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Abstrakt
Tématem práce je analýza vlivu konstruktivního vyjádření nedůvěry na stabilitu
vlád v postkomunistických zemích. Studie je rozdělena na šest kapitol. První tři části se
v obecné rovině zabývají významem vládní stability pro fungování politického režimu,
principy racionalizovaného parlamentarismu a specifickými rysy konstruktivního
vyjádření nedůvěry. V následujících dvou kapitolách je věnována pozornost politickým
systémům Německa, Maďarska, Polska a Slovinska, přičemž je kladen důraz na proces
přijetí ústavního textu, na odlišné právní úpravy konstruktivního vyjádření nedůvěry
a na momenty politického vývoje, ve kterých sehrál tento institucionální prvek
významnou roli. Opomenut nezůstává ani vládní návrh ústavního zákona, jehož přijetí
by znamenalo implementaci konstruktivního vyjádření nedůvěry do ústavně-politického
systému České republiky. V závěrečné části jsou na základě čtyř přejatých odborných
studií analyzovány dopady konstruktivního vyjádření nedůvěry a z toho vyplývající
rozdíly mezi vybranými postkomunistickými zeměmi, z nichž některé mají tento institut
zakotven ve svém ústavním pořádku a jiné nikoliv.

Abstract
The subject of the thesis is to analyse the influence of the constructive vote of no
confidence on the governments stability in post-communist countries. The thesis is
divided into six chapters. The first three chapters deal on general basis with the
importance of government stability for the functioning of a political regime, the
principles of rationalized parliamentarism and the specific features of the constructive
vote of no confidence. The two following chapters focus on the political systems of
Germany, Hungary, Poland and Slovenia. Emphasis is put on the process of

a constitutional text adoption, the different legal standards of the constructive vote of no
confidence and the moments in political development when this constitutional element
played an important role. The government constitutional law bill, the adoption of which
would mean to implement the constructive vote of no confidence into the constitutional
and political system of the Czech Republic, is not omitted either. The final chapter
analyses, on the basis of four adopted expert studies, the real impact of the constructive
vote of no confidence and the resulting differences among the selected post-communist
countries, some of which have embodied this institution into their constitutional system
and some have not.
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1. Vymezení tématu
Konstruktivní vyjádření nedůvěry je ústavní prvek, který se poprvé objevil
v Základním zákoně Spolkové republiky Německo a za jeho tvůrce je považován
německý právník a představitel SPD Carlo Schmid. Tento ústavně-politický nástroj
vychází z představy, že vyjádření nedůvěry vládě, jehož následkem je její odstranění, je
pouze projevem negativního přístupu, který nepřináší žádnou pozitivní alternativu. To
se samozřejmě odráží v tom, že získání podpory pro svržení vlády je relativně
jednodušší než hledání kompromisu, který by umožnil fungování vlády nové. Na
základě této myšlenky ústavní prvek konstruktivního vyjádření nedůvěry podmiňuje
svržení vlády existencí parlamentní většiny, která je ochotna podpořit nové vládní
uskupení. Cílem tohoto ústavního prvku je konstruktivní přístup, zamezení
prohlubování politických krizí a větší stabilita vlád.
Spolková republika Německo není jediným státem, který má institut
konstruktivního vyjádření nedůvěry ve svém ústavním textu. V evropském prostoru se
německým modelem inspirovalo taktéž Španělsko, Maďarsko, Slovinsko a Polsko. Není
náhodou, že tento ústavní prvek, jehož úkolem je zajištění větší vládní stability, byl
přijat v zemích, jejichž ústavní pořádek se utvářel po transformaci nedemokratického
systému. Diskuze o zavedení tohoto ústavního prvku však probíhá i v dalších
evropských zemích včetně České republiky.
Přestože je konstruktivní vyjádření nedůvěry ukotveno v ústavních textech pěti
evropských zemí, bude se tato práce soustředit převážně na postkomunistické země
(tedy Polsko, Maďarsko a Slovinsko).

2. Cíl práce
Tato bakalářská práce si stanovuje tři základní cíle. Za prvé jde o představení
prvku konstruktivního vyjádření nedůvěry jako takového a definování rozdílů v jeho
pojetí v rámci ústavních systémů Polska, Maďarska a Slovinka. Za druhé by tato práce
měla definovat důvody, které vedly k zavedení tohoto prvku v Polsku, Maďarsku

a Slovinku. A za třetí by tato práce měla na základě srovnávací analýzy zmapovat reálné
rozdíly mezi vybranými zeměmi, z nichž některé mají institut konstruktivního vyjádření
nedůvěry ve svém ústavním pořádku zakotven a jiné nikoliv.

3. Výzkumné otázky
Na základě výše uvedených cílů jsou stanoveny dvě výzkumné otázky:
1) Jaké byly důvody pro zavedení konstruktivního vyjádření nedůvěry
v Polsku, Maďarsku a Slovinsku?
2) Má konstruktivní vyjádření nedůvěry reálný vliv na stabilitu vlád?

4. Metodologie
Tato bakalářská práce bude pojata jako komparativní případová studie. V první
části práce dojde k analýze ústavních textů vybraných zemí, které mají ve svém
ústavním systému zakotven prvek konstruktivního vyjádření nedůvěry. Výstupem této
analýzy by měly být jednoznačně definované rozdíly v pojetí tohoto ústavního prvku
v jednotlivých zemích. Ve druhé části práce budou vybrány případy, na kterých bude
provedena srovnávací analýza. Těmito případy budou vybrané postkomunistické země,
u kterých zvolené nezávislé proměnné (např. volební systém, počet parlamentních stran)
nabývají podobných hodnot a zároveň se liší v zakotvení prvku konstruktivního
vyjádření nedůvěry. Na základě použití metody rozdílu bude možné odpovědět, zda
prvek konstruktivního vyjádření nedůvěry je kauzální proměnnou pro délku fungování
a stabilitu vlády jakožto závislé proměnné.
Tento metodologický rámec je třeba brát jako předběžný. V průběhu realizace
této bakalářské práce proto nejsou vyloučeny jeho úpravy s cílem přesnějšího
a efektivnějšího zkoumání.

5. Předpokládaná osnova práce
 1) Ústavní prvek konstruktivní vyjádření nedůvěry
 2) Německý vzor a výskyt tohoto prvku ve světě
 3) Konstruktivní vyjádření nedůvěry v postkomunistických zemích a příčiny
jeho zavedení
o A) Ústavní a politický systém Polska
o B) Ústavní a politický systém Maďarska

o C) Ústavní a politický systém Slovinska
 4) Srovnávací analýza stability vlád vybraných postkomunistických zemí
 5) Novelizace Ústavy České republiky
 6) Závěr
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Motto: „Constitutions are chains with which men bind themselves in their same
moments that they may not die by a suicidal hand in the day of their frenzy.“
John Potter Stockton

Úvod
Konstruktivní vyjádření nedůvěry (KVN) je institucionálním prvkem, který vychází
z jednoduché a všeobecně sdílené myšlenky, podle níž je proces destrukce vždy
jednodušší než proces konstrukce. Princip tohoto institutu spočívá v tom, že procedura
vyjádření nedůvěry premiérovi či celé vládě musí zároveň zahrnovat akt zvolení nového
předsedy vlády. Účelem KVN je tak zajištění větší stability vlád a předcházení vládním
krizím, které mohou po úspěšném vyjádření nedůvěry nastat.
Tento instrument byl poprvé implementován do ústavního pořádku Spolkové
republiky Německo (od roku 1949). V současné době ho však používají také Papua
Nová Guinea (od roku 1975), Španělsko (od roku 1978), Maďarsko (od roku 1990),
Slovinsko (od roku 1991), Polsko (od roku 1992), Lesotho (od roku 1993), Belgie (od
roku 1994) a Izrael (od roku 2001) [Brunclík 2012: 505]. Aspekty KVN se pochopitelně
v jednotlivých zemích liší, a není tak možné nalézt dvě totožné právní úpravy.
I když se téma KVN několikrát objevilo i v české veřejné diskuzi, skutečný zájem
o tuto problematiku zaznamenáváme až s vývojem v březnu roku 2009, kdy byla poprvé
v historii samostatné České republiky vyjádřena nedůvěra vládě [Just 2009]. Důkazem
tohoto trendu je i vládní návrh ústavního zákona, jehož případné schválení by
znamenalo přijetí principu KVN do českého ústavního systému.
Přestože jde v českém prostředí o problematiku velmi známou a v dnešní době
i relativně aktuální, je jí věnována v odborných kruzích poměrně malá pozornost
omezující se na několik politologických příspěvků malého či středního rozsahu [Kubát
2009, Just 2009, Brunclík 2012]. O něco pozitivnější je situace v zahraniční literatuře,
kde můžeme nalézt řadu prací zabývajících se tímto tématem [Diermeier, Eraslan,
Merlo 2002 a 2003; Horváth 2011; Schiemann 2004]. I přes to však otázka KVN
zůstává poměrně často spíše okrajovou záležitostí.
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Struktura práce
Kapitola první se zabývá podmínkami nutnými k zajištění fungování režimu, které
jsou úzce spjaty se stabilitou a akceschopností vlády. Zároveň je prezentován odlišný
názor na vztah stability vlády a stability režimu. Dochází tak k vymezení oblasti, pro
kterou je zkoumání konstruktivního vyjádření nedůvěry relevantní.
Kapitola druhá pojednává o racionalizovaném parlamentarismu, přičemž nejprve
dochází k definování samotného parlamentního systému, následně je objasněn vznik
a základní principy racionalizovaného parlamentarismu a na konec je osvětlena
problematika ústav, ve kterých jsou principy a prvky tohoto typu parlamentarismu
ukotveny.
Kapitola třetí se věnuje institutu vyjádření nedůvěry, jež je jedním z hlavních pilířů
parlamentních systémů. Důraz je přitom kladen na odlišnosti mezi destruktivním
a konstruktivním pojetím této procedury.
Kapitola čtvrtá již řeší ústavně-politický systém Spolkové republiky Německo, ve
kterém se KVN zrodilo. SRN se tak stala do určité míry vzorem a inspirací pro řadu
dalších, nejen postkomunistických, států. Jednotlivé podkapitoly poukazují na některé
základní rysy německého politického systému, na proces tvorby a přijetí ústavního
textu, na jednotlivé aspekty právní úpravy KVN a na důležité momenty politického
vývoje, ve kterých sehrál právě tento institucionální prvek významnou roli.
Kapitola pátá se ve svém úvodu věnuje hlavním výzvám a problémům, kterým
musely jednotlivé postkomunistické země v době demokratické transformace čelit, a to
s důrazem na otázku přeměny ústavních textů. Následně pojednává o trojici
postkomunistických zemí, která přijala KVN (Maďarsko, Polsko a Slovinsko), přičemž
struktura je obdobná jako v případě čtvrté kapitoly. Závěr kapitoly poukazuje na
možnost přijetí KVN do ústavního pořádku České republiky.
Kapitola šestá představuje ústavní experimenty a porovnání stability vlád ve
vybraných postkomunistických zemích, které slouží k zobrazení reálného vlivu KVN na
vládní systémy.

Cíle práce
Tato bakalářská práce si klade čtyři základní cíle. Za prvé objasnit příčiny vzniku
konstruktivního vyjádření nedůvěry, jeho základní principy a způsob jeho primárního
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nastavení. Za druhé analyzovat důvody vedoucí k zavedení tohoto institucionálního
prvku v Maďarsku, Polsku a Slovinsku a současně rozdílnosti, jež jednotlivé právní
úpravy těchto států vykazují. Za třetí zmapovat formy vlivu KVN na určité etapy
politického vývoje zkoumaných zemí. Za čtvrté poskytnout data o reálném vlivu KVN
na stabilitu vlád vybraných zemí.

Metodologie
Z metodologického hlediska je práce komparativní případovou studií, která
porovnává odlišná pojetí a dopady vybraného institucionálního prvku v rámci čtyř
ústavně-politických režimů. V části práce zkoumající stabilitu vlád ve vybraných
postkomunistických zemích je použita jedna z Millových vylučovacích metod, a to
metoda rozdílu [Karlas 2008: 70].
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1. Fungující režim
Než přistoupíme k problematice racionalizovaného parlamentarismu, za jehož
obecný cíl je možné považovat zlepšení fungování politických systémů, je třeba se
alespoň krátce zmínit o tom, co si pod spojením fungující režim představují někteří
političtí myslitelé.
Podle Sartoriho je fungování režimu neodmyslitelně spjato s vládou, která se
vyznačuje akceschopností a stabilitou. Je však nutné si uvědomit, že stabilita vlády
(respektive délka jejího trvání) není ani ukazatelem, ani zdrojem akceschopnosti. Proto
je nutné stabilní vládu chápat maximálně jako usnadňující podmínku pro vládu
akceschopnou, nikoliv jako podmínku postačující [Sartori 2001: 118-124]. Velmi
podobný názor zastává Aron, který hovoří o stabilní a efektivní vládě. Tato stabilita
a efektivita není zajištěna ústavním pravidlem jako takovým, ale shodou „mezi tímto
pravidlem a strukturou stran, povahou stran, jejich programem a samou jejich koncepcí
politické hry“ [Aron 1993: 84].
Proto je třeba se zabývat i kritérii, která zajistí funkční ústavní uspořádání. Elster
navrhuje dvě základní kritéria: 1) žádný aktér ani instituce nemohou uzurpovat moc;
2) systém je schopen učinit rozhodnutí a držet se ho. Současně zprostředkovává
i konkurenční kritéria, která navrhl Linz: 1) vláda má možnost vládnout; 2) občané mají
příležitost kontroly; 3) ti, kdo přispějí ke svržení vlády, za to nesou příslušné následky
[Elster 1991: 469]. Řada ústavních vědců hovoří o významném vlivu institucionálních
detailů na typ a kvalitu vlády, ovšem prospěšnost a dopady konkrétních institucí jsou
i přes dlouhodobý výzkum stále velkou a otevřenou otázkou [Diermeier, Eraslan, Merlo
2002: 894].
Sartori dále upozorňuje na zásadní rozdíl mezi stabilitou režimu a stabilitou
vlády, které pro něj znamenají dvě zcela odlišné věci [Sartori 2001: 123]. Podobně
situaci chápe Lijphart, pro kterého je délka trvání vlád pouze indikátorem kabinetní síly
v porovnání se silou legislativy, nikoliv indikátorem stability režimu. Proto také striktně
odmítá argument některých koaličních teoretiků, podle kterého krátkodobé kabinety
nemají dostatek času na vytvoření a prosazení vlastní koherentní politiky, tím se tyto
kabinety stávají neefektivní, což může v konečném důsledku znamenat i ohrožení
životaschopnosti samotné demokracie. Jinými slovy nestabilita kabinetu vede
k nestabilitě celého režimu. Svůj názor dokládá na příkladu francouzské čtvrté
republiky, která byla pověstná rychle se střídajícími kabinety. I přes tyto časté změny
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však podle Lijpharta není možné hovořit o neefektivní tvorbě politik, jelikož personální
obsazení jednotlivých ministerstev zůstávalo v různých kabinetech obdobné [Lijphart
1999: 129-130]. Zcela opačný názor zastává Warwick, který schopnost zajištění dlouho
trvajících vlád ztotožňuje se schopností efektivní produkce vládních politik1, což
umožňuje dlouhodobé přežití celého politického systému [Warwick 1994: 134].
Výše uvedené informace nám dávají základní množinu, v jejímž rámci se
budeme v dalších částech této práce pohybovat a postupně ji konkretizovat. Byly
definovány dva základní předpoklady fungujícího režimu, kterými jsou stabilní
a akceschopná (neboli efektivní) vláda, přičemž naplnění pouze jedné z podmínek není
postačující. Přestože panuje zásadní spor o vztahu mezi stabilitou vlády a stabilitou
režimu, lze stabilní vládu považovat za žádoucí faktor, který však není vždy nutný pro
nastolení stabilního režimu. Samotná ústavní pravidla nejsou schopna stabilitu vlády
zajistit, přesto mají významný vliv, a bude jim proto věnována náležitá pozornost.

1

Za pravdu mu v tomto ohledu dávají empirické studie, které ukazují, že politická nestabilita má škodlivý
vliv na ekonomiku [Alesina et al. 1996; Barro 1991].
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2. Racionalizovaný parlamentarismus
Ještě předtím, než se budeme věnovat samotné genezi a základním principům
racionalizovaného parlamentarismu, je nutné se dotknout problematiky vymezení
parlamentních systémů obecně.

