vlastní názor, vytvořil mezi Litevci 

"spásný mýtus" jejího jména. Tento fakt perfektně vystihuje politický komentátor Kestutis Girnius, 

který napsal, že "obraz rozhodného, odhodlaného a vždy připraveného politického vůdce 

Grybauskaitė sluší a Litevce fascinuje". Bojovnou auru dokresloval již zmíněný černý pás v karate, 

jehož je Grybauskaitė majitelkou. Pro komisařku se v Litvě i v zahraničí už před volbami vžilo 

několik přezdívek — Železná lady, ocelová magnolie nebo naděje Litvy — litevská veřejnost do 

komisařky vkládala podobné naděje, jako Spojené státy americké do volby prezidenta Obamy, 

věřili, že jako prezidentka dokáže odvrátit strmý hospodářský pokles a zemi tak "zachránit". To by 

ale i přes veškeré její vzdělání a snahy nebylo vzhledem k postavení prezidenta v litevském 

politickém systému plně možné.  90

Spornou otázkou zůstává podpora úsporných kroků Kubiliusovy vlády. Grybauskaitė již před 

volbami podporovala velké škrty v rozpočtu prosazované konzervativci, které ale byly Litevci 

přijímány s velkou nechutí a rozhořčením. Komisařka se tak už před volbami stala jakýmsi 

ochráncem vlády, kterou široce podporovala, čímž ale mohla riskovat úbytek preferencí u 

nespokojených a levicových voličů. Na druhou stranu konzervativci přes úbytek preferencí 

zůstávali podle průzkumů nejsilnější stranou, jak se potvrdilo i v následných volbách do 

Evropského parlamentu, které se konaly dva týdny po volbě prezidenta. Grybauskaitė tak působila s 

Kubiliusem už v době před volbami v určité symbióze. Komisařka svým vysokým morálním 

kreditem posvětila úsporné kroky vlády výměnou za neoficiální podporu její kandidatury 

premiérem. 

 KAZLAUSKAITĖ, Agne. Is Dalia Grybauskaite Lithuania's Obama?89
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Jak ale bylo řečeno v minulé kapitole o neotřesitelné pozici Grybauskaitė jako jediné možné 

prezidentské kandidátce bylo prakticky rozhodnuto ještě předtím, než komisařka oficiálně potvrdila 

svojí kandidaturu. Potvrzení kandidatury do prezidentských voleb tak Grybauskaitė pouze zajistilo 

větší podporu veřejnosti. Grybauskaitė se dále těšila vysoké popularitě během celého období 

hospodářské krize, kdy s ní sympatizovalo přibližně osmdesát procent Litevců. Na přelomu let 2011 

a 2012 se ale oblíbenost Grybauskaitė začala pomalu snižovat.  91

5.b Důsledky hospodářské krize pro litevskou politiku 

Volby do parlamentu v říjnu 2008 odstartovaly velké změny v ekonomické politice Litvy. Vítězství 

konzervativců ale s hospodářskou krizí nelze spojovat, neboť prudký pokles litevské ekonomiky 

nastal především až v posledním čtvrtletí roku. Během předvolebních průzkumů navíc nebylo jasné, 

která strana nakonec zvítězí. I přesto ale nová vládní koalice nazvaná jako "Koalice změn" hned po 

svém zvolení připravila pro utlumení dopadů přicházející krize balík rychlých a účinných opatření. 

S nástupem středo-pravé vlády se tak otočila rozhazovačná a nehospodárná politika staré 

socialistické vlády, která proklamovala, že žádná krize není a situace v Litvě je plně pod kontrolou. 

Nová vláda oznámila, že přišel čas na utažení pásků, protože Litvě hrozí podobná finanční 

katastrofa, která potkala během roku Island. Kubilius přímo řekl, že litevská ekonomika je tikající 

bombou a jediným řešením je prudké omezení výdajů.  92

Od poloviny listopadu tak koalice začala pracovat na protikrizovém plánu, který měl být první 

vlaštovkou ke stabilizaci litevské ekonomiky. Balík mimo jiné obsahoval odprodej státních podílů v 

petrochemické firmě Mažeikių nafta a Lietuvos dujos. Dále zahrnoval škrty ve státních a obecních 

úřadech, zrušení automatické indexace mezd a sociálních benefitů a také daňovou reformu, která 

obnášela zavedení rovné dvacetiprocentní daně z příjmu, korporátní profitovou daň a 19procentní 

daň z přidané hodnoty, zrušení daňových zvýhodnění, zvýšení daně na paliva a tabák a další. 