2.1 Parlamentní systémy
Typickým znakem parlamentních systémů je vzájemné prolínaní moci
legislativní s mocí exekutivní [Sartori 2001: 110]. V literatuře najdeme celou řadu
definic parlamentních systémů, které se liší jak svým náhledem na tuto otázku, tak svou
komplexností. Podle Steffaniho je jediným relevantním kritériem možnost vyjádření
nedůvěry vládě ze strany parlamentu a její následná povinná rezignace. Pokud bychom
aplikovali pouze toto jedno kritérium, bylo by možné téměř všechny evropské politické
systémy považovat za parlamentní [Merkel 1996: 6]. S jiným pojetím přichází Lijphart,
který pro definování parlamentního režimu stanovuje tři faktory: 1) odpovědnost vlády
parlamentu, ze které vyplývá i možné odstranění vlády skrze proceduru vyjádření
nedůvěry; 2) hlava vlády je vybírána legislativou, přičemž tento výběr může mít různou
podobu; 3) kabinety jsou kolektivními či kolegiálními orgány. Sám Lijphart uvádí
i další charakteristiky typické pro parlamentní systémy, které se v diskuzi politických
vědců často objevují, přestože nejsou absolutně platné2 [Lijphart 1999: 117-126].
V českém prostředí se k této problematice vyjadřuje Holländer, pro kterého jsou
základními znaky parlamentního systému „kreační závislost a politická odpovědnost
vlády ve vztahu k parlamentu a specifické postavení hlavy státu“ [Holländer 2009: 314].
Jednoznačné definování parlamentních systémů navíc znemožňuje fakt, že jde
o nejrozšířenější formu vlády v demokratických systémech, přičemž jejich různorodost
je natolik velká, že je prakticky nemožné najít dva shodné případy [Brunclík 2009:
118].
Současně se s celou řadou definic parlamentních systémů objevují i různé typy
jejich dělení. Třeba Sartori přichází s dělením na základě odlišných exekutivnělegislativních vazeb, přičemž rozlišuje tři hlavní druhy parlamentních systémů:
1) premiérský či kabinetní systém anglického typu; 2) stranicky kontrolovaný

2

Patří mezi ně například možnost vykonávat současně legislativní a exekutivní funkci, právo předsedy
vlády na rozpuštění parlamentu či existence duální exekutivy zahrnující symbolickou a ceremoniální
hlavu státu (v podobě monarchy či prezidenta) a hlavu vlády, která disponuje většinou exekutivních
pravomocí [Verney 1992: 31-38].
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parlamentarismus; 3) vláda zákonodárných sborů francouzského typu [Sartori 2001:
110]. Povinnost vlády získat při svém nástupu explicitní důvěru parlamentu je taktéž
proměnnou, která člení parlamentní systémy na: 1) pozitivní, kde vláda musí pro ujmutí
se úřadu získat výslovnou podporu parlamentní většiny; 2) negativní, kde výslovná
podpora parlamentní většiny není pro ujmutí se úřadu nutná [Brunclík 2009: 119-122].
Dalším možným dělením je dělení parlamentarismu na: 1) klasický; 2) racionalizovaný,
kterému se budeme podrobněji věnovat v dalších části této práce.
Ještě je třeba upozornit na rozdíl mezi teorií a politickou praxí. Od
parlamentního režimu se očekává, že v něm bude mít legislativa výsadní a do jisté míry
i dominantní postavení vůči ostatním vrcholným státním orgánům včetně exekutivy.
V politické praxi se však toto postavení zcela mění. „Parlament sice nadále disponuje
formální pravomocí vyslovit nedůvěru vládě, v řadě zemí je to ale naopak vláda, která
má nad parlamentem převahu“ [Brunclík 2009: 120]. Tomuto rozporu se věnuje také
Sartori, který jeho výskyt považuje za prospěšný. Fungující parlamentarismus totiž není
čistým

parlamentarismem

vyznačujícím

se

svrchovaností

parlamentu.

„Parlamentarismus funguje, když jsou mu přistřižena křídla a když nabude takříkajíc
poloparlamentní podoby. Je to poněkud paradoxní: čím méně je vláda ve skutečnosti
parlamentní, tím lepší má výsledky“ [Sartori 2001: 119].

2.2 Vznik a principy racionalizace parlamentu
Racionalizovaný parlamentarismus odpovídá Sartoriho názoru, podle kterého
„parlamentní vláda funguje (funguje lépe), když se toto označení nebere tak úplně
doslova, tedy když parlament nevládne a je držen v otěžích“ [Sartori 2001: 119]. Lze ho
považovat za reakci na „politickou nestabilitu a obtíže ve fungování státu zejména tam,
kde vláda byla vůči parlamentu příliš slabá, a parlament začal vládnout, aniž by za to
nesl odpovědnost“ [Syllová et al. 2008: 31]. Samotný termín racionalizovaný
parlamentarismus byl pravděpodobně poprvé použit ústavním právníkem Borisem
Mirkine-Guetzevitchem a obecně je spojován především s francouzskou pátou
republikou a také se Spolkovou republikou Německo. Někteří autoři však kořeny
racionalizovaného parlamentarismu přisuzují již Británii 19. století [Döring 1996: 4647].
„Podstatou racionalizace parlamentarismu je posílení exekutivy se současným
respektováním parlamentu; ten tedy nemá být úplně odsunut stranou, ale stává se spíše
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podporovatelem vlády než jejím mocenským konkurentem.“ Racionalizovaný
parlamentarismus však není vhodné omezovat pouze na vztahy mezi parlamentem
a vládou. Stejně tak totiž zasahuje do vazeb a postavení jednotlivých komor ve
dvoukomorových parlamentech, čímž je také ovlivňována forma a podoba vlády.
Racionalizovaný parlamentarismus tedy lze chápat jako pokus „čelit vládě
zákonodárného sboru, a to tam, kde není možná britská cesta kabinetního systému ve
formátu dvou alternujících stran. Za účelem zvýšení rovnováhy a akceschopnosti
systému může být posilována jak vláda, tak hlava státu, potažmo i druhá parlamentní
komora“ [Syllová et al. 2008: 31-36]. S takto širokým výkladem základního principu
racionalizovaného parlamentarismu však nesouhlasí Kubát. Podle jeho názoru
racionalizovaný parlamentní režim neznamená obecné posilování celé exekutivy, která
obvykle zahrnuje hlavu státu a vládu v čele s premiérem, nýbrž pouze posilování pozice
samotné vlády a jejího předsedy. Pokud by totiž docházelo k posilování pravomocí
prezidenta na úkor vlády, jednalo by se o posun nikoliv k racionalizovanému
parlamentarismu,

ale

k poloprezidencialismu.

„Rozdíl

mezi

racionalizovaným

parlamentním režimem a poloprezidentským režimem spočívá v tom, že v prvním
případě je posílena na prezidentovi nezávislá vláda hlavně proti parlamentu, vůči němuž
ale zůstává politicky odpovědná, zatímco v druhém případě jde především o výkonné
umocnění na parlamentu nezávislého prezidenta, který se ale současně podle ústavy
musí o svou reálnou výkonnou moc více či méně dělit s vládou“ [Kubát 2009: 134].
Racionalizovaný parlamentarismus nabízí řadu možností, jak posílit stabilitu
vlády. Tyto možnosti jsou v různé podobě a také intenzitě využívány v řadě
parlamentních systémů. Může jít například o ztížení vyslovení nedůvěry, vyloučení
institutu nedůvěry vůči jednotlivým ministrům, posílení role premiéra při výběru
a odvolávání ministrů či posílení vládní pozice v zákonodárném procesu [Syllová et al.
2008: 33-34]. Na základě výskytu těchto prvků je dána míra racionalizace
parlamentního systému. Döring navrhuje tři faktory, které míru racionalizace určují:
1) obtížnost odstranění vlády prostřednictvím vyjádření nedůvěry; 2) vládní kontrola
parlamentní agendy; 3) omezení předkládání návrhů zákonů samotnými poslanci
[Siaroff 2003: 448].

2.3 Ústava
Prvky

racionalizovaného

parlamentarismu

bývají

z pravidla

ukotveny

v ústavních textech. Právě díky ústavám dochází k jejich reálnému naplnění, proto je
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vhodné poznamenat několik obecných informací. Ústava je „významným projevem
právní a politické kultury jednotlivých zemí“ a „vymezuje základní principy a hlavní
rysy uspořádání politické moci ve státě“ [Klokočka 2004: 9].
Do procesu tvorby ústavního textu se dle Elstera promítají tři typy zájmů:
1) osobní; 2) skupinové; 3) institucionální. Zájmy osobní představují relativně
marginální faktor, který však v některých případech sehrává určitou roli. Klasickým
případem je široká imunita zákonodárců. Zájmy skupinové jsou mnohem důležitější. Jde
například o odlišné postoje politických stran v závislosti na jejich velikosti k různým
typům volebních systémů. Zájmy institucionální se objevují v případě, kdy těleso, které
se podílí na tvorbě ústavního textu, přiřkne samo sobě velký význam [Elster 1995: 377382].
K uchopení problematiky racionalizovaného parlamentarismu bylo nutné se
pokusit o vymezení samotného pojmu parlamentní systém. Následně byly představy
základní informace a principy racionalizovaného parlamentarismu a byl přiblížen
způsob jeho ukotvení. Nyní můžeme přistoupit k jednomu z jeho typických
institucionálních prvků.
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3. Vyjádření nedůvěry
Vyjádření nedůvěry vládě je v prostředí parlamentních systémů přisuzována
vysoká míra důležitosti. Například Popper považuje negativní moc v podobě možnosti
nenásilného odstranění vlády za prvotní a mnohem důležitější, než pozitivní moc určit
samotnou vládu či jejího vůdce [Novák 2002: 23]. Někteří političtí vědci hovoří
dokonce o tom, že pravomoc vládu odvolat (respektive vyslovit vládě nedůvěru) je
nejdůležitějším znakem parlamentních režimů vůbec [Brunclík 2009: 120-121]. Tomuto
tématu je však i přes zjevný význam věnována menší pozornost než například
problematice formování vlád. Jedním z možných vysvětlení může být menší
aplikovatelnost metod racionální volby v této oblasti [Beyme 2000: 178].
Právo vyslovit vládě nedůvěru se odvíjí od politické odpovědnosti vlády vůči
parlamentu. Samotný proces vyslovení nedůvěry vládě spočívá v tom, že ústavou
vyžadovaná většina (obvykle absolutní) se vysloví proti setrvání vlády v úřadu.
Důsledkem vyslovení nedůvěry vládě je její povinnost podat demisi, a tím odstoupit
z funkce. Tento akt však může nabývat různých ústavních podob. Holländer uvádí dvě
základní koncepce vyslovení nedůvěry vládě parlamentem: 1) tradiční neboli
destruktivní; 2) konstruktivní [Holländer 2009: 314-315].
V případě destruktivního vyjádření nedůvěry následuje po aktu vyslovení, jak
bylo uvedeno výše, odstoupení vlády z funkce. Tento způsob vyjádření nedůvěry lze
koncipovat dvojím způsobem, jednak jako možnost vyslovit nedůvěru celé vládě,
jednak jako možnost vyslovit nedůvěru jednotlivým ministrům. Pokud daný ústavní
systém umožňuje pouze první způsob (tedy vyslovení nedůvěry vládě jako celku),
dochází k posílení pozice výkonné moci. Tomu většinou odpovídá silné postavení
předsedy vlády, který nese odpovědnost za činnost vlády i její personální složení
[Holländer 2009: 314-315].
Konstruktivní vyjádření nedůvěry spočívá ve spojení „destruktivní nedůvěry
a kreování nové vlády“ v jednom jediném aktu. Tento model vychází z jednoduchého
předpokladu, podle kterého je jednodušší utvořit většinu proti stávající vládě, než
většinu pro vládu novou. Tím dochází k posílení výkonné moci v rámci politického
systému [Holländer 2009: 315].
Obecně lze říci, že čím více jsou pravidla pro rozhodování restriktivní, tím více
je favorizován a stabilizován status quo oproti ostatním variantám. To samozřejmě platí
i v otázce vyjádření nedůvěry, kdy třeba požadavek absolutní většiny nutné pro
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vyslovení nedůvěry vládě posiluje, oproti většině prosté, postavení aktuální vlády
[Rasch 1995: 503]. Někteří autoři však varují před přílišnou restrikcí a racionalizací
jako je například omezení počtu podaných návrhů na vyjádření nedůvěry (ať už v rámci
funkčního období či zasedání parlamentu). Takováto racionalizace prý již podkopává
samotné základy parlamentního systému, podle kterých je vláda odpovědná parlamentu
v jakémkoliv čase [Strøm, Müller, Bergman 2003: 152].
V mnoha případech je pozice vládní parlamentní většiny neotřesitelná, přesto
dochází k podání návrhů na vyslovení nedůvěry. V těchto situacích není reálným cílem
opozice skutečné svržení vlády, nýbrž možnost za pozornosti médií a veřejnosti
kritizovat vládní politiku a navrhovat svá alternativní řešení. Obdobně k situaci
přistupuje vláda, která má možnost naopak svou politiku obhajovat.

3.1 Konstruktivní vyjádření nedůvěry
Konstruktivní

vyjádření

nedůvěry

je

jedním

z institucionálních

prvků

racionalizovaného parlamentarismu, který znemožňuje parlamentu vyjádřit nedůvěru
vládě, pokud současně nezvolí nového premiéra. Jde tedy o princip přispívající ke
stabilitě vlád tím, že předchází nezodpovědnému chování ze strany parlamentu [Elster
1991: 469]. Za autora této myšlenky je pokládán Carlo Schmid - německý sociálně
demokratický politik, profesor veřejného práva a jeden z hlavních tvůrců německého
Základního zákona3 [Brunclík 2012: 504].
Tento institucionální prvek byl v rámci evropského kontinentu doposud
implementován do ústavních textů šesti zemí (Německa, Španělska, Belgie, Maďarska,
Slovinska a Polska). Z toho přirozeně vyplývají i dílčí odlišnosti, které KVN může
v různých prostředích vykazovat. Jde například o minimální počet poslanců nutný
k podání návrhu na vyslovení nedůvěry, o požadovanou většinu na vyslovení nedůvěry,
o způsob hlasování, o omezení počtu návrhů, o namíření vyslovení nedůvěry jen vůči
premiérovi nebo vůči celé vládě. Těmto rozdílům se budeme věnovat v dalších částech
této práce.
Názor na tento konstrukt racionalizovaného parlamentarismu opět není zcela
jasný. Ze strany některých politických vědců je dokonce silně kritizován. Beyme ho
považuje za silně protichůdný prvek. Na jednu stranu ho je možné považovat za projev
pozitivního stylu myšlení, jelikož vyžaduje dohodu nad osobou nového premiéra. Na
3

Elster však ve svém článku uvádí, že princip konstruktivního vyjádření nedůvěry byl navržen
profesorem Carlem Joachimem Friedrichem [Elster 1991: 469].
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stranu druhou však jde z psychologického hlediska o zcela destruktivní prvek, jelikož
rebelové a přeběhlíci ve vládě musí tajně konspirovat za zády úřadujícího kancléře
s cílem zformování nové většiny. Případný úspěch takovéhoto počínání vyvolává jakési
trauma z uskutečněné zrady. Beyme také uvádí Zacherův názor, podle kterého lze KVN
přirovnat k odstranění vršku plevele, zatímco jeho kořeny zůstávají nedotčeny [Beyme
2000: 181-182].
Tímto bylo v zásadě uvedeno samotné jádro této práce, kterým je konstruktivní
vyjádření nedůvěry, jehož základní princip, eventuální odlišnosti a názory na něj byly
stručně uvedeny. Nyní můžeme přistoupit k jednotlivým politickým systémům, ve
kterých se tento institucionální prvek vyskytuje.
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4. Spolková republika Německo jako vzor a inspirace
Přestože se tato práce soustředí především na výskyt konstruktivního vyjádření
nedůvěry v postkomunistických zemích a jeho vliv na stabilitu tamních vlád, není
možné se touto problematikou zabývat bez alespoň elementárních znalostí německého
ústavně-politického prostředí. Právě německý racionalizovaný parlamentarismus
vytvořený Základním zákonem z roku 1949 totiž byl pro řadu postkomunistických zemí
v období politické transformace významným vzorem či alespoň silnou inspirací.

4.1 Politický systém
Německý politický systém lze považovat za slabší případ premiérského
parlamentního systému, ve kterém obvykle dochází k formování koaličních vlád
složených ze dvou politických stran. Sartori používá termín Kanzlerdemokratie, který
poměrně přesně vystihuje německou praxi vlády soustředěné kolem kancléře. Zároveň
uvádí tři základní příčiny, které takovýto systém zformovaly: 1) postavení
antisystémových stran mimo zákon; 2) vylučovací klauzule; 3) konstruktivní vyjádření
nedůvěry [Sartori 2001: 114-115]. Relativně silné postavení Spolkového kancléře je
dáno tím, že je jako jediný volen bezprostředně Spolkovým sněmem a na základě jeho
návrhů Spolkový prezident jmenuje a odvolává jednotlivé ministry. Personální složení
vlády je tak dáno výběrem samotného kancléře, který je v zásadě nezávislý na vůli
parlamentu. S tím pochopitelně souvisí i fakt, že s odchodem kancléře z úřadu končí
i mandát celé vlády [Klokočka 2006: 201]. Sartori německého kancléře označuje za
„prvního mezi nerovnými“, jelikož „nemusí být oficiálním vůdcem strany, a přesto ho
parlament nemůže sesadit pouhým vyjádřením nedůvěry“ [Sartori 2001: 111-112].

4.2 Proces tvorby a přijetí ústavy
Podle Elstera dochází k tvorbě ústav moderních států v určitých vlnách, kterých
lze od konce 18. století identifikovat celkem sedm. Hlavním důvodem tohoto jevu je
skutečnost, že nové ústavy jsou obvykle vytvářeny v dobách krizí či výjimečných
okolností4. Právě vznik německého Základního zákona řadí Elster do čtvrté vlny, která
přichází po druhé světové válce a je podmíněna porážkou ve válečném konfliktu [Elster
1995: 368-371]. Výjimečnost situace dokládá i skutečnost, že podnět pro vytvoření

4

Sociální a ekonomické krize, revoluce, kolaps režimu, strach z kolapsu režimu, porážka ve válce,
rekonstrukce po válce, vznik nového státu, osvobození z koloniální vlády.
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německého ústavodárného shromáždění vzešel od západních okupačních mocností,
čímž bylo dáno i relativní omezení tohoto shromáždění5. Zásadní však byla změna
politického klimatu, kterou přinesl převrat v Československu v únoru 1948. Tato
skutečnost umožnila německým tvůrcům ústavy ignorovat četné požadavky
a připomínky okupačních mocností s odůvodněním, že lidové referendum a přílišná
decentralizace by poskytly vhodné podmínky pro komunistickou propagandu
a potenciální převrat [Elster 1995: 373-375]. „Výsledný ústavní řád můžeme proto
označit za kompromis značně ovlivněný názory okupačních mocností, který však
odpovídal tehdejším zájmům a potřebám Německa“ [Fiala 1994: 19].
Při snaze o pochopení některých ustanovení Základního zákona si je nutné
uvědomit, že reagoval na Výmarskou ústavu z roku 1919. Právě tato ústava zavedla
poprvé v historii na německém území parlamentní formu vlády. Výmarský systém se
vyznačoval tím, že pozice parlamentu byla oslabována jednak silnou pozicí říšského
prezidenta, jednak plebiscitními prvky ve formě referenda. Dalo by se říci, že moc byla
rozdělena mezi parlament a říšského prezidenta, tedy mezi dva přímo volené orgány,
přičemž „v klidných dobách řídil osudy země Říšský sněm a jemu odpovědná Říšská
vláda, pro neklidné doby byl však vybaven mimořádně dalekosáhlými pravomocemi
říšský prezident“ [Klokočka 2006: 197]. Vláda byla jmenována prezidentem a současně
potřebovala důvěru parlamentu, a to jak pro osobu kancléře, tak pro jednotlivé ministry.
Právě neschopnost zformovat stabilní vládní většinu v Říšském sněmu představovala
zásadní problém celého systému. Řešením byly tzv. prezidentské kabinety, které
vycházely z interpretace, že vláda disponuje důvěrou parlamentu, dokud jí není přímo
vyslovena nedůvěra6 [Klokočka 2006: 197]. Právě na tyto nedostatky Výmarské ústavy,
které vyústily v události na počátku 30. let, reaguje Základní zákon, jenž se snaží
vytvořit podmínky zajišťující ochranu demokratického řádu. V této souvislosti se proto
někdy používá termín „obranná demokracie“ (streitbare Demokratie). Ve světle těchto
informací je možné pochopit některé z charakteristických prvků ústavního systému SRN
jako je například slabé postavení prezidenta, konstruktivní vyjádření nedůvěry, omezená
možnost rozpuštění parlamentu či skeptický postoj k přímé demokracii [Filip, Kroupa
2001: 87].
5

Okupační mocnosti se v průběhu tvorby ústavy zasazovaly o to, aby co možná nejvíce pravomocí bylo
propůjčeno jednotlivým státům. Samozřejmě si taktéž vyhrazovaly právo schválit ústavu předtím, než
bude postoupena lidovému referendu.
6
Jedním z takovýchto kabinetů byl i kabinet Adolfa Hitlera, který byl pověřen funkcí kancléře ve chvíli,
kdy nebyla zformována parlamentní většina pro jiného kandidáta.
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4.3 Konstruktivní vyjádření nedůvěry a jeho právní úprava
Základní zákon Spolkové republiky Německo přijatý dne 25. května 1949
upravuje otázku vyjádření nedůvěry článkem 67, podle kterého „Spolkový sněm může
vyslovit spolkovému kancléři nedůvěru pouze tak, že většinou svých členů zvolí jeho
nástupce a požádá spolkového prezidenta, aby spolkového kancléře propustil. Spolkový
prezident musí žádosti vyhovět a zvoleného jmenovat.“ Článek dále upřesňuje, že „mezi
podáním návrhu a volbou musí uplynout čtyřicet osm hodin“ [Klokočka, Wágnerová
2004: 253]. Z uvedeného vyplývá, že jedinou možností, kterou parlament ve snaze
odvolat vládu disponuje, je právě KVN. K jeho úspěšnému provedení je zapotřebí
absolutní většina poslanců Spolkového sněmu.
K dalším náležitostem této procedury se už samotný Základní zákon nevyjadřuje
a ponechává další úpravy na jednacím řádu Spolkového sněmu, respektive na jeho
pravidlu číslo 97. Podle tohoto pravidla musí být návrh na vyjádření nedůvěry podepsán
nejméně jednou čtvrtinou poslanců Spolkového sněmu nebo parlamentní skupinou
zahrnující alespoň jednu čtvrtinu poslanců. Návrh musí taktéž obsahovat jméno
nástupce. Pokud návrh neodpovídá těmto náležitostem, nebude Spolkovým sněmem
projednáván. Jednací řád taktéž upravuje způsob hlasování, které je jednokolové a tajné,
a to i v případě, že bylo navrženo více kandidátů.

4.4 Politický vývoj
V celé německé poválečné historii došlo k použití prvku konstruktivní vyjádření
nedůvěry pouze dvakrát, a to v letech 1972 a 1982. Pouze ve druhém případě byl pokus
úspěšný.
V roce 1972 existovala koaliční vláda Sociálně demokratické strany Německa
(SPD) a Svobodné demokratické strany (FDP) v čele se sociálním demokratem Willy
Brandtem. Z vládních stran vystoupilo několik poslanců a zdálo se, že vláda ztratila
svou

parlamentní

většinu.

Této

situace

se

přirozeně

snažil

využít

lídr

Křesťanskodemokratické unie Německa (CDU) Rainer Barzel, který se dne 27. dubna
1972 pokusil o svržení kancléře Brandta skrze KVN. Prvkem, který sehrál v této situaci
důležitou roli, byl tajný způsob hlasování. Kancléř Brandt totiž vyzval naprostou
většinu vládních poslanců, aby se hlasování neúčastnili. Účast byla povolena jen
několika spolehlivým kancléřovým podporovatelům. Tajné hlasování tak vyhovovalo
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kancléři hned dvěma způsoby. Jednak mohl díky neúčasti vládních poslanců
monitorovat jejich chování, a tím minimalizovat riziko zběhnutí z vládního tábora.
Jednak kdokoliv z opozičních poslanců mohl tajně podpořit stávající vládu.
V samotném hlasování bylo pro vyjádření nedůvěry (respektive hlasovalo pro Barzela)
247 poslanců, 10 poslanců bylo proti a 2 hlasy byly neplatné. K úspěšnému vyjádření
nedůvěry tak chyběly pouhé dva hlasy. Bez ohledu na jednotlivé interpretace, z nichž
jedna hovoří například o podplacení jednoho z poslanců CDU, je jasné, že prvek tajného
hlasování významně přispěl k přežití Brandtova kabinetu [Strøm, Müller, Bergman
2003: 156]. Kancléř však již v září téhož roku požádal Spolkový sněm o vyslovení
důvěry, přičemž vyzval členy vládní koalice, aby se hlasování neúčastnili, čímž by
otevřeli cestu k rozpuštění parlamentu a předčasným volbám. Tento záměr byl skutečně
naplněn a koalice SPD a FDP vyšla z předčasných voleb v listopadu 1972 se zřetelnou
většinou 36 mandátů [Fiala 1994: 9-10].
V roce 1982 byla v Německu koaliční vláda SPD a FDP, kterou vedl sociální
demokrat Helmut Schmidt. Během funkčního období docházelo k eskalaci napětí mezi
koaličními partnery především kvůli ekonomickým otázkám, kdy svobodní demokraté
podporovali řešení založená na volném trhu. Rozpory vrcholící během přípravy státního
rozpočtu na rok 1983 nakonec vyústily v odchod ministrů za FDP z vlády. V rámci FDP
se následně prosadili stoupenci spolupráce s CDU [Fiala 1994: 11]. Dne 1. října 1982
tak proběhlo hlasování o nedůvěře, jehož důsledkem bylo zvolení nového kancléře
Helmuta Kohla za CDU7. Po úspěšném provedení KVN se však do jisté míry opakovala
situace z roku 1972. Kancléř Kohl prohlásil, že se „může o parlamentní podporu
poslanců FDP opřít jen po omezenou dobu a pro jakýsi nouzový program, avšak pro
celou dobu legislatury potřebuje pevnou a stabilní většinu“ [Klokočka 2006: 202-203].
Proto ve Spolkovém sněmu vyvolal hlasování o důvěře, ve kterém se vládní poslanci
zdrželi hlasování. Následně kancléř navrhl Spolkovému prezidentovi rozpuštění
Spolkového sněmu a vyhlášení nových voleb, k čemuž také následně došlo. Takovýto
postup byl před Ústavním soudem napaden jako zcela účelový. Ústavní soud ho však
neshledal za protiústavní s odůvodněním, že „otázku důvěry může kancléř postavit
kdykoli, jestliže poměr sil ve Spolkovém sněmu jeho funkci tak omezuje nebo

7

V důsledku těchto události, se rozhořela debata, zda je přípustné, aby menší koaliční strana, která před
volbami deklarovala pokračující spolupráci s SPD, měla takovouto moc odstranit kancléře [Crepaz,
Steiner 2008: 86-87].
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ochromuje, že nemůže uskutečňovat smysluplnou politiku opírající se o stabilní důvěru
většiny“ [Klokočka 2006: 203].
Beyme v této souvislosti hovoří o absurdním použití otázky důvěry, která byla
uchopena přesně opačně, než zamýšleli tvůrci Základního zákona. Oba kancléři (Brandt
v roce 1972 a Kohl v roce 1982) totiž nežádali o důvěru, ale spíše o neposkytnutí
důvěry [Beyme 2000: 180-181].

4.5 Shrnutí
Jedním z hlavních cílů Základního zákona byla úprava vztahů mezi Spolkovým
prezidentem, Spolkovou vládou, Spolkovým sněmem a Spolkovou radou tak, aby
odpovídala parlamentní formě vlády a předcházela problémům typicky spjatých
s obdobím Výmarské republiky. Šlo především o velmi nízkou stabilitu vlád a velké
množství pokusů o vyslovení nedůvěry. Jedním z prvků, které měly tento stav změnit,
bylo konstruktivní vyjádření nedůvěry. Z tohoto hlediska byl cíl naplněn, jelikož délka
trvání vlád se rapidně zvýšila a v celé poválečné historii došlo pouze ke dvěma
pokusům o vyslovení nedůvěry.
Z více než třiašedesátileté zkušenosti s fungováním KVN je patrné několik věcí.
Za prvé, zavedený způsob tajného hlasování, který by měl zajistit větší demokratičnost
celé procedury, může být použit takovým způsobem, jenž zásadně zvýhodňuje stávající
kabinet. Za druhé, KVN nemusí být schopno zajistit novou vládní většinu, a tak jeho
schválení může představovat pouze krátkodobou spolupráci parlamentních stran ve
snaze zajistit první krok na cestě k předčasným volbám. Za třetí, jak podotýkají Crepaz
a Steiner, v německém politickém systému existuje neformální pravidlo, podle kterého
jsou pro změnu kabinetu preferovány předčasné parlamentní volby před instrument
KVN8 [Crepaz, Steiner 2008: 87].
Tímto byly představeny charakteristické znaky politického systému Spolkové
republiky Německo. Současně byly zmíněny základní informace o procesu tvorby
a přijetí Základního zákona, o právní úpravě KVN a o důležitých okamžicích
německého politického vývoje, ve kterých sehrál tento institucionální prvek významnou
roli.

Při

znalosti

všech

těchto

aspektů

je

možné

přikročit

k vybraným

postkomunistickým zemím, které se německým racionalizovaným systémem silně
inspirovaly.
8

Tento názor je možné podložit například politikou a jednotlivými kroky sociálnědemokratického
kancléře Gerharda Schrödera v roce 2005.
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5. Postkomunistické země střední a východní Evropy
Od pádu komunismu v roce 1989 bylo hlavním úkolem zemí střední a východní
Evropy ustanovit a konsolidovat zastupitelské demokracie. Tento úkol byl splněn
poměrně rychle a relativně úspěšně. Přesto se jednotlivé politické systémy potýkaly
s řadou vážných problémů především v oblasti vytváření stabilních a efektivních vlád.
Řešení těchto problémů se stala nejvýznamnější výzvou, které nové demokracie od
svého zrodu čelí. Prostředkem k vytvoření efektivních vládních institucí, jež budou
schopny zajistit koordinaci jednotlivých politik, je podle Dimitrova centralizace dvojího
druhu. Jednak centralizace exekutivní moci v rukou vlády, což vyžaduje redukci
exekutivních pravomocí těch institucí, které by mohly být vůči vládě potenciálně
rivalitní (například prezident). Jednak centralizace politického rozhodování v rámci
vlády (například posílení premiéra) [Dimitrov 2009: 2-4].
Přechod k demokracii samozřejmě souvisel i s vytvářením nových ústavních
textů ve většině zemí. Obtížnost celého ústavodárného procesu byla dána tím, že se
odehrával v úplném vakuu, kde neexistovala žádná pravidla a kde vše bylo dáno
pouhým vyjednáváním. Tvůrci ústav tak disponovali až příliš velkou svobodou, příliš
velkým množstvím variant k výběru a navíc činili příliš mnoho rozhodnutí současně
[Elster 1991: 480]. Období po pádu komunistického režimu označuje Elster za sedmou
vlnu vytváření moderních ústav, která se týká prostoru střední a východní Evropy. Jako
důvod přirozeně udává kolaps komunistického režimu a současně definuje její společné
znaky9 [Elster 1995: 368-371]. Tato vlna tak přináší osobité druhy ústav, které se
vyznačují zcela autentickým charakterem. Důvodem je kombinace selektivně vybraných
prvků různých západních ústavních tradic se specifickými lokálními vlastnostmi [Offe,
Preuß, Elster 1998: 80]. Pro typologizaci jednotlivých ústavních textů, které byly
v postkomunistických zemích přijímány, je vhodné použít čtyři druhy vysvětlení, se
kterými pracuje ústavní teorie: 1) historicko-ústavní vysvětlení; 2) procesně orientované
vysvětlení; 3) vysvětlení racionální volbou; 4) importní vysvětlení. V prvním případě je
ústava považována za výsledek historických a ústavních zkušeností, normativních
přesvědčení a socio-kulturních specifičností země. Ve druhém případě jsou ústava a z ní
vycházející typ vlády spojeny s kurzem či směrem, kterým se odvíjí jednotlivé změny

9

Všechny tyto země vzešly z komunistické vlády, mají předkomunistickou ústavní tradici, paralelně
s politickou modernizací prodělaly přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství,
jsou vzájemně úzce spjaty svou historií a vývoj po roce 1989 lze spojovat s efektem sněhové koule, kdy
události v jedné zemi inspirovaly a urychlily události v zemích ostatních [Elster 1991: 448].
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v dané zemi. Ve třetím případě je ústava výsledkem strategií a činností politických
aktérů, kteří se orientují podle svých osobních zájmů a preferencí. A konečně ve
čtverém případě je ústava založena na jiné ústavě, která se dlouhodobě osvědčila
[Merkel 1996: 9-10].
Důležitou roli hraje u všech ústavních textů jejich legitimita, která se primárně
odvíjí od metody jejich vlastního uzákonění. Merkel rozlišuje tři typy legitimity:
1) legitimitu shora; 2) vnitřní proceduru legitimity; 3) legitimitu zdola. První typ
přisuzuje konkrétní ústavě legitimitu pouze v případě, kdy došlo k právoplatnému
zformování ústavodárného shromáždění. Druhý typ se zaměřuje na demokratičnost
rozhodovacího procesu v rámci ústavodárného shromáždění. Třetí typ považuje ústavu
za legitimní ve chvíli, kdy je ratifikována skutečnými reprezentanty vůle lidu [Merkel
1996: 26]. Proces přijímání a změn ústav v postkomunistických zemích střední
a východní Evropy nebyl v souladu s výše uvedenou formálně-demokratickou
procedurou. Žádná ze zemí nejen že nezvolila ústavodárné shromáždění s explicitním
mandátem vytvořit novou ústavu, ale ani nepostoupila parlamentem schválený ústavní
text lidovému referendu (změna přichází až v roce 1997, kdy je přijata nová Ústava
Polské republiky). Ze tří úrovní legitimity tak přichází v úvahu pouze interní ústavní
procedura10 [Merkel 1996: 28].
Podle Elstera se země střední a východní Evropy inspirovaly ve Francii a ve
Spolkové republice Německo. Francie nabízela model silného prezidentství, Spolková
republika Německo zase přispěla modelem silné vlády (díky KVN) a silného ústavního
soudu. Silné parlamentní režimy se proto ve střední a východní Evropě jeví jako spíše
nepravděpodobné [Elster 1991: 480]. V téže práci Elster předpovídá, že všechny země
střední a východní Evropy pravděpodobně přijmou podle německého vzoru KVN.
Nakonec tak učinily pouze tři státy, kterým se nyní budeme podrobně věnovat.

5.1 Maďarsko
5.1.1 Politický systém
Maďarský politický systém se nejvíce blíží kancléřskému typu parlamentní
demokracie, čímž se částečně odlišuje od ostatních zemí střední a východní Evropy.
10

Legitimita shora je totiž evidentně nedostatečná, jelikož ústavodárná shromáždění disponující
exkluzivním mandátem přijmout ústavu nebyla zvolena lidmi. Zcela chybná je legitimita zdola, protože
ústavodárná pravomoc přicházela převážně od politické elity, nikoliv od občanů samotných [Merkel
1996: 28].
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Dimitrov vidí hlavní důvody tohoto jevu v institucionálním odkazu komunismu, kdy se
vláda premiéra Németha začala oddělovat od komunistické strany již v posledních
letech komunistického režimu a hledala různé možnosti k posílení vlastní vládních
kapacit, a stranickým složením první demokratické vlády, ve kterém bylo dominantní
Maďarské demokratické fórum (MDF) usilující o neustále posilování pozice premiéra
[Dimitrov 2009: 10]. Premiér tak není pouze prvním mezi rovnými, jak je tomu v řadě
jiných zemí střední a východní Evropy. V maďarském prostředí je premiér jediným
členem vlády, který je volen parlamentem, a to společně s programem budoucí vlády.
O jmenování a odvolání jednotlivých ministrů rozhoduje de facto pouze premiér, jelikož
vyjádření nedůvěry jednotlivým ministrům ústava neumožňuje. To vede k tomu, že
ministři jsou reálně odpovědní spíše premiérovi než parlamentu [Ilonszki, Johannsen,
Kas 2002: 10-19]. Pozice premiéra a potažmo celé vlády je významně posílena také
konstruktivním vyjádřením nedůvěry, které bylo do maďarského ústavního systému
implementováno po vzoru německého Základního zákona, čímž dochází k ještě většímu
přiblížení se ke kancléřskému typu vlády.
Obecně tedy lze říci, že maďarský politický systém vykazuje silnou exekutivu
a slabou pozici legislativy. Prezident disponuje limitovanou ústavní autoritou, která mu
umožňuje pouze dílčí zásahy do každodenní politiky. Takovéto jasné rozdělení autorit
mělo pozitivní efekt na demokratickou konsolidaci země [Merkel 1996: 34].