Krupavičius si ve své práci všímá podobnosti s úspornými opatřeními v letech 1999-2000, které 

zavedl Kubilius během svého prvního premiérského období po ruské finanční krizi, která zasáhla i 

Litvu. Premiér tak stejně jako v roce 1999 apeloval na vyrovnaný státní rozpočet a škrty ve 

veřejných financích jako základní kameny pro záchranu tamější ekonomiky. 
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V lednu roku 2009 bylo zřízeno Ministerstvo energetiky, které mělo řešit plánované odstavení 

Jaderné elektrárny Ignalina a následnou energetickou závislost Litvy na okolních státech, především 

Rusku, což i z ekonomického hlediska umocňovalo litevskou nestabilitu. Na konci měsíce nechal 

kabinet spustit takzvanou "komisi soumraku" složenou z poslanců, zástupců prezidentovi kanceláře, 

ministrů a dalších úředníků, která měla za úkol zkontrolovat funkčnost státních institucí nebo 

připravit reformy ve státní správě.  Tato komise byla činná také během krize na přelomu milénia. 93

Zavedená úsporná opatření sice ušetřila částku rovnou až osmi procentům HDP, ale došlo k poklesu 

platů, důchodů, narostla nezaměstnanost, emigrace a státní dluh. V polovině ledna se po Litvě 

konaly demonstrace a ve Vilniusu musel být poprvé od roku 1990 použit slzný plyn a gumové 

nábojnice, aby se protestující nedostali k budově parlamentu. Kubilius tak musel ze své politiky 

ustoupit a vytvořit se zástupci odborů, obchodních unií a podnikatelů kompromis ve formě takzvané 

Národní dohody. Dohoda se věnovala především fiskální disciplíně a stimulaci ekonomiky. Mezi 

opatření, která byla v dohodě zakomponována patří například rozpočtové škrty v objemu sedmi 

procent HDP, snížení rozpočtového deficitu pod tři procenta (tedy limit přijatelný k přijetí eura), 

snížení platu úředníků o 10 procent, zákaz zvyšování daní během příštích dvou let (až na několik 

výjimek jako daň na sociální zabezpečení), atd. Odbory a podnikatelé naopak slíbili podporovat 

zaměstnanost nebo poctivě platit daně a mzdy. Vláda také slíbila zjednodušení systému výběru 

peněz z Evropských strukturálních fondů pro firmy.  94

Krize v Litvě byla podle Krupavičiuse řešena podobně agresivně jako v Lotyšsku s tím rozdílem, že 

Litva v razantních krocích postupovala ze své vlastní iniciativy oproti Lotyšsku, které k podobným 

krokům bylo nuceno Mezinárodním měnovým fondem. S politikou a ekonomickou situací v Litvě 

byl nespokojen rekordní počet obyvatel. V listopadu 2009 78,6 procent Litevců uvedlo, že si vláda 

počíná špatně nebo spíše špatně. Během jiného výzkumu konaného v srpnu uvedlo 48 procent 

obyvatel si myslí, že na tom litevská ekonomika byla lépe během komunismu. 

Při schvalování rozpočtu na rok 2010 se koalice opírala o pouhých 72 poslanců, což znamenalo, že 

byla velice křehká. Podpořit rozpočet se tak rozhodla i sama Grybauskaitė, která opozici, že v 

případě neschválení rozpočtu Litvu dost možná čeká lotyšský scénář. Prezidentka se ale stavěla 

proti Kubiliusovi v bezhlavých škrtech, když například navrhla vytvoření kompenzačního 

mechanizmu pro penzisty.  95

 Sunset Commission formed in Lithuania. In: The Baltic Course [online]. Vilnius, 2009 [cit. 2016-05-04]. 93
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První polovina roku 2010 se nesla na vlně pokračující vzájemné podpory mezi Grybauskaitė a 