5.1.2 Proces tvorby a přijetí ústavy
Předně je třeba podotknout, že transformační proces proběhl v Maďarsku
poklidněji než v ostatních postkomunistických zemích. Dokonce se hovoří o tzv. ústavní
revoluci, což naznačuje, že jednotlivé změny struktury a činnosti vlády probíhaly
v souladu s ústavou. Navíc i změny ústavy samotné byly provedeny pomocí prostředků,
které ústava stanovovala. Takovýto postup politických aktérů zdůrazňoval důležitost
právní kontinuity [Drinózci 2005: 52-53].
Přeměna vládního systému započala již v létě a na podzim roku 1987, ovšem
jako nejintenzivnější období transformace je třeba chápat periodu od jara 1989 do
podzimu 1990, kdy se konaly první municipální volby. Počátek roku 1989 znamenal
přijetí několika zásadních zákonů v oblasti veřejného práva11 [Drinózci 2005: 53-55].

11

Například zákon o shromažďování, zákon o modifikaci ústavy a zavedení vyjádření nedůvěry proti
ministerské radě či zákon o referendu a lidové iniciativě [Drinózci 2005: 53-55].
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Téměř ve stejné době byly zahájeny práce na maďarské ústavě. Přijetí nové
ústavy k dovršení změny režimu bylo opozičními elitami méně preferováno než
doplnění a přepracování ústavy z roku 1949. Tento akt byl chápán jako významná
symbolická a politická hodnota vedoucí k zajištění právní kontinuity [Ilonszki,
Johannsen, Kas 2002: 10]. Na modifikaci ústavy a samozřejmě na demokratizační
proces obecně měl velký vliv národní kulatý stůl inspirovaný polským vývojem.
Z těchto rozhovorů mezi vládnoucí stranou, opozicí a sociálními organizacemi
probíhajících od června do září roku 1989 vzešlo šest návrhů zákonů12, které byly
Némethovou vládou dopracovány a následně schváleny parlamentem, jenž byl stále
ještě pod komunistickou kontrolou. Je více než příznačné, že přechodný parlament
považovaný opozicí za nelegitimní, položil základy maďarské parlamentní demokracie
[Bayer 2005: 138].
Nejdůležitějším krokem však bylo přirozeně přijetí modifikované ústavy
maďarským parlamentem v říjnu 1989. Ta v oblasti státní moci obnovila nadřazenost
parlamentu jakožto reprezentanta lidu, ukotvila odpovědnost vlády vůči parlamentu
a ustanovila ústavní soud [Bayer 2005: 138].
Po prvních svobodných parlamentních volbách konaných na přelomu března
a dubna 1990 byla utvořena vládní koalice Maďarského demokratického fóra (MDF),
(FKGP) a Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP), přičemž nejsilnější opoziční
stranou se stal Svaz svobodných demokratů-Maďarská liberální strana (SZDSZ).
A právě dohoda největší vládní a největší opoziční strany (MDF a SZDSZ) měla
zásadní vliv na podobu maďarského vládního systému. Tato dohoda, představená na
ustavujícím zasedání parlamentu 2. května 1990, byla uzavřena na jednáních politických
špiček obou stran bez účasti koaličních partnerů. Tyto okolnosti pochopitelně vyvolaly
silnou vlnu kritiky a dohoda byla pejorativně označována za pakt MDF-SZDSZ [Bayer
2005: 141-142]. Pakt představoval shodu nad podobou dvou zákonů (zákon XXIX
z roku 1990 a zákon XL z roku 1990), které zásadně měnily ústavu13 [Drinózci 2005:
57]. Ve snaze vyhnout se tzv. výmarizaci v době demokratické transformace, přistoupily
obě strany k dohodě o konstruktivním vyjádření nedůvěry, které mělo představovat
stabilizující ústavní prvek. Tím byl potvrzen všeobecně sdílený předpoklad, podle
12

Tzv. fundamentální zákony se týkaly klíčových oblastí jako je změna ústavy, ústavní soud, činnost
a finanční management politických stran, parlamentní volby, modifikace trestního zákoníku a modifikace
zákonů kriminálních procedur [Drinózci 2005: 55-56].
13
Šlo mimo jiné o zmocnění premiéra k výběru členů vlády, o zrušení rozdílů mezi ministry, o změnu
názvu lídra vlády či o zrušení kategorie zákonů s ústavní silou.
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kterého jsou hlavními podporovateli zavedení KVN ty strany, které mají reálnou šanci
zasednout ve vládních křeslech. Cenou za celý tento kompromis bylo, že právo
navrhnout kandidáta na prezidenta republiky připadlo nejsilnější opoziční straně
SZDSZ, která podle dohody navrhla Árpáda Gönze. I přes silnou kritiku, kterou pakt
vyvolal, ho lze považovat za nezbytný krok vedoucí k zajištění podmínek pro stabilní
vládnutí. Následná inkorporace do právního řádu Maďarské republiky odstartovala
druhou fázi ústavního inženýrství [Bayer 2005: 141-142].
Pokud se vrátíme k typologizaci ústavních textů, která byla uvedena v úvodu
této kapitoly, přichází v případě maďarské ústavy v úvahu historicko-ústavní vysvětlení,
vysvětlení racionální volbou a importní vysvětlení. Přestože Maďarsko nepřijalo novou
ústavu, ale pouze kompletně revidovalo stalinistickou ústavu z roku 1949 (částečně
reformovanou v roce 1972 podle Kadárova režimu), je historicko-ústavní vysvětlení
v tomto případě značně limitované. Důvodem je zásadní revidování oblastí, jež jsou pro
demokratické uspořádání určující (vztah mezi legislativou a exekutivou, vztah v rámci
exekutivy, volební systém či postavení ústavního soudu) a které neodpovídají ústavní
tradici předcházejícího režimu. Vysvětlení racionální volbou je pro maďarský ústavní
text relevantnější, jelikož političtí aktéři významně ovlivňovali podobu politických
institucí. Typickým příkladem může být již zmiňovaný pakt MDF-SZDSZ. Importní
vysvětlení hraje v Maďarsku spíše sekundární roli. Patrný je vliv vysoce
respektovaného Základního zákona Spolkové republiky Německo, který vedl k přijetí
KVN, čtyřprocentní uzavírací klauzule a německého modelu ústavního soudu. Nicméně
i velmi osvědčené politické instituce jsou podřízeny příslušným mocenským zájmům
hlavních politických aktérů [Merkel 1996: 9-25].
Během funkčního období druhé vlády Viktora Orbána byla přijata nová
maďarská ústava, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2012. Tato ústava i její
nadcházející úpravy přinesly celou řadu kontroverzí a vyvolaly silnou vlnu kritiky nejen
domácích, ale i zahraničních aktérů14. Jako nejrelevantnější se zdá být opět vysvětlení
racionální volbou.

5.1.3 Konstruktivní vyjádření nedůvěry a jeho právní úprava
Konstruktivním vyjádřením nedůvěry se zabývá modifikovaná ústava z roku
1949 ve svém článku 39/A. Jeho první odstavec udává: „Nejméně pětina poslanců může
14

Mezi nejvíce diskutované prvky nové ústavy patří úprava vztahu mezi exekutivou a jurisdikcí,
postavení centrální banky či statut etnických Maďarů žijících v zahraničí.
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podat písemný návrh na vyslovení nedůvěry ministerskému předsedovi – současně
s označením osoby, navrhované na místo ministerského předsedy. Návrh na vyslovení
nedůvěry ministerskému předsedovi je současně návrhem na vyslovení nedůvěry celé
vládě. Vysloví-li na základě tohoto návrhu většina poslanců svou nedůvěru, pokládá se
současně osoba, navržená na nového ministerského předsedu za zvolenou.“ Druhý
odstavec vymezuje lhůtu pro celou proceduru následovně: „Debata a hlasování o návrhu
se uskuteční nejdříve po třech dnech a nejpozději do osmi dnů po jeho předložení“
[Klokočka 2005: 162].
Podmínka v podobě souhlasu jedné pětiny poslanců reálně znamená, že opozice
prakticky vždy disponuje dostatečným množstvím hlasů k podání návrhu na vyslovení
nedůvěry vládě. Současně je však zabráněno tomu, aby takovéto návrhy podávali
jednotliví poslanci nebo jejich málo početné skupiny, jelikož by byly předem odsouzeny
k neúspěchu. Toto opatření tak v zásadě přispívá k větší vládní stabilitě. Samotný návrh
musí obsahovat i jméno případného premiéra, v opačném případě není žádnou hrozbou
pro vládní mandát. Ke schválení návrhu je zapotřebí absolutní většina poslanců, čímž je
opět posílena pozice stávající vlády, jelikož je dán prostor pro její nepřímou podporu
v podobě neúčasti na hlasování, zdržení se hlasování či neplatného hlasování. Časové
omezení celé procedury má na jedné straně zajistit dostatečný prostor pro úvahy,
vyjednávání a zformování potřebné většiny, na straně druhé má zabránit zdržování
a případné vládní nestabilitě. Ústava však nestanovuje žádné sankce za případné
nedodržení těchto lhůt [Horváth 2011: 9].
Pokud dojde ke schválení návrhu na vyjádření nedůvěry, získává nově zvolený
premiér jasný mandát. Na základě jeho nominace pak prezident jmenuje jednotlivé
ministry. Přesto zde existuje rozdíl oproti běžnému hlasování o důvěře, kdy premiér
navržený prezidentem předstupuje před parlament s vládním programem (parlament tak
vyslovuje důvěru nejen osobě premiéra, ale i vládnímu programu). V případě KVN
hlasuje parlament pouze o premiérovi, jelikož ústava neuvádí, zda má kandidát na
premiéra představit vládní program před aktem volby, nebo až po něm. Po vyslovení
nedůvěry se všichni nastupující ministři účastní slyšení před parlamentní komisí bez
ohledu na fakt, zda byli či nebyli členy předcházející vlády. Teprve poté dochází
k jejich jmenování. Tím je vyjádřena skutečnost, že mandát jednotlivých ministrů je dán
mandátem celé vlády [Horváth 2011: 9-10].
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Nová ústava Maďarska schválená dne 25. dubna 2011 se problematikou KVN
zaobírá v článku 21. Ten v zásadě odpovídá článku 39/A předcházející ústavy
a ponechává dosavadní podobu celé procedury nezměněnou.

5.1.4 Politický vývoj
Po parlamentních volbách v roce 2002 došlo ke zformování vládní koalice mezi
Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) a Svazem svobodných demokratů (SZDSZ),
a to pod vedením nestraníka Pétera Medgyessyho. Svaz mladých demokratů –
Maďarská občanská strana (FIDESZ-MPP), ač disponující největším počtem mandátů,
skončil v opozici. Premiérova pozice byla od počátku jeho působení relativně slabá,
jelikož nebyl dostatečně podporován ani stranou, která jej do funkce nominovala
(MSZP). Vztah s koaličním partnerem SZDSZ byl navíc významně poškozen
zveřejněním informací o Medgyessyho předrevolučních aktivitách. To vše vedlo
k situaci, ve které byla výměna premiéra nevyhnutelná. MSZP prosazovala KVN,
protože se obávala, aby prezident Ferenc Mádl (stoupenec opozičního tábora) nepověřil
sestavením vlády opozici. Premiér Medgyessy však považoval KVN za natolik
ponižující, že se rozhodl 25. srpna 2004 sám rezignovat, a to i přes odpor MSZP, která
shodou okolností ve stejný den vybrala nového kandidáta na premiéra. Poprvé
v porevoluční historii tak došlo k výměně vlády z politických důvodů [Ilonszki, Kurtán
2005: 1033].
KVN bylo v maďarském politickém vývoji použito jenom jednou, a to v roce
2009. V té době působila jednobarevná vláda MSZP s podporou SZDSZ pod vedením
Ference Gyurcsányho. Ten, dne 21. března 2009, oznámil svůj záměr rezignovat
z funkce premiéra s odůvodněním, že nechce být překážkou dalších ekonomických
a sociálních reforem. Vzhledem k stále rostoucí nepopularitě Gyurcsányho osoby je
pravděpodobné, že šlo primárně o snahu zlepšit socialistické preference před blížícími
se parlamentními volbami. Na základě jednání mezi MSZP a SZDSZ došlo k dohodě
nad osobou Gordona Bajnaie, který byl prostřednictvím KVN s vnější podporou SZDSZ
zvolen novým premiérem. Tento vývoj znemožnil prezidentovi Lászlovi Sólyomovi,
který preferoval předčasné volby, zapojit se do procesu výběru a nominace nového
premiéra. S tímto postupem nesouhlasila ani opoziční strana FIDESZ, která
v průzkumech veřejného mínění vykazovala vysokou podporu, a tudíž jako jediná
podporovala předčasné volby. FIDESZ tak byla skrze KVN zcela vyloučena
z politického procesu [Havlík 2011: 114].
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5.1.5 Shrnutí
Institucionální prvek konstruktivního vyjádření nedůvěry byl do maďarského
ústavního pořádku implementován ve snaze vytvořit co nejpříhodnější podmínky pro
existenci stabilních a efektivních vlád, které byly hlavní výzvou a úkolem
transformujících se států. Dohoda dvou nejsilnějších parlamentních stran (MDF
a SZDSZ) disponujících dohromady ústavní většinou přinesla celou řadu změn (včetně
KVN), díky kterým se Maďarsko mělo vyvarovat německé zkušenosti s politickým
systémem Výmarské republiky.
Princip KVN byl přejat ze Základního zákona SRN, přičemž byly provedeny
dílčí úpravy. Maďarští tvůrci snížili počet poslanců nutný na předložení návrhu na
vyslovení nedůvěry z jedné čtvrtiny na jednu pětinu. Dále prodloužili dobu, po kterou se
nesmí o návrhu hlasovat (ze 48 hodin na 3 dny) a současně zavedli i její horní hranici.
Namísto tajného hlasování byla přijata procedura veřejného hlasování, která umožňuje
větší kontrolu ať už vládních či opozičních poslanců. Typ většiny nutné pro schválení
návrhu na vyjádření nedůvěry je taktéž shodný, jelikož vyžaduje souhlas nadpoloviční
většiny všech poslanců.
KVN bylo v Maďarsku využito pouze jednou, a to úspěšně. V porovnání se
SRN se však jednalo o zcela jiného okolnosti a jiný způsob použití. V maďarském
případě totiž nešlo o úspěšné odvolání vlády skrze zformování nové vládní většiny, ale
o dohodu spolupracujících stran na výměně premiéra. KVN je tak v maďarském
prostředí spíše prostředkem, jak zabránit prezidentovi a opozici podílet se na procesu
výběru, nominaci či volby nového premiéra. Jednání premiéra Medgyessyho v roce
2004 může vyvolat dojem, že někteří političtí aktéři chápou vyslovení nedůvěry za
ponižující akt, kterému je třeba předejít jiným způsobem (například podáním demise).
V dosavadním politickém vývoji Maďarska nedošlo k předčasným volbám
a vlády jsou velmi stabilní. Schiemann upozorňuje na postupný posun autority směrem
od legislativy k vládě, na posilování vůdčí role vlády a neustálé oslabování pozice
parlamentu, který není schopen dosáhnout při jednání s vládou kompromisu. Za tento
posun je odpovědná skupina institucionálních prvků, mezi které řadí i KVN [Schiemann
2004: 138-139]. Je otázkou, jaký vliv bude mít v dlouhodobém horizontu nová ústava.
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5.2 Polsko
5.2.1 Politický systém
Typologizace politického systému Polské republiky je poměrně složitou
záležitostí, jelikož existuje celá řada názorů, jak chápat komplikovaný ústavně-politický
vývoj po roce 1989 [Kubát 2009: 134; Blondel, Müller-Rommel 2001: 55-56]. Hlavní
problém tkví v tom, že faktory určující povahu politického systému (ústavní rámec
a politická praxe) jsou v polském prostředí velmi nestálými proměnnými. Je možné
definovat čtyři období, ve kterých docházelo ke změnám typu politického systému.
Prvním je období let 1989-1990, které lze označit za hybridní systém, jelikož se
formálně pohyboval mezi parlamentarismem a poloprezidencialismem, ale prakticky
fungoval jako systém parlamentní. Druhé období se týká let 1990-1995, které je možné
chápat jako poloprezidentský systém, a to jak formálně, tak prakticky. Přímo zvolený
prezident Lech Walesa byl totiž velmi konfliktním politickým aktérem, který nejen že
využíval všech pravomocí svěřených mu ústavou, ale snažil se je i neustále posilovat.
Třetí období zahrnuje léta 1995-1997, kdy byl politický systém sice nadále formálně
poloprezidentský, ale v praxi se projevoval jako parlamentní. Důvodem bylo nové pojetí
prezidentské funkce, které do úřadu vnesl Alexander Kvaśniewski. Ten nehodlal
bezezbytku využívat svých pravomocí, a tím zasahovat do každodenního fungování
vlády. Čtvrté období představující parlamentní systém započalo roku 1997 a trvá
dodnes. Nová ústava se totiž odklonila od principů poloprezidentského systému
a ukotvila systém parlamentní [Kubát 2005: 43-45; Svačinová 2011: 129-137].
Pro současný polský politický systém se v literatuře používá řada označení,
jedním z nich je termín racionalizovaný parlamentní režim. Jeho hlavní charakteristikou
je skutečnost, že jediným disponentem výkonné moci je vláda v čele s premiérem, která
je nezávislá na prezidentovi, jenž nedisponuje téměř žádnými ústavními pravomocemi
k ovlivnění složení vlády či jejího reálného fungování. Za důležité faktory
racionalizace, která posiluje roli vlády a premiéra, je třeba považovat: 1) precizně
stanovenou proceduru povolání vlády, která brání její dlouhodobé absenci; 2) vztah
mezi vládou a parlamentem v podobě konstruktivního vyjádření nedůvěry; 3) postavení
vlády v rámci režimu zajišťující provádění veškeré vnitřní i vnější politiky státu;
4) vztah mezi premiérem a prezidentem, který vyznívá zcela ve prospěch předsedy
vlády [Kubát 2009: 134-137]. Jiným označením je termín parlamentně-kabinetní
systém, který se blíží „kancléřskému režimu známému z Německa, a to bez ohledu na
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bezpochyby mnohem silnějšího polského prezidenta ve srovnání s prezidentem
německým“ [Kubát 2006: 157].
Podle Sartoriho typologie předsedů vlád lze říci, že postavení polského premiéra
se, v závislosti na pozici ve vlastní a straně a její disciplinovanosti, pohybuje mezi
kategoriemi „první nad nerovnými“ a „první mezi nerovnými“. První případ nastává ve
chvíli, kdy je premiérem vůdcem strany (obvykle nejsilnější parlamentní strany), která
je disciplinovaná. Druhý případ existuje v situaci, kdy je premiérovo postavení
z různých důvodů nejisté [Kubát 2009: 138-139].

5.2.2 Proces tvorby a přijetí ústavy
V průběhu 90. let 20. století došlo v Polsku k zajímavému a také bouřlivému
institucionálnímu vývoji, který byl spojen s procesem četných změn ústavně-politického
systému. Výsledkem bylo, že řádná ústava byla přijata až v roce 1997, čímž se Polsko
zařadilo na chvost v rámci postkomunistických zemí. Je však nutné si uvědomit, že tato
„ústavní proměnlivost nebyla výrazem zápasu o samou podstatu politického systému
(demokracie vs. návrat k autoritarismu)“ [Kubát 2005: 37].
Od dubna 1989 do března 1990 byly provedeny tři novelizace ústavy Polské
lidové republiky z roku 195215, které celkově vytvořily hybridní politický systém, jenž
spojoval „prvky parlamentní demokracie, založené na vzájemných vztazích mezi
parlamentem a vládou, s pozůstatky komunistického principu jednolitosti státní moci“
[Bankowicz 2000: 27-28].
Obrovská politická fragmentace, vytvořená výsledky prvních svobodných
parlamentních voleb v říjnu roku 199116, měla velmi negativní vliv jak na práci
parlamentu, tak na samotnou vládu, která byla velmi slabá, nestabilní a neakceschopná.
Přijetí ústavy demokratického Polska, které bylo plánováno na 3. květen 1991
(dvousetleté výročí schválení polské ústavy), se za těchto podmínek zdálo velmi
nepravděpodobné. Proto se politické strany uchýlily k provizornímu řešení, které se
v polské historii několikrát osvědčilo, a přijali tzv. malou ústavu. Jde vlastně o ústavní
zákon, který „se omezuje na vytyčení základních principů fungování jednotlivých
mocenských institucí a vymezení vztahu mezi nimi“. Některé oblasti, které bývají
15

Týkající se například zřízení druhé parlamentní komory, přijetí nového volebního systému, zavedení
jednohlavé funkce prezidenta republiky či změny názvu státu a státního znaku.
16
Těchto voleb do Sejmu se účastnilo celkem 111 uskupení a 29 z nich získalo určité zastoupení.
Nejsilnější politická strana Demokratická unie získala pouhých 12% hlasů, což odpovídalo 62 mandátům
ve 460 členném Sejmu. Dalších šest stran získalo méně než 7% hlasů [Bankowicz 2000: 29; Blondel,
Müller-Rommel 2001: 52].
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obvykle součástí ústavy (jako jsou lidská a občanská práva), však vůbec neřeší, tudíž je
de facto dočasným řešením nahrazujícím plnohodnotnou ústavu [Bankowicz 2000: 30].
Tato malá ústava, přijatá dne 17. října 1992, zaváděla poloprezidentský systém, což
bylo

dáno

kompromisem

mezi

prezidentem

Walesou,

jenž

prosazoval

prezidencialismus, a parlamentními politickými stranami spolupracujícími s vládou,
které usilovaly o parlamentní systém. Tímto krokem byl vytvořen mechanismus moci,
který do jisté míry přispíval k větší stabilitě a efektivitě politického systému a snažil se
předejít případným institucionálním krizím. Přesto nebylo možné, aby dlouhodobě
a plnohodnotně nahradil řádnou ústavu [Kubát 2005: 40; McMenamin 2008: 3-5].
Z hlediska typologie ústavních textů se malá ústava vyznačovala minimálním či
dokonce žádným vlivem historicko-ústavní tradice. V úvahu přichází vysvětlení
racionální volbou, jelikož text malé ústavy reflektoval výsledky soupeření mezi
prezidentem a zájmovou koalicí vlády a parlamentu o co největší ochranu vlastní moci
a její následnou expanzi. V úvahu musíme vzít i importní vysvětlení, jelikož
francouzský poloprezidentský model byl zajisté pro Polsko významnou inspirací
[Merkel 1996: 9-25].
Na základě zákona o způsobu přípravy a přijetí ústavy (a jeho novely) byla
v průběhu roku 1997 konečně přijata řádná ústava. Schválení návrhu ústavy Národním
shromážděním, ke kterému došlo 2. dubna 1997, muselo ještě potvrdit lidové
referendum, jež tak většinou 52,71% hlasů (při účasti pouhých 42,86% občanů) učinilo.
Ústava je výsledkem celé řady kompromisů a „křížení mnoha odlišných politických,
ideologických a světonázorových postojů, které se v polské společnosti vyskytují“. Za
silné stránky ústavy lze považovat řadu mechanismů, které přispívají ke stabilitě celého
systému a předcházejí vládním krizím. Naopak slabinou je nevhodně konstruovaný
bikameralismus, ve kterém Senát vůči Sejmu zastává velmi slabou pozici [Kubát 2005:
41-42; McMenamin 2008: 3-5]. Při typologii této ústavy je vhodné se soustředit
zejména na vysvětlení racionální volbou, které je relevantní pro posílení pozice vlády,
a importní vysvětlení, jež osvětluje inspiraci některými prvky německého ústavního
systému. Je třeba zdůraznit, že tato ústava splňuje všechny tři typy legitimity (legitimitu
shora, vnitřní proceduru legitimity a legitimitu zdola). Národní shromáždění bylo
zformováno na základě svobodných parlamentních voleb, proces rozhodování o návrhu
ústavy byl zcela demokratický a rozhodnutí bylo navíc potvrzeno v lidovém referendu.
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5.2.3 Konstruktivní vyjádření nedůvěry a jeho právní úprava
Malá ústava z roku 1992 se vyjádřením nedůvěry vládě zabývá v článku 66.
Nedůvěra může být vládě vyslovena pouze se souhlasem absolutní většiny členů Sejmu.
Samotný návrh musí být podán alespoň 46 poslanci a nesmí být o něm hlasováno dříve
než 7 dní od jeho předložení. Článek 66 taktéž omezuje počet pokusů o vyjádření
nedůvěry, jelikož v případě nepřijetí návrhu na vyslovení nedůvěry je možné předložit
další návrh nejdříve po 3 měsících ode dne hlasování. Toto časové omezení však není
absolutní, jelikož neplatí pro návrh, který podpořilo alespoň 115 poslanců. Zásadní je
ale skutečnost, že malá ústava dává možnost vyjádřit nedůvěru konstruktivním
i destruktivním způsobem. V prvním případě je současně s vyjádřením nedůvěry vládě
vybrán nový premiér, který je pověřen sestavením vlády. Ve druhém případě nový
premiér vybrán není, což otevírá prezidentovi možnost dvojího postupu. Buď přijme
demisi vlády, nebo rozpustí Sejm.
Řádná ústava z roku 1997 tuto problematiku řeší v článku 158, podle kterého
„Sejm vysloví vládě nedůvěru většinou zákonného počtu poslanců. Takový návrh musí
podat nejméně 46 poslanců a současně jmenovat kandidáta na úřad předsedy vlády.
Jakmile Sejm rozhodl, přijme prezident Polské republiky demisi vlády a jmenuje
nového předsedu vlády, který byl Sejmem zvolen, jakož i ostatní členy ministerské rady
na návrh předsedy vlády a přijme jejich přísahu.“ Současně uvádí, že „o návrhu podle
odstavce 1 nelze hlasovat dříve než sedm dní po jeho předložení“. V poslední části
tohoto článku je stanoveno, že „nový návrh nelze podat dříve než tři měsíce po
předložení předcházejícího návrhu. Nový návrh lze předložit před uplynutím tří měsíců
tehdy, jestliže byl podán nejméně 115 poslanci“ [Klokočka 2005: 218].
Je jasně zřetelné, že ústava z roku 1997 téměř kompletně převzala právní úpravu
vyjádření nedůvěry vládě z ústavy z roku 1992. Jedinou, za to však zcela zásadní,
odlišností je odstranění možnosti destruktivního způsobu vyjádření nedůvěry.

5.2.4 Politický vývoj
V polském politickém vývoji se otázka (konstruktivního) vyjádření nedůvěry
objevovala poměrně často, přičemž mnohokrát sehrávala velmi důležitou roli.
Od 11. července 1992 v Polsku vládla koaliční a menšinová vláda Hanny
Suchocké, která se skládala ze sedmi pravicových stran a několika nestraníků
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a dlouhodobě se potýkala s celou řadou problémů17. V úřadě zůstávala pouze díky
podpoře nevládní Solidarity, která však nakonec svou podporu odvolala a podala návrh
na vyslovení nedůvěry, který byl dne 28. května 1993 schválen většinou jednoho
hlasu18. Musíme si uvědomit, že v této době byla účinná tzv. malá ústava, která dávala
Sejmu dvě možnosti, jak vyjádřit nedůvěru vládě. Sejm zvolil, s ohledem na svou krajní
fragmentaci, destruktivní způsob. Vláda tak podala demisi, kterou se prezident Walesa
rozhodl nepřijmout a místo toho rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby [Cabada
2006: 169-170; Blondel, Müller-Rommel 2001: 52].
Předčasné volby v roce 1993 proběhly podle nového volebního systému
s většinovými účinky, čímž bylo zabráněno silné fragmentaci Sejmu známé
z předcházejícího funkčního období. Zastoupení v Sejmu získalo pouze 6 politických
stran, což umožnilo vznik stabilní vlády opírající se parlamentní většinu. Vznikla tak
koalice mezi Svazem demokratické levice (SLD) a Polskou lidová stranou (PSL) pod
vedením lidovce Waldemara Pawlaka, která byla doplněna členem Unie práce (UP)
a nestraníky. Tato koaliční spolupráce se vyznačovala nízkou mírou loajality lidovců
i samotného premiéra. To způsobovalo konflikty jak mezi SLD a PSL, tak mezi
premiérem a prezidentem. Možná východiska z této politické krize navrhl sám premiér
a následně došlo ke shodě koaličních partnerů na personální obměně v čele vlády,
k jejímuž respektování se zavázal i prezident Walesa. Výsledkem bylo vyjádření
nedůvěry tentokrát konstruktivním způsobem, ke kterému došlo 1. března 199519.
Novým premiérem tak byl zvolen člen SLD Józef Oleksy [Svačinová 2011: 144].
V letech 1996-1997 vládl v Polsku kabinet Wlodzimierza Cimoszewicze, který
byl složený ze zástupců SLD, PSL a nestraníků. Ve druhém roce působení tohoto
kabinetu došlo k dosud jedinému neúspěšnému hlasování o nedůvěře vládě, které
iniciovala koaliční PSL. Vláda nakonec celou situaci ustála, jelikož poslanci samotné
PSL návrh nepodpořili. Tento neúspěšný pokus o svržení vlády však proběhl ještě
v době platnosti malé ústavy [Svačinová 2011: 145].
Z parlamentních voleb roku 1997 vzešla pravicová koaliční vláda Volební akce
Solidarita (AWS) a Unie svobody (UW) v čele s Jerzym Buzkem. Přestože se jednalo
o velice nestabilní vládu, byl Jerzy Buzek prvním premiérem od roku 1989, který zůstal
17

Například slabá parlamentní podpora, nízká stranická disciplína, vysoký počet koaličních partnerů
a jejich vzájemné konflikty a špatná ekonomická situace.
18
Ze 445 přítomných poslanců hlasovalo 223 pro návrh a 198 proti návrhu [Svačinová 2011: 165].
19
Ze 417 přítomných poslanců hlasovalo 285 pro návrh, 5 proti návrhu a 127 se zdrželo hlasování
[Svačinová 2011: 165].

33
ve funkci po celé čtyřleté funkční období parlamentu. Tato nestabilita byla dána
vysokým stupněm heterogenity AWS, která de facto nebyla politickou stranou, ale
koalicí mnoho uskupení se značně rozdílnými politickými názory a představami. To
vedlo k téměř permanentním vzpourám vládních poslanců, kteří se neidentifikovali
s vládní politikou. Navíc obě koaliční strany se lišily v pojetí hospodářské politiky, což
na počátku roku 2000 vyvrcholilo ztrátou parlamentní většiny a odchodem UW
z koalice. Poprvé tak Polsku vládla menšinová vláda, která byla držena v úřadě mimo
jiné díky konstruktivnímu vyjádření nedůvěry, které neumožňovalo fragmentovanému
parlamentu vládu svrhnout [Cabada 2006: 172; Jasiewicz, Jasiewicz-Betkiewicz 2001:
386-390].
V obdobné situaci se ocitla i vláda sociálního demokrata Leszeka Millera, která
byla po parlamentních volbách v roce 2001 založena na spolupráci SLD, UP a PSL.
Ovšem časté hlasování lidoveckých poslanců proti vládním návrhům přimělo premiéra
k odvolání ministrů za PSL z vlády. Tím došlo k redukci na vládu menšinovou, což
však vzhledem k existenci KVN, neznamenalo zásadní problém ohledně jejího přežití
[Kubát 2009: 136; Jasiewicz, Jasiewicz-Betkiewicz 2004: 1111-1114].
V době koaliční vlády Jaroslawa Kaczyńského zahrnující Právo a spravedlnost
(PiS), Ligu polských rodin (LPR) a Sebeobranu se opoziční Občanská platforma (PO)
pokusila obejít KVN. Využila totiž článku 159, umožňujícího vyslovit nedůvěru
jednotlivým ministrům, k návrhu na vyslovení nedůvěry hned 15 ministrům úřadující
vlády [Kubát 2009: 136]. Dosažení negativní absolutní většiny totiž představovalo pro
PO schůdnější cestu oproti zformování pozitivní absolutní většiny potřebné pro KVN
celé vládě. Tatáž vláda také čelila vnitrokoaličním sporům, které v roce 2007 vyústily
v odvolání všech ministrů za Sebeobranu a LPR. Obě strany reagovaly podáním návrhů
na KVN vůči již menšinové vládě, přičemž navrhovaným kandidátem na premiérský
post měl být bývalý ministr vnitra Janusz Kaczmarek. Premiér Kaczyński si nedokázal
zajistit podporu ostatních stran, a tak přistoupil na návrh OP a SLD týkající se
rozpuštění Sejmu a vypsání předčasných voleb. K tomuto aktu došlo na stejném
zasedání, na kterém měl být projednáván i návrh na vyjádření nedůvěry [Brunclík 2012:
511-512].
Na podzim 2012 se schylovalo k dalšímu pokusu o vyjádření nedůvěry vládě
Donalda Tuska (PO a PSL), který byl iniciován opoziční PiS. Na premiérský post byl
1. října navržen profesor sociologie Piotr Glinski. K samotnému hlasování však nedošlo,
jelikož sama vláda požádala o vyjádření důvěry s cílem zajistit dostatečnou parlamentní
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podporu pro následné legislativní návrhy a opatření. Tento krok byl nakonec úspěšný,
jelikož vláda v hlasování uspěla v poměru 233 ku 219, čímž se snaha o KVN stala
bezpředmětnou [Brunclík 2012: 512].