Kubiliusem. Opozice se stavěla ke krokům vlády skepticky, ovšem nevyvolala žádnou parlamentní 

krizi. Nestabilita byla zaznamenána spíše mezi koaličními stranami, především u Strany národní 

obrody, ze které se během roku oddělila nově vzniklá Křesťanská strana (Krikščionių partija). Na 

hospodářskou krizi ale koaliční nestabilita neměla prakticky vliv — v Litvě nejsou křehké koalice a 

menšinové vlády nijak vzácné.  Neoblíbené vládě se tak podařilo překlenout krizi a ve svém 96

složení dovládla až do řádného termínu voleb v říjnu 2012. Ty ovládli sociální demokraté (LSDP), 

kteří získali celkem 38 mandátů. Druhé místo obsadili do té doby vládnoucí konzervativci (TS-

LKD) s 33 křesly. Třetí s 29 mandáty skončila Uspaskičova Strana práce (DP), čtvrté Pořádek a 

spravedlnost (TT) s jedenácti mandáty. Do parlamentu se dostalo ještě Liberální hnutí (LS) s deseti 

křesly, Volební akce Poláků v Litvě (LLRA) s osmi, a nová populistická strana Cesta odvahy (DK) 

se sedmi mandáty.  Ani jeden mandát neobhájila Liberální unie středu (LiCS). Opoziční strany v 97

kampani sázely především na zrušení úsporných opatření a povolení tvrdé fiskální politiky.  98

V této kapitole se musím také věnovat vztahu mezi prezidentem a parlamentem během krize. Jak 

bylo zmíněno, po volbách do parlamentu v roce 2008 se nastoupivší premiér Kubilius radil o vládní 

agendě s Grybauskaitė ještě v době, kdy zastávala post komisařky. Od té doby se z Kubiliuse a 

Grybauskaitė stali partneři s podobným náhledem na ekonomickou politiku Litvy, i když oba 

pocházeli z rozdílných politických táborů. To můžeme přičítat především ekonomickému vzdělání 

Grybauskaitė, které jí nedovolilo prosazovat levicově orientované požadavky, vzhledem ke stavu, v 

jakém litevská ekonomika byla. To můžeme doložit na ostré kritice Brazauskasovy vlády před 

rokem 2008. Kubilius před prezidentskými volbami Grybauskaitė široce podporoval, stejně jako 

komisařka nepopulární opatření jeho vlády. Ještě před volbami Grybauskaitė oznámila, že v případě 

zvolení bude po premiérovi požadovat změny ve vládě, s čímž Kubilius souhlasil. Nakonec ale 

došlo pouze k výměně jednoho, respektive dvou ministrů (ministr financí totiž obsadil post 

eurokomisaře, který zůstal uvolněný po volbě Grybauskaitė). 

Ostrá úsporná opatření Kubiliusova kabinetu byla novou prezidentkou široce podporována, avšak 

nemůžeme tvrdit, že jednomyslně. Grybauskaitė se i přes komplikovanou situaci snažila zachovat 

 KRUPAVICIUS, ALGIS. Lithuania. European Journal of Political Research [online]. 2011, 50(7/8), s. 96
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aspoň základní prvky sociálního státu, proto například vetovala bleskové snížení příspěvku na 

mateřské dovolené, které muselo být odloženo. 

Konec roku 2009 byl napjatý kvůli schvalování rozpočtu na následující rok, kdy se kvůli rozpadu 

Strany národní jednoty (TPP) koalice opírala o nejtenčí možnou většinu 72 poslanců. V té době se 

bývalí prezidenti postavili za vznik takzvané duhové všestranické koalice, proti které se ale 

postavili jak Kubilius, tak Grybauskaitė — ta si ale pod hrozbou veta vynutila určité úpravy, které 

byl premiér nucen přijmout. Prezidentka se tak postavila například proti dalšímu zvyšování daní.  99

Takzvané "období zásnub", jak byl mnoha litevskými i zahraničními novináři vztah Grybauskaitė a 

Kubiliuse nazýván, se začalo rozpadat v druhé polovině roku 2010, kdy prezidentka kabinet 

napadla, že se v rámci úsporných opatření musí více snažit myslet na sociální status obyvatel a 

například zavedl kompenzační mechnismy, které by vyrovnaly snížení penzí. Stejně se postavila 

proti dalšímu zvyšování daní. Grybauskaitė se v rámci finanční politiky postavila zamítavě také 

například vůči zvyšování výdajů za obranu. Z tohoto faktu je zřejmé, že Grybauskaitė během krize 

relativně široce podporovala Kubiliusův kabinet bez ohledu na oblíbenost úsporných opatření mezi 

veřejností. Zároveň ale fungovala jako regulátor, kdy za pomocí vet vracela některé úsporné zákony, 

s kterými nesouhlasila, zpátky do parlamentu. 