5.2.5 Shrnutí
Prvek konstruktivního vyjádření nedůvěry byl implementován do polského
ústavního pořádku již tzv. malou ústavou z roku 1992, ve které však představoval pouze
jednu z možností, jak dospět k odvolání vlády. Naopak v řádné ústavě z roku 1997 již
představoval jedinou variantu vedoucí k vyjádření nedůvěry vládě. Je třeba si uvědomit
rozdíl mezi Maďarskem a Polskem, který panoval v době přijetí tohoto institucionálního
prvku. Maďarsko jej přijímalo preventivně, tedy jakožto osvědčené opatření, které bude
předcházet případným vládním krizím. Naopak v Polsku nebylo jeho přijetí motivováno
prevencí, nýbrž reálnou zkušeností s vysoce nestabilními vládami a snahou tuto
nelehkou situaci nějakým způsobem změnit.
Stejně jako v maďarském případě bylo přijetí KVN inspirováno německým
Základním zákonem a opět byla provedena řada úprav. Minimální počet poslanců nutný
k podání návrhu byl významně snížen na pouhou jednu desetinu členů Sejmu, což
představuje oproti německé jedné čtvrtině a maďarské jedné pětině výrazný rozdíl
umožňující časté využívání (či dokonce nadužívání) této procedury. Této hrozbě však
polští tvůrci částečně zamezili zavedením tříměsíční lhůty mezi posledním neúspěšným
hlasováním a podáním nového návrhu. Tato lhůta však mizí v případě, kdy je návrh
podpořen alespoň 115 poslanci (tedy jednou čtvrtinou Sejmu)20. Výrazně byla také
prodloužena i doba, po jejímž uplynutí je možné o návrhu hlasovat (7 dní oproti
německým 48 hodinám a maďarským 3 dnům). Polská ústava na rozdíl od maďarské
nestanovuje časovou lhůtu, ve které je nutné o návrhu rozhodnout. Tím je umožněno
zdržování, které by v krajním případě mohlo vést k vládní nestabilitě. Způsob hlasování
je veřejný, což umožňuje větší míru kontroly politických stran nad poslanci. Většina
nutná ke schválení návrhu na vyjádření nedůvěry je absolutní stejně jako v Německu
a Maďarsku, čímž vzniká určitý asymetrie, jelikož podmínky pro odstranění vlády jsou
přísnější než podmínky pro její ustavení [Brunclíka 2012: 507]. Dalším polským
specifikem je vyslovení nedůvěry namířené vůči vládě jako celku, nikoliv vůči osobě

20

Právě takováto opatření jsou kritizována řadou autorů, podle kterých jde o porušování základního
parlamentního principu – permanentní odpovědnost vlády vůči parlamentu [Strøm, Müller, Bergman
2003: 152].
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premiéra jako je tomu v německém, maďarském a jak následně uvidíme také ve
slovinském případě. Tento na první pohled nepatrný rozdíl má poměrné výrazné
důsledky, protože polský premiér zvolený na základě KVN sestavuje vládu, která je
následně povinna získat důvěru Sejmu. V konečném důsledku je tak možné hovořit
o volnější variantě KVN, jelikož „vyslovení nedůvěry vládě totiž generuje pouze
tzv. formatéra, který nemusí uspět se sestavením své vlády“ [Brunclík 2012: 507-508].
KVN bylo stejně jako v Německu a v Maďarsku úspěšně použito pouze jednou,
a to v roce 1995, kdy byl lidovecký premiér Pawlak vystřídán v čele vlády sociálním
demokratem Oleksym. Šlo o obdobnou situaci jako v maďarském případě, jelikož
prostřednictvím KVN byla zvolena pouze osoba nového premiéra, zatímco koaliční
spolupráce nadále pokračovala na stejném půdorysu. K neúspěšnému pokusu
o vyslovení nedůvěry došlo stejně jako v Německu pouze jedenkrát, a to v roce 1997.
V několika případech ovlivnilo KVN politickou situaci tím, že chránilo menšinovou
vládu před fragmentovaným parlamentem (například situace z let 2000 a 2003).
V polském politickém vývoji jsme taktéž zaznamenali pozoruhodný pokus o vyhnutí se
KVN skrze mnohonásobné použití vyjádření nedůvěry vůči ministrům.
Polská zkušenost je značně inspirativní, jelikož ukazuje, že „účelná racionalizace
parlamentního režimu spočívá v posilování hlavního orgánu výkonné moci, kterým je
vláda v čele s premiérem“. Prostřednictvím posilování postavení vlády vůči parlamentu
(například šíří pravomocí, konstruktivním vyjádřením nedůvěry, požadavkem vysokých
kvalifikovaných většin nebo způsobem ustavování) a současně její nezávislostí na
prezidentovi je možné částečně eliminovat negativní politické faktory. Překážkou
racionalizace přitom nemusí být ani koaliční forma vlády, ani nestabilita stranického
systému [Kubát 2009: 140-141]. Přestože je celkově nutné považovat stabilitu polských
vlád spíše za nižší, dochází po celá 90. léta k pozitivnímu efektu, kdy se zvyšuje
průměrná délka trvání vlád a je zde předpoklad, že k tomuto vývoji bude docházet
i nadále [Kubát 2005: 62].

5.3 Slovinsko
5.3.1 Politický systém
Politický systém Slovinska se značně liší od výše uvedených politických
systémů Maďarska a Polska, jelikož se vyznačuje ústavně posílenou pozicí parlamentu
v porovnání s jinými institucemi. Slovinská ústava dokonce činí vládu formálně zcela
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závislou na parlamentu, a to díky tzv. interpelačnímu právu, podle kterého může deset
poslanců předložit interpelaci k činnosti jednotlivého ministra, po níž následuje
hlasování o jeho odvolání. Tímto způsobem může absolutní většina poslanců zasahovat,
i přes nesouhlas premiéra, do personálního složení vlády, přičemž nový ministr musí být
schválen tři měsíce od odvolání předchozího, jinak je automaticky vyslovena nedůvěra
celé vládě. Interpelační právo je v rámci slovinského politického systému hojně
a poměrně úspěšně využíváno21. Dalším znakem silné parlamentní pozice je procedura
jmenování vlády, jež je zcela v kompetenci legislativního orgánu. Ten nejprve absolutní
většinou volí osobu premiéra a následně, na základě premiérova návrhu, schvaluje
stejným typem většiny listinu ministrů. Případné odmítnutí listiny ministrů nutí
premiéra k hledání nových a přijatelnějších alternativ, čímž je dána parlamentu další
možnost, jak zasahovat do obsazení vládních postů [Cabada 2005: 155-177; Brezovšek,
Haček, Zver 2007: 84-87]. Z hlediska Sartoriho typologie odpovídá slovinský premiér
kategorii první mezi rovnými, jelikož nedisponuje kontrolou nad personálním složením
vlády [Sartori 2001: 112].
Samotný text slovinské ústavy by mohl vyvolat dojem, že „vláda zůstává
podobně jako před rokem 1990 spíše výkonným výborem parlamentu než samostatnou
ústavní institucí s výraznými výkonnými kompetencemi“. Reálné fungování politického
systému však takto jasnou převahu Státního sboru nad vládou nevykazuje [Cabada
2005: 177]. Celkově tedy lze říci, že se slovinský politický systém nachází na rozhraní
mezi parlamentní a konventní formou vlády, přičemž vykazuje výrazné korporativní
rysy [Cabada 2005: 142].

5.3.2 Proces tvorby a přijetí ústavy
Důležitým rysem slovinské politiky byla v době demokratické transformace
shoda všech významných politických stran na společném základu politiky, která byla
patrná zejména ve vzniku Deklarace o suverenitě Republiky Slovinsko dne 2. července
1990. V tomto dokumentu se parlament zavazoval, že do jednoho roku přijme nový
ústavní text, který měl nahradit tehdy platnou ústavu z roku 1974. Tento postup
vycházel z přesvědčení, že postupná modifikace socialistické ústavy prováděná v letech

21

V letech 1992-1996 byla úspěšná každá šestá interpelace, zatímco v letech 1996-2000 se úspěšnost
zvýšila na každou třetí. Je však nutné si uvědomit, že řada ministrů rezignovala před samotným aktem
interpelace z obavy o jejím úspěšném provedení [Lukšič 2001: 31-32].
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1988-1990 není správnou metodou k dosažení dostatečně kvalitního ústavního textu
demokratického státu [Cabada 2005: 126-139, Lukšič 2001: 5-11].
Přestože skutečným podnětem k přípravě ústavního textu byl až parlamentní
závazek z poloviny roku 1990, několik návrhů vzniklo již dříve. Prvním návrhem byla
tzv. sociologická ústava z dubna roku 1988, která však byla spíše politickou proklamací
o nutnosti vlastní a nezávislé slovinské ústavy. Druhým návrhem se stala
tzv. demosovská ústava z března roku 1990, která byla připravena ústavním odborem
Demokratické

opozice

Slovinska

(DEMOS)

za

účasti

představitelů

(post)komunistických subjektů. Východiska tohoto návrhu byla do značné míry
obdobná jako u sociologické ústavy, ovšem s tím rozdílem, že se na jeho vzniku podíleli
někteří právní experti. Až v pořadí třetí návrh vzešel od skupiny, která byla sestavena
slovinskými politickými stranami a zahrnovala především přední odborníky na ústavní
právo. Výstupem byla tzv. podvinská ústava pojmenovaná podle hotelu Grand Podvin,
kde došlo k první setkání expertní skupiny v srpnu roku 1990 [Brezovšek, Haček, Zver
2007: 36-39].
V navrženém ústavním textu je možné nalézt dva základní zdroje inspirace,
kterými jsou dosavadní slovinská ústava a ústavy některých západoevropských států
(především

rakouské,

německé a bavorské). Cílem

bylo

vytvoření

čistého

parlamentního systému, jenž by obsahoval některé korporativistické prvky patrné
například v otázce horní parlamentní komory. Výsledný podvinský návrh byl předložen
parlamentu k dalšímu projednání, což vedlo k zásadnímu sporu o kontinuitu ústavněpolitického uspořádání Slovinska a potažmo o postavení slovinského parlamentu.
Politické strany navyklé na konventní formu vlády tolik typickou pro Socialistickou
republiku Slovinsko se totiž nechtěly smířit s nově navrhovaným rovnoprávným
postavením legislativy s ostatními ústavními institucemi. Výsledkem této odlišné
představy bylo přijetí celé řady změn, které například zakotvují jmenování a odvolávání
ministrů parlamentem, volbu soudců parlamentem nebo dominantní postavení
politických stran vůči ostatním politickým institucím. Definitivní podoba ústavy byla
schválena přesně rok po konání referenda o samostatnosti Slovinska, tedy 23. prosince
1991 [Cabada 2005: 140-142; Brezovšek, Haček, Zver 2007: 39-46 ].
Z hlediska ústavní typologie je tedy ve slovinském případě nejadekvátnější
historicko-ústavní vysvětlení a importní vysvětlení. První z nich odhaluje důvody pro
silnou pozici Státního sboru, druhý osvětluje pojetí Státní rady či přijetí některých
institucionálních prvků typu konstruktivního vyjádření nedůvěry. Z hlediska legitimity
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ústavního textu byla naplněna legitimita shora, jelikož první soutěživé volby proběhly
ve Slovinsku už v dubnu roku 1990, a vnitřní procedura legitimity, protože schvalovací
procedura v parlamentu proběhla zcela demokraticky.

5.3.3 Konstruktivní vyjádření nedůvěry a jeho právní úprava
Otázku vyslovení nedůvěry vládě upravuje Ústava Republiky Slovinsko
v článku 116, jehož první odstavec zní: „Státní shromáždění může vyslovit vládě
nedůvěru pouze tím způsobem, že na návrh nejméně deseti poslanců zvolí nového
předsedu vlády většinou hlasů všech poslanců. Tím je dosavadní předseda vlády
propuštěn, musí však se svými ministry vykonávat běžnou vládní činnost až do složení
přísahy nové vlády.“ Odstavec druhý se vztahuje k časové restrikci celé procedury
a zároveň udává podmínky, za kterých toto omezení neplatí. Uvádí, že „mezi
předložením návrhu na volbu nového předsedy vlády a jeho volbou musí uplynout
nejméně osmačtyřicet hodin, pokud Státní shromáždění nerozhodne většinou dvou třetin
hlasů všech poslanců jinak nebo pokud se stát nenachází ve válečném nebo výjimečném
stavu“. Odstavec třetí určuje podmínky, za kterých je prostá většina hlasů dostatečná
pro vyjádření nedůvěry vládě, takto: „Byl-li předseda vlády zvolen na základě článku
111 odstavec 4, má se za to, že mu byla vyslovena nedůvěra, jestliže Státní shromáždění
na návrh deseti poslanců většinou odevzdaných hlasů zvolí nového předsedu vlády“
[Klokočka 2005: 322]. Tímto je zachován princip, podle kterého je premiér odvolán
stejným typem většiny, jakým byl zvolen. Článek 111 odstavec 4 totiž hovoří o třetím
kole volby předsedy vlády, ve kterém ke zvolení stačí prostá většina hlasů.

5.3.4 Politický vývoj
V dosavadním politickém vývoji Slovinska bylo konstruktivní vyjádření
nedůvěry úspěšně použito hned dvakrát.
V prvních svobodných poválečných parlamentních volbách konaných v dubnu
roku 1990 jasně zvítězila se ziskem více než 54% hlasů Demokratická opozice
Slovinska (DEMOS)22. Tento volební úspěch ji umožnil sestavit jednobarevnou vládu,
ve které zasedali představitelé většiny subjektů, které tuto volební koalici tvořily.

22

DEMOS byl specifickou variantou strany typu fóra, jelikož nešlo o volné politické hnutí, nýbrž
o koalici jasně definovaných politických stran. DEMOS zahrnoval například Slovinskou lidovou stranu
(SLS), Slovinské křesťanské demokraty (SKD), Slovinský demokratický svaz (SDZ), Zelené Slovinska
(ZS), Sociálně demokratickou stranu Slovinska (SDSS) nebo Liberální stranu (LS) [Strmiska et al. 2005:
535-536].
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V čele této vlády stanul velmi konzervativní křesťanský demokrat Lojze Peterle.
Konflikty v rámci názorově nesourodé koalice se sice objevovaly od počátku její
existence, ale byly významně tlumeny nutností jednotného postupu proti domácí opozici
a proti jugoslávským federálním orgánům. Jeden ze zásadních sporů se týkal nové
ústavy23, přesto k rozkladu celé koalice došlo až po jejím přijetí. Podnětem
k definitivnímu ukončení koaliční spolupráce byla dohoda jednotlivých stran o termínu
prvních voleb do Státního sboru, které se měly uskutečnit v květnu roku 1992. To
vyvolalo u řady stran dosud působících v koalici DEMOS potřebu spolupracovat
s ideologicky bližšími stranami, jež dosud zůstávaly v opozici [Cabada 2006: 190-192].
V dubnu 1992 došlo k výměně na postu předsedy Liberálnědemokratické strany (LDS),
kdy byl Jožef Školč nahrazen Janezem Drnovšekem. Na konci téhož měsíce byla
Peterleho vládě vyslovena nedůvěra a novým premiérem byl zvolen Janez Drnovšek.
Celý proces počínaje výměnou předsedy LDS a konče KVN vycházel z dohody
liberálních demokratů, sociálních demokratů a Demokratické strany. Nově zvolený
premiér Drnovšek sestavil širokou vládní koalici zahrnující strany s levicovou
i pravicovou orientací, která měla přijmout důležité zákony a dovést zemi
k parlamentním volbám, jež se nakonec uskutečnily až v prosinci roku 1992 [Cabada
2005: 189; Lukšič 2001: 30].
V letech 1997-2000 vládl ve Slovinsku středově orientovaný kabinet LDS, SLS
a Demokratické strany důchodců Slovinska (DeSUS) pod vedením Janeze Drnovšeka,
v jehož rámci vystupovali lidovci jako vnitřní opozice. Po sloučení SLS a SKD však
došlo v roce 2000 k přeskupení sil v parlamentu, jelikož dosud vládní SLS se stala
opoziční stranou. Následující vývoj prezentují někteří autoři jako druhé konstruktivní
vyjádření nedůvěry, na jehož základě byl premiér Drnovšek nahrazen kandidátem
pravicových stran Andrejem Bajukem [Cabada 2005: 175; Brunclík 2012: 509]. Podle
jiné interpretace premiér Drnovšek spojil hlasování o výměně deseti ministrů
s hlasováním o důvěře. Tento návrh nebyl schválen, a tak 7. dubna vláda padla. Za této
situace bylo možné přikročit k předčasným volbám nebo jmenovat nového premiéra
a vládu. Nakonec došlo k druhé možnosti, kdy byl na třetí pokus zvolen Andrej Bajuk24
[Lukšič 2001: 30-31; Hloušek 2001: 3-4]25.

23

Spor se týkal náboženské výuky ve školách a zákazu interrupcí.
Zvolen na základě podpory SDS, SLS+SKD a dvou bývalých členů SNS a DESUS.
25
Na základě prací slovinských politických vědců a písemné komunikace s Oddělením vnějších vztahů
Státního sboru se přikláním ke druhé interpretaci.
24
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Po předčasných parlamentních volbách konaných v prosinci roku 2011 byl
sestavením vlády pověřen lídr vítězné strany26 Zoran Janković, který však nezískal
dostatečnou podporu. I přes odpor prezidenta byl v lednu roku 2012 zvolen premiérem
lídr Slovinské demokratické strany (SDS) Janez Janša, který sestavil koalici zahrnující
pět politických stran27. Po necelém roce vládnutí však byla zveřejněna zpráva
protikorupční komise, podle které premiér disponoval peněžními prostředky nejasného
původu. Na základě této informace žádala Občanská listina výměnu na postu premiéra
za jiného představitele SDS. Ignorování tohoto požadavku vedlo trojici koaličních stran
(SLS, DL a DeSUS) k ukončení vládní spolupráce. Následně dne 27. února 2013 došlo
ke KVN, kdy absolutní většinou 55 hlasů byla novou premiérkou zvolena představitelka
Pozitivního Slovinska (PS) Alenka Bratušek, jejíž vláda byla zformována na základě
spolupráce PS, Sociálních demokratů (SD), DL a DeSUS [Lamprecht 2013].