Prezidentka se snažila svůj silný mandát využivat i jiných oblastech a často tlačila na premiéra a 

vládu k prosazení svých názorů. To je viditelné například v případě odstoupení ministra zahraničí 

Ušackase, kterého i přes Kubiliusovu podporu Grybauskaitė pod různými hrozbami donutila post 

uvolnit.  Prezidentka za své první funkční období vetovala zákony Kubiliusova kabinetu celkem 100

osmadvacetkrát, což dává dohromady 1,8 procenta legislativy.  101

 Country Report: Lithuania. December 2009, s. 9-10.99

 Tamtéž. February 2010, s. 10-11.100

 KÖKER, Philipp. Lithuania – President Grybauskaite’s veto activity. In: Presidential Power [online]. 101

Vilnius, 2014 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: http://presidential-power.com/?p=575.
�42



6. ZÁVĚR 

Ekonomická krize zasáhla Litevskou republiku nevídanou silou a její průběh řadíme mezi 

nejdramatičtější v Evropě. Největší úpadek ekonomika prodělala v roce 2009, přičemž některé 

odvětví nebo například míra nezaměstnanosti na krizi reagovaly se zpožděním, tedy až v roce 2010. 

Konzervativní vláda premiéra Kubiliuse tak hned po svém zvolení na podzim 2008, připravila velký 

balík úsporných opatření, který měl zamezit blížící se krizi a především zastavit rozhazovačnou 

politiku předešlé levicové vlády. Schváleno bylo také několik odkládaných a voliči neoblíbených 

reforem, které vyvolaly největší občanské nepokoje od roku 1991. Během let 2009 a 2010 vstoupilo 

v platnost množství dalších protikrizových zákonů. 

V květnu 2009 se v Litvě konaly prezidentské volby, které s drtivým náskokem v prvním kole 

vyhrála evropská komisařka pro rozpočet Dalia Grybauskaitė. Z mých zjištění je zřejmé, že za jejím 

vítězstvím stála z velké části právě probíhající ekonomická krize. Grybauskaitė byla díky svému 

vystupovaní a kariéře ekonomického zaměření mezi Litevci považována za jedinou osobu, která 

mohla následky krize odvrátit nebo přinejmenším aspoň zmírnit. 

Na otázku, zda Grybauskaitė vyhrála prezidentské volby díky probíhající ekonomické krizi, je tedy 

odpověd kladná — komisařka díky ekonomické krizi volby vyhrála, ovšem není jasné zda by 

zvítězila, nebo vůbec do voleb kandidovala, pokud by ekonomická krize zemi nezasáhla. 

Prezidentka už před svým zvolením široce podporovala Kubiliusovu vládu a její rázná úsporná 

opatření. Jedné z nejméně oblíbených vlád se tak podařilo získat oporu ze strany silné prezidentky. 

Grybauskaitė ale svůj post využívala k prosazování svých zájmů, které si u vlády dokázala vydobýt, 

někdy i za pomoci silného nátlaku. V době hospodářské krize ale hodnotíme vztah premiéra a 

prezidentky za velice vřelý, zejména z důvodu spolupráce při překonávání ekonomických úskalí. 

Litva si tak díky své disciplíně nemusela půjčovat peníze od Mezinárodního měnového fondu, jak 

muselo učinit například sousední Lotyšsko. Následkem ale byl pokles životní úrovně většiny 

litevských občanů. Vláda během svého volebního období zavedla nejdrastičtější úsporná opatření v 

novodobé historii Litvy, ty ale měly podobné rysy jako škrty z let 1999-2000, které byly zavedeny 

po ruské finanční krizi. 

Druhá výzkumná otázka má tedy také kladnou odpověď. Hospodářská krize změnila kurs litevské 

politiky především rychlým schvalováním dlouho odkládaných reforem a přijímáním velkého 

množství úsporných opatření, které v Litvě nemělo obdoby. Jako další změnu můžeme pozorovat 

silný prezidentský mandát Grybauskaitė, která měla vliv na chod republiky i v jiných oblastech, než 

jí dle ústavy náleží. 
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Konzervativní vláda se i přes několik krizí udržela u moci až do řádného termínu voleb v roce 2012, 

po kterých skončila v opozici. To můžeme odůvodnit především nepopulárními kroky, které během 

krize učinila. 
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