5.3.5 Shrnutí
Existence konstruktivního vyjádření nedůvěry ve slovinském ústavním pořádku
je důkazem inspirace západoevropskými konstitucemi (v tomto případě německým
Základním zákonem). Na rozdíl od Polska, které implementací KVN reagovalo na
problémy s fungováním celého ústavně-politického systému v podobě rychle se
měnících vládních uskupení, šli slovinští tvůrci, podobně jako Maďaři, cestou
předcházení těmto obtížím. Zavedením tohoto institucionálního prvku mělo dojít
alespoň k částečné korekci vztahu mezi vládou a parlamentem, který byl značně
nakloněn ve prospěch legislativy.
Slovinské pojetí KVN se do značné míry podobá německé úpravě, jelikož
ponechává lhůtu 48 hodin mezi podáním návrhu a samotným hlasováním, přičemž
neudává horní časovou hranici pro uskutečnění celého aktu. Dále je zachována forma
hlasování, jež je tajná28. Naopak odlišnosti spočívají v počtu poslanců nutném k podání
návrhu. V tomto aspektu se slovinská úprava přibližuje té polské, jelikož stanovuje
poměrně nízkou hranici jedné devítiny poslanců, čímž umožňuje přílišné nadužívání
celé procedury. Naprostým specifikem je typ většiny potřebné pro úspěšné vyjádření
nedůvěry, který se odvíjí od způsobu zvolení konkrétního premiéra. V některých
případech je tedy nutná většina absolutní, v jiných postačí většina prostá. Stejně tak je
26

Kandidátka Zorana Jankoviće – Pozitivní Slovinsko (LZJ-PS).
SDS, SLS, Občanskou listinu (DL), DeSUS a Nové Slovinsko-Křesťanskou lidovou stranu (NSi).
28
Na rozdíl od německého případu z roku 1972 dokázala slovinská opozice využít tajné formy hlasování
k získání dvou hlasů z vládního levicového tábora.
27
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nutné upozornit na skutečnost, že KVN není jedinou možností, jak může být vládě
vyjádřena nedůvěra. Tím se slovinská ústava částečně podobá polské malé ústavě z roku
1992, která taktéž nabízela několik alternativ.
Na rozdíl od Německa, Maďarska či Polska bylo KVN úspěšně použito ve
Slovinsku hned dvakrát. Oba případy lze chápat jako částečnou přeměnu vládních
vztahů, která se projevila dílčí úpravou v uspořádání koaliční většiny v parlamentu.
Obdobně lze zaznamenat i větší počet neúspěšných pokusů, než je tomu v ostatních
zemích. Brunclík uvádí dvě selhání opozičních stran ve snaze sesadit premiéra Peterleho
[Brunclík 2012: 512].
Vládní kabinety si od roku 1991 budovaly poměrně silnou pozici ve slovinském
politickém systému a staly se, navzdory ústavou ukotvenému pořádku, relativně
nezávislými na Státním sboru [Cabada 2005: 177]. Celkově se dají slovinské vlády
považovat v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy za spíše stabilní,
čemuž významně napomáhá i stabilita premiéra Drnovšeka, který byl opakovaně zvolen
[Blondel, Müller-Rommel 2001: 102].

5.4 Česká republika
Ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy lze vlády v České
republice považovat za poměrně stabilní [Havlík, Kopeček 2008: 183]. To může být
jedním z důvodů, proč Hlava třetí Ústavy České republiky, která se zabývá uspořádáním
výkonné moci, nemusela v minulosti čelit tolika návrhům různých změn ústavního
pořádku. To však neznamená, že by takové návrhy vůbec neexistovaly. Namátkově
můžeme jmenovat návrhy zabývající se zavedením klouzavého mandátu, úpravami
pravomocí prezidenta republiky či ukotvením jeho přímé volby. Obecně lze říci, že tyto
návrhy ústavních změn nebyly výrazem ideových střetů o podobu ústavního systému,
nýbrž snahou o zefektivnění činnosti konkrétních institucí [Kysela 2004: 65].
V období let 2006-2010 jsme však zaznamenaly několik zásadních problémů ve
vládní oblasti. Výsledek parlamentních voleb vytvořil obtížnou situaci, ve které se více
než půl roku hledala vláda, která by byla schopna získat důvěru parlamentu. V lednu
2007 se to nakonec podařilo druhé vládě Mirka Topolánka zahrnující Občanskou
demokratickou stranu (ODS), Křesťanskou a demokratickou unii-Československou
stranu lidovou (KDU-ČSL) a Stranu zelených (SZ). Po více než dvouletém fungování
však byla této vládě vyslovena dne 24. března 2009 nedůvěra. Stalo se tak poprvé
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v historii České republiky. Naopak neúspěšných pokusů o vyslovení nedůvěry
nalezneme celkem jedenáct29.
Zkušenost s úspěšným vyjádřením nedůvěry a se vzrůstajícím počtem pokusů
o něj vedla vládu Petra Nečase k úvahám o novelizaci ústavy. V Programovém
prohlášení Vlády České republiky tak nejdeme závazek předložit návrh novely ústavy,
která by zavedla konstruktivní vyjádření nedůvěry. Od tohoto institutu si vláda slibuje
„stanovení přesných mantinelů pro vyslovení nedůvěry vládě, včetně požadavku na
urychlené sestavení nové plnohodnotné vlády s politickou odpovědností vůči
Poslanecké sněmovně“, a tím „dlouhodobé posílení politické stability exekutivy v ČR“
[Vláda 2010: 21].
Na základě programového prohlášení byl Legislativní radou vlády připraven
návrh ústavního zákona, který byl 11. dubna 2012 vládou schválen a postoupen
k dalšímu projednávání. Podle důvodové zprávy by tato novela ústavy měla přispět
„k vyšší stabilitě vlády a moci výkonné jako celku, neboť Poslanecká sněmovna, které
je vláda odpovědna, poměrně často jedná o vyslovení nedůvěry vládě, což politickou
a ve svých důsledcích i ekonomickou situaci v České republice destabilizuje“ [Vládní
návrh 2012: 4].
V tomto návrhu dochází ke změně článku 72 odstavce 2, který nově zní: „Návrh
na vyslovení nedůvěry vládě musí být podán písemně nejméně padesáti poslanci a musí
v něm být uvedena osoba, která má být jmenována předsedou vlády.“ Současně dochází
k rozšíření tohoto článku o další tři odstavce, přičemž odstavec 3 zavádí časové omezení
takto: „Poslanecká sněmovna projedná návrh na vyslovení nedůvěry vládě nejdříve
čtyřicet osm hodin po jeho podání.“ Podle odstavce 4 „k přijetí návrhu na vyslovení
nedůvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prezident
republiky jmenuje předsedu vlády na návrh Poslanecké sněmovny.“ Konečně odstavec
5 omezuje frekvenci používání této procedury následovně: „Nebyl-li návrh na vyslovení
nedůvěry vládě přijat, je hlasování o návrhu na vyslovení nedůvěry téže vládě přípustné
nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne hlasování o předchozím návrhu na vyslovení
nedůvěry vládě. Před uplynutím této doby je hlasování o takovém návrhu přípustné, jen
je-li podán nejméně osmdesáti poslanci“ [Vládní návrh 2012: 1].

29

Jedenkrát proti vládě Vladimíra Špidly (září 2003), jedenkrát proti vládě Stanislava Grosse (duben
2005), čtyřikrát proti vládě Mirka Topolánka (červen a prosinec 2007, duben a říjen 2008) a dosud pětkrát
proti vládě Petra Nečase (prosinec 2010, duben 2011, březen a červenec 2012, leden 2013).
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Některé aspekty vyjádření nedůvěry ponechává tento návrh ústavního zákona
v souladu se stávající úpravou. Jde například o počet poslanců nutný k podání návrhu na
vyjádření nedůvěry nebo o typ většiny nutný ke schválení návrhu. Ve zbylé části návrhu
je patrná inspirace především Základním zákonem SRN a Ústavou Polské republiky.
Podle německého vzoru byla navržena lhůta 48 hodin mezi podáním návrhu a jeho
projednáváním, která podle důvodové zprávy „významně snižuje riziko přijetí rychlých
a překvapivých politických řešení“ [Vládní návrh 2012: 5]. Stejně jako v německém
případě návrh postrádá horní časovou hranici pro uskutečnění celé procedury. Naopak
polský vliv je patrný v odstavci 5, který stanovuje minimální časovou lhůtu mezi
posledním neúspěšným hlasováním a podáním nového návrhu s jednoznačným cílem
snížit frekvenci využívání této ústavní možnosti. V porovnání s polskou předlohou je
však lhůta dvojnásobně dlouhá a její nedodržení je přípustné pouze se souhlasem dvou
pětin poslanců, což je opět o 15% vyšší kvorum než v polském případě. Toto opatření je
tedy silně restriktivní a narušuje základní pilíř parlamentního systému, kterým je
neustálá odpovědnost vlády parlamentu. Důvodová zpráva jej však chápe pouze jako
„pojistku před případným zneužíváním tohoto ústavního institutu, jehož aplikací
dochází k určité nestabilitě politické situace v zemi a k prohlubování politické krize“
[Vládní návrh 2012: 6]. Stejně tak vyjádření nedůvěry namířené vůči celé vládě nikoliv
vůči samotnému premiérovi odpovídá polskému vzoru.
V případě přijetí tohoto ústavního zákona by se Česká republika stala sedmou
evropskou zemí, která má KVN ukotveno ve svém ústavním pořádku. Bez ohledu na
podporu, kterou tomuto návrhu vyjadřují jednotlivé parlamentní strany, a tedy i reálné
šance na jeho schválení se naskýtá otázka, zda je tento návrh logickým krokem
v procesu změn našeho ústavního systému. Dne 1. října 2012 totiž vstoupil v účinnost
ústavní zákon zavádějící přímou volbu prezidenta, čímž je posílena jeho legitimita
a reálné postavení v rámci politického systému. Případné přijetí KVN by naopak
oslabilo pozici a vliv prezidenta, který by tak ztratil možnost v určitých situacích
ovlivňovat politické dění [Just 2009].
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6. Vliv konstruktivního vyjádření nedůvěry
Analýzy reálných dopadů konstruktivního vyjádření nedůvěry na stabilitu vlád
jsou velmi obtížně proveditelné. Problém nespočívá v obtížné kvantifikaci vládní
stability. Ta totiž může být vyjádřena velmi jednoduše pomocí délky trvání vládního
kabinetu. Problém tkví v tom, že KVN jakožto ústavní princip je pouze jedním z řady
faktorů majících vliv na vládní stabilitu. A právě zjištění míry vlivu dílčích faktorů je
tolik komplikované. I přes tyto nesnáze je možné v politologické literatuře nalézt řadu
analýz, které se však velmi často zabývají pouze politickými systémy západní Evropy.

6.1 Ústavní experimenty
Trojice autorů Diermeier, Eraslan a Merlo publikovali ve svém článku Coalition
governments and comparative constitutional design experiment zabývající se vlivem
konstruktivního vyjádření nedůvěry na průměrný počet pokusů o sestavení vlády, na
průměrnou délku trvání vlády a na průměrnou velikost vlády v politickém systému
SRN. Tento experiment spočívá v modelaci zrušení KVN, čímž dochází ke změně
jednoho aspektu ústavy, zatímco ostatní vnější proměnné zůstávají konstantní
[Diermeier, Eraslan, Merlo 2002: 902].
V případě zrušení KVN by podle predikcí vzrostl průměrný počet pokusů na
sestavení vlády téměř o 55% (tedy z 1,1 na 1,7). Naopak k významnému poklesu by
došlo v průměrné délce trvání vlády, konkrétně o více než 12% (ze 727 dnů na 637
dnů). Růst vládní nestability by byl způsoben především přesunem od minimálně
vítězných vlád (z 71% na 54%) směrem k menšinovým vládám (z 12% na 31%)30
[Diermeier, Eraslan, Merlo 2002: 903].
Stejní autoři si v práci A structural model of government formation kladou
otázku, zda ústavní prvky mohou vysvětlit odlišnosti, které jednotlivé parlamentní
systémy vykazují v délce procesu formování vlád, v délce trvání vlád či v typu
a velikosti vládní koalice. Zkoumána jsou ústavní pravidla týkající se vzniku a zániku
vlád. Tedy zda vládě musí být před jejím vstupem do úřadu vyslovena explicitně důvěra
(hlasování o důvěře neboli investiture vote), zda k setrvání vlády v úřadu je zapotřebí
aktivní podpora parlamentní většiny (pozitivní parlamentarismus), zda návrh na
vyslovení nedůvěry musí obsahovat předem specifikovanou alternativu (KVN) a zda
volby musí probíhat v předem stanovených intervalech (fixní volební období)
30

Podrobnější informace v příloze č. 1.
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[Diermeier, Eraslan, Merlo 2003: 27-28]. Na základě těchto čtyř aspektů parlamentních
systémů je vytvořen model31, který kvantifikuje efekty těchto institucionálních znaků na
formování a rozpouštění koaličních vlád [Diermeier, Eraslan, Merlo 2003: 62].
Nejvíce stabilní politický systém (tedy systém s nejkratší délkou procesu
formování vlády a nejdelší trvanlivostí vlády) vykazuje pozitivní parlamentarismus,
KVN a fixní volební období, přičemž hlasování o důvěře není nutné. V takovém případě
je průměrný počet pokusů na sestavení vlády roven 1,2 a průměrná délka trvání vlády je
783 dní. Při odstranění KVN dochází k nárůstu počtu pokusů o 50% (tedy z 1,2 na 1,8)
a k poklesu délky trvání o 14% (ze 783 dnů na 673 dnů). Naopak v nejméně stabilním
politickém systému je ukotveno hlasování o důvěře a pozitivní parlamentarismus,
zatímco KVN a fixní volební období absentují. Průměrný počet pokusů tak nabývá
hodnoty 2,1 a průměrná trvanlivost vlády je rovna 438 dnům. Pokud v takovémto
systému bude zavedeno KVN, poklesne počet pokusů o 38% (tedy z 2,1 na 1,3)
a naopak délka trvání vzroste o 16% (ze 438 dnů na 510 dnů)32 [Diermeier, Eraslan,
Merlo 2003: 62-68].

6.2 Stabilita vlád ve vybraných postkomunistických zemích
V rámci komparace průměrné délky trvání vlád vybraných postkomunistických
zemí je použita metoda rozdílu, která by měla objasnit, zda konstruktivní vyjádření
nedůvěry má reálný vliv na stabilitu vlád. Závislou proměnnou je průměrná délka trvání
vlád ve vybraných postkomunistických zemích, která nabývá různých hodnot.
Nezávislými proměnnými jsou: 1) stupeň vyspělosti; 2) typ volebního systému;
3) průměrný počet parlamentních stran; 4) typ většiny nutné k vyjádření nedůvěry vládě
a 5) existence KVN. Vybraná šestice postkomunistických zemí (Česká republika,
Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) vykazuje až na výjimky
srovnatelné hodnoty u proměnných 1-4 a liší se v otázce KVN, které je ukotveno
v ústavním pořádku Maďarska, Polska a Slovinska, zatímco ostatní země disponují
destruktivním typem vyjádření nedůvěry. První kritérium stupně vyspělosti je poměrně
obecné a značně neurčité. Přesto lze za důkaz obdobného vyspělosti nejen
v ekonomické, ale i v politické rovině považovat společné přistoupení k Evropské unii
v rámci tzv. východního rozšíření. Shoda v rámci druhého kritéria je dána tím, že
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Tento model odpovídá politickému systému s pěti politickými stranami, s časovým horizontem 1000
dnů a simulací výsledků 5000 voleb.
32
Podrobnější informace v příloze č. 2.
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všechny uvedené státy používají v rámci voleb do dolní komory parlamentu (v případě
bikameralismu) nebo voleb do parlamentu (v případě unikameralismu) proporční
volební systémy. Výjimkou je pouze Maďarsko, které disponuje smíšeným volebním
systémem, jenž kombinuje většinové a proporční prvky. Třetí kritérium průměrného
počtu parlamentních stran se v uvedených státech ve sledovaném období33 pohybuje
v rozmezí od 5,7 stran v případě Maďarska do 7,4 strany v případě Slovinska. Tomuto
intervalu se vymyká Polsko, jehož silně fragmentované složení parlamentu v letech
1991-1993 výrazně zkreslilo tyto hodnoty. Konečně ve čtvrtém kritériu panuje téměř
absolutní shoda, kdy ve všech uvedených zemích je k vyjádření nedůvěry vládě
zapotřebí souhlas absolutní většiny poslanců. Pouze v případě Slovinska je za určitých
okolností, které již byly popsány dříve, možné vyslovit nedůvěru vládě prostou
většinou.
Použitá data o délce trvání vlád v jednotlivých zemích pocházejí z článku
Measuring government duration and stability in Central Eastern European
democracies, který byl publikován dvojicí autorek C. R. Conrad a S. N. Golder a jenž se
vztahuje k období let 1990-2008. Samy autorky využívaly databáze Keesings World
News Archive34 a European Journal of Political Research. Hlavním důvodem pro výběr
této práce je skutečnost, že bere v úvahu prozatímní období a zpoždění v procesu
formování vlády, což jsou záležitosti, které jsou ve většině studií o parlamentních
vládách zcela opomíjeny [Conrad, Golder 2010: 121]. Aby vláda během svého
funkčního období mohla být považována za stále tutéž, musí splňovat tři základní
předpoklady: 1) stejný předseda vlády; 2) stejná kompozice stran; 3) stejné legislativní
období nepřerušené volbami. Za počátek kabinetu je považován den, kdy nová vláda
jako celek, tedy nikoliv pouze předseda vlády, vstupuje do úřadu. Za konec kabinetu je
pokládá den, ve který došlo ke změně osoby předsedy vlády, ke změně stranické
kompozice či k legislativním volbám [Conrad, Golder 2010: 122-123]. Tato práce
taktéž rozlišuje mezi standardní a dočasnou či provizorní vládou (new caretaker
government). Tento typ vlád se objevuje v situacích, kdy nedochází k normálnímu
fungování vládních procesů, což vytváří otázku, zda by měly být zahrnuty do
samotného hodnocení stability vlád [Conrad, Golder 2010: 126].

33

Sledované období není pro všechny státy zcela totožné: Česká republika (1993-2008), Estonsko (19922008), Maďarsko (1990-2008), Polsko (1991-2008), Slovensko (1993-2008) a Slovinsko (1993-2008).
34
Předtím Keesing’s Contemporary Archives Record of World Events.
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Data uvedená v příloze č. 3 ukazují, že nejdelší průměrnou délkou trvání vlád ze
zkoumaných zemí bez ohledu na její typ disponují Maďarsko a Slovinsko, jež mají ve
svých ústavních textech zakotveno KVN. Rozdíl oproti Slovensku, jehož průměrné
trvání vlády je nejvyšší mezi pozorovanými zeměmi bez KVN, činí významných 374,9
dne (tedy 41,4%) respektive 151,1 dne (tedy 22,2%). Třetím státem s KVN je Polsko,
které se však na rozdíl od Maďarska a Slovinska nachází na konci pomyslného žebříčku
zkoumaných zemí. Jeho průměrná délka trvání vlád je o 143,4 dní (tedy o 28,5%) nižší
než v případě Estonska, jehož stabilita vlád je v rámci pozorovaných zemí bez KVN
nejnižší. Je však nutné si uvědomit, že KVN jakožto jediná varianta umožňující
odvolání vlády byla v Polsku spojena až s ústavou z roku 199735. Z toho důvodu je
vhodné rozlišit období polských vlád na dvě období. Ani tato diferenciace však polskou
pozici nikterak nezlepší. V prvním období nabývá průměrná délka trvání vlád hodnoty
312,5 dne, zatímco v období druhém 390,9 dne. Pokud z pozorování vyčleníme
provizorní vlády, situace se příliš významně nezmění. Dochází totiž pouze k mírnému
zvýšení trvání vlád v České republice (o 45 dní) a v Estonsku (o 42,2 dne).
Alternativní možností, jak měřit stabilitu vlád, je procento krizí (crisis
percentage). To vyjadřuje, jaké procento času z celkového sledovaného období země
nedisponovala řádně ustanovenou vládou [Conrad, Golder 2010: 128]. Procento krizí
uvedené v příloze č. 4 je nejnižší na Slovensku (2,5%). Země s KVN zaujímají druhé
(Maďarsko s 3,1%), třetí (Slovinsko s 5,8%) a páté (Polsko s 6,7%) místo. Nejhorší je
situace v České republice, která byla 8,8% celkového pozorovaného času bez řádně
ustanovené vlády.
Stabilitou vlád se ve své práci Hire or Fire? The Link between Investiture and
Removal in Parliamentary Democracies zabývá také Ulrich Sieberer, který přichází
s indexem odstranění (removal power index). Tento index vyjadřuje sílu parlamentu vůči
vládě, a tím také samozřejmě míru jejího potencionálního ohrožení. Sledovanými aspekty
jsou charakter vyjádření nedůvěry (konstruktivní či destruktivní), typ požadované většiny
(absolutní či prostá) a možný objekt hlasování (premiér a vláda jako celek či jednotliví
ministři). Tento index nabývá hodnot 1-6, přičemž síla parlamentu respektive míra vládního
ohrožení s rostoucími hodnotami stoupá. Z dat uvedených v příloze č. 5 je jasně patrné, že
nejméně jsou parlamentem ohrožovány vlády v Maďarsku (1), Polsku (2,5) a Slovinsku
(2,5). Naopak největší hrozbám čelí estonské a slovenské vlády (4,5) [Sieberer 2012: 10-

29].
35

Ta nabyla účinnosti dne 17. října 1997.
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Z výše uvedeného vyplývají dva zásadní poznatky. Na základě experimentů
a modelů lze tvrdit, že existence KVN pozitivně ovlivňuje nejen průměrný počet pokusů
nutný k sestavení vlády, ale i průměrnou délku trvání vlády. Vzhledem k prezentovaným
datům36 je nevhodné považovat účinky KVN za bezvýznamné. Na základě informací
o průměrné délce trvání vlád ve vybraných postkomunistických zemích je patrné, že

samotné ukotvení KVN v ústavním pořádku dané země není ani dostatečnou zárukou
stability vlády, ani postačující ochranou před dlouhými obdobími bez řádného kabinetu.
Vysvětlení této skutečnosti uvádí Brunclík, podle kterého není vládní stabilita primárně
dána formálními ústavními principy, nýbrž je zásadně ovlivňována typem volebního
systému, charakterem stranického systému, disciplinovaností poslanců, kohezí vládního
tábora a stupněm politické kultury. Právě tyto vlivy jsou natolik silné a významné, že
jejich případnému negativnímu dopadu na vládní stabilitu není institucionální prvek
KVN schopen zabránit [Brunclík 2012: 518-520].

36

Existence či naopak neexistence KVN se v otázce průměrného počtu pokusů o sestavení vlády projevila
změnou o 38%, 50% respektive 55%. V otázce průměrné délky trvání vlády šlo o výkyv o 12%, 14%
respektive 16%.
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Závěr
Institut konstruktivního vyjádření nedůvěry byl vytvořen tvůrci Základního
zákona Spolkové republiky Německo s cílem vyvarovat se zásadního problému
Výmarské republiky, který tkvěl v neschopnosti zformovat stabilní vládní většinu
v Říšském sněmu. Tento ústavní prvek umožňuje Spolkovému sněmu vyjádřit nedůvěru
kancléři, pokud současně zvolí jeho nástupce. O vhodném nastavení KVN v německém
ústavním textu svědčí jednak dosavadní německá zkušenost pouhých dvou pokusů
o vyjádření nedůvěry kancléři, jednak přejímání tohoto prvku v řadě jiných zemí pouze
s dílčími úpravami. KVN se tak v německém případě stalo jednou z hlavních příčin
zformování kancléřského systému.
Jednou z hlavních výzev, kterým musely transformující se postkomunistické
země čelit, byl problém s vytvářením stabilních a efektivních vlád. Za tímto účelem
některé z těchto zemí přejaly určité prvky z ústavních tradic západních států, což vedlo
ke vzniku ústavních textů zcela specifického charakteru. Jedním z nich bylo i KVN,
které s cílem zajištění co nejpříhodnějších podmínek pro vládnutí přijala trojice zemí
(Maďarsko, Polsko a Slovinsko). Rozdíl však tkví v tom, že Maďarsko a Slovinsko tak
učinily preventivně, a to ve snaze předejít případným vládním krizím a problémům
s fungováním vlád. Naopak Polsko k tomu dospělo na základě negativních zkušeností
z prvních let fungování demokratického režimu37. Tyto země implementovaly KVN
s různými obměnami oproti německému příkladu38. Podobu tohoto prvku lze analyzovat
na základě šesti proměnných: 1) počet poslanců, jenž je nutný pro podání návrhu na
vyslovení nedůvěru; 2) lhůta mezi podáním návrhu a samotným hlasováním; 3) typ
většiny nutné ke schválení návrhu; 4) povinnost nově ustavené vlády prostřednictvím
KVN žádat o důvěru; 5) omezení pro opakované vyvolání procedury KVN; 6) forma
hlasování39.
Ve čtyřech sledovaných zemích bylo KVN úspěšně aplikováno v pěti případech
(jedenkrát v Německu, Maďarsku a Polsku a dvakrát ve Slovinsku). Z tohoto malého
počtu případů lze vypozorovat dvě základní varianty použití: 1) restrukturalizace
koaličních vztahů spojená s částečnou přeměnou vládní parlamentní většiny; 2) výměna

37

Připomeňme, že konstruktivní vyjádření nedůvěry bylo v Polsku přijato už v roce 1992, ale pouze jako
jedna z možných alternativ.
38
Pro větší přehlednost jsou tyto odlišnosti uvedeny v příloze č. 6.
39
Brunclík ve své práci uvádí prvních pět proměnných [Brunclík 2012: 506].
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na postu předsedy vlády spojená s pokračující koaliční spoluprácí na totožném
půdorysu. První možnost nastala v německém a slovinském případě, zatímco druhou je
možné zaznamenat v Maďarsku a Polsku. Počet neúspěšných pokusů o KVN je ještě
nižší (došlo k němu totiž pouze jedenkrát v Německu a Polsku a dvakrát ve Slovinsku).
Obecně lze říci, že k pokusům o KVN dochází v situacích vnitrokoaličních sporů, které
vedou k nejednotnosti a oslabení vládního tábora. Na základě dosavadních zkušeností
lze tvrdit, že k pokusům o KVN přistupují jednotlivé strany pouze ve chvíli, kdy je
jejich úspěšné provedení reálné. Aspekt mediální pozornosti spjatý se snahou o svržení
vlády je tak v případě těchto zemí významně potlačován. V některých případech byla
hrozba úspěšného použití institutu KVN natolik velká, že se daní premiéři rozhodli sami
ukončit své vládní působení40. Současně však mělo KVN lví podíl na přežití několika
menšinových vlád, které by v prostředí destruktivního vyjádření nedůvěry nebyly
schopny dlouhodobě působit41.
Reálný vliv KVN na stabilitu vlád je možné na základě uvedených experimentů
a modelů hodnotit jako pozitivní, jelikož jeho existence snižuje průměrný počet pokusů
na sestavení vlád a současně zvyšuje průměrnou délku trvání vlád. Přestože míra tohoto
vlivu není zanedbatelná, nelze očekávat, že země s ukotveným KVN budou automaticky
vykazovat větší vládní stabilitu, než země, které tímto institutem nedisponují. KVN je
proto nutné chápat nikoliv jako postačující podmínku vládní stability, nýbrž pouze jako
prvek, který k ní napomáhá. Za účelem dosažení zásadního efektu v oblasti stability
vlád by muselo nutně dojít nejen k implementaci formálních ústavních principů typu
KVN, ale i ke změnám například v rámci volebních a stranických systémů.

40
41

Premiér Péter Medgyessy v roce 2004 či premiér Jaroslaw Kaczyňski v roce 2007.
Menšinová vláda premiéra Jerzyho Buzka v roce 2000 či menšinová vláda Leszka Millera v roce 2003.
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Summary
The institute of constructive vote of no confidence was established by the
originators of the Basic Law for the Federal Republic of Germany with the aim to avoid
fundamental problem of the Weimar Republic, which lied in inability to form a stable
government majority in Reichstag. This constitutional element allows the Bundestag to
declare no-confidence to the Chancellor if they simultaneously elect the successor.
One of the main challenges that the transforming post-communist countries had
to be confronted by was the problem with establishing stable and effective governments.
For such purpose, Hungary, Poland and Slovenia implemented the constructive vote of
no confidence into their constitutional texts. However, the difference resides in the fact
that Hungary and Slovenia did it preventatively to prevent potential government crises
and problems with government functioning. By contrast, Poland arrived at the decision
based on negative experience from the first years of democratic regime functioning.
These countries implemented the constructive vote of no confidence with various
modifications, compared to German model. The form of the element can be analysed on
the basis of six variables: 1) number of members of parliament that is required for
making motion of no confidence; 2) period between making the motion and voting
itself; 3) type of the majority required to approve the motion; 4) obligation of the
government newly established by constructive vote of no confidence to ask for
confidence; 5) limitation for repeated cause of the procedure of constructive vote of no
confidence; 6) form of voting.
In four monitored countries, the constructive vote of no confidence was
successfully applied in five cases. Based on such low number of cases, we can notice
two basic variants of application: 1) restructuring coalition relations connected with
partial change of government parliamentary majority; 2) replacement in the position of
prime minister connected with continuing coalition cooperation on the same basis. The
number of unsuccessful attempts at constructive vote of no confidence is even lower.
Generally, we can say that attempts at constructive vote of no confidence occur in
situations of inter-coalition disputes that lead to disunity and weakening of government.
Actual influence of constructive vote of no confidence on government stability
can be, based on the experiments and models mentioned, assessed as positive because
its existence reduces the average number of attempts at establishment of governments
and concurrently it increases the average duration of governments. Despite the fact that
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the level of such influence is not negligible, we can not expect that countries with
anchored constructive vote of no confidence will automatically show better government
stability than the countries that do not dispose of this institute. So constructive vote of
no confidence must be understood not as a sufficient condition for government stability
but only as an element that helps it.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Německý ústavní experiment (tabulka)
Aktuální stav (existence KVN)

Predikovaný stav (neexistence
KVN)

Průměrný počet pokusů
1,1
1,7 (0,09)
Průměrná délka trvání (dny)
727
637 (38)
Průměrná velikost vlády (%
57
56 (1)
v dolní komoře)
% Menšinových vlád
12
31 (9)
% Minimálně vítězných vlád
71
54 (9)
% Nadbytečně velkých vlád
17
15 (1)
Zdroj: DIERMEIER, D.; ERASLAN, H.; MERLO, A. (2002). Coalition governments and comparative
constitutional design. European Economic Review. Vol. 46, č. 4, s. 893-907.
Vysvětlivky: statistické odchylky jsou uvedeny v závorkách

Příloha č. 2 – Ústavní experiment (tabulka)
Průměrný počet pokusů

Průměrná délka trvání (dny)

INVEST = 0
NEG = 0
CCONF = 1
FIXEL = 1

1,2 (0,08)

783 (22)

INVEST = 0
NEG = 0
CCONF = 0
FIXEL = 1

1,8 (0,12)

673 (17)

INVEST = 1
NEG = 0
CCONF = 0
FIXEL = 0

2,1 (0,09)

438 (33)

INVEST = 1
NEG = 0
CCONF = 1
FIXEL = 0

1,3 (0,1)

510 (41)

Zdroj: DIERMEIER, D.; ERASLAN, H.; MERLO, A. (2003). A structural model of government
formation. Econometrica. Vol. 71, č. 1, s. 27-70.
Vysvětlivky: INVEST = hlasování o důvěře, investiture vote; NEG = negativní parlamentarismus,
CCONF = konstruktivní vyjádření nedůvěry; FIXEL = fixní volební období; statistické odchylky jsou
uvedeny v závorkách
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Příloha č. 3 – Délka trvání vlád (ve dnech), 1990-2008 (tabulka)
Všechny vlády

Všechny vlády s výjimkou
provizorních

Česká republika

530,6

575,6

Estonsko

502,9

545,1

Maďarsko

905,6

905,6

Polsko

359,5

359,5

Slovensko

530,7

530,7

Slovinsko

681,8

681,8

Zdroj: CONRAD, C. R.; GOLDNER, S. N. (2010). Measuring government duration and stability in
Central Eastern European democracies. European Journal of Political Research. Vol. 49, č. 1, s. 119-150.

Příloha č. 4 – Alternativní měření vládní stability, 1990-2008 (tabulka)
Procento krizí
Česká republika

8,8

Estonsko

6,3

Maďarsko

3,1

Polsko

6,7

Slovensko

2,5

Slovinsko

5,8

Zdroj: CONRAD, C. R.; GOLDNER, S. N. (2010). Measuring government duration and stability in
Central Eastern European democracies. European Journal of Political Research. Vol. 49, č. 1, s. 119-150.

Příloha č. 5 – Síla parlamentu vůči vládě (tabulka)
Index odstranění
Česká republika

3

Estonsko

4,5

Maďarsko

1

Polsko

2,5

Slovensko

4,5

Slovinsko

2,5

Zdroj: SIEBERER, U. (2012). Hire or Fire? The Link between Investiture and Removal in Parliamentary
Democracies. Working Paper. Kostnice: University of Konstanz.
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Příloha č. 6 – Konstruktivní vyjádření nedůvěry v jednotlivých zemích (tabulka)
Návrh

Lhůta

Většina

Německo

1/4

2 dny

Maďarsko

1/5

Polsko

1/10

Slovinsko
ČR

45

1/9
1/4

Omezení

Hlasování

absolutní

Žádost o
důvěru
ne

ne

tajné

3-8 dní

absolutní

ne

ne

veřejné

7 dní

absolutní

ano

ano

veřejné

ne

tajné

ano

veřejné

42

2 dny

2 dny

absolutní

43

absolutní

ne

44

ano

Zdroj: BRUNCLÍK, M. (2012). Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj k posílení pozice vlády
vůči parlamentu. Středoevropské politické studie. Vol. 14, č. 4, s. 501-527 a částečná realizace autora.
Vysvětlivky: Návrh = minimální podíl poslanců nutný k podání návrhu na KVN; Lhůta = doba, která
musí uplynout od podání návrhu, aby o něm mohlo být hlasováno; Většina = většina nutné ke schválení
návrhu KVN; Žádost o důvěru = otázka, zda vláda vzešlá z KVN musí žádat následně o důvěru; Omezení
= ústavou stanovené restrikce týkající se opětovného využití KVN po předchozím neúspěšném pokusu;
Hlasování = forma hlasování v zákonodárném sboru o návrhu KVN.

42

Existují případy a okolnosti, za kterých tato lhůta nemusí být dodržena.
Pokud však byl premiér zvolen prostou většinou poslanců, je tento typ většiny dostatečný i pro jeho
odvolání.
44
Brunclík rozlišuje mezi volnější (Polsko, případně ČR) a pevnější (Německo, Maďarsko, Slovinsko)
variantou konstruktivního vyjádření nedůvěry v závislosti na otázce, zda je nově ustavená vláda na
základě KVN povinna navíc žádat o důvěru [Brunclík 2012: 506-508]. Slovinský případ je však poněkud
komplikovanější, jelikož premiér zvolený na základě KVN předkládá listinu ministrů Státnímu sboru,
jejíž schválení rozhodně nelze považovat za formální záležitost (důkazem je hlasování o listině ministrů
v roce 2000). Přestože nejde o samotný akt vyjádření důvěry, je slovinská situace značně odlišná od té
německé či maďarské.
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V případě České republiky se jedná pouze o vládní návrh ústavního zákona.
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