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Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje významným politickým či ústavním krizím na území
tzv. Beneluxu v době od konce 2. světové války do současnosti. Nabízí další stupeň
konkretizace fungování politického systému v konstitučních monarchiích, kterými Belgie,
Lucembursko i Nizozemsko jsou. Současná literatura na téma vztahů mezi dědičným
monarchou a volenými institucemi v konstitučních monarchiích není příliš široká, popis
a analýza nejdůležitějších krizí má k rozšíření napomoct. Práce nabízí úvodní stručný popis
ústavního pořádku vybraných tří zemí s důrazem na funkci monarchy, dále pak samotné
krize představující důležité milníky v postavení monarchů. Tyto krize často znamenaly
výraznou úpravu pravomocí panovníků. Na závěr jsou analyzovány zdroje krizí i jejich
následky, které ukazují zejména společný rys slábnutí dědičných monarchů.

Annotation
This bachelor thesis deals with significant political or constitutional crises in the area
of the so-called Benelux in the period from the end of World War II to the present. It offers
a further degree of concretization of the functioning of the political system in constitutional
monarchies by which Belgium, Luxembourg and the Netherlands are. The current literature
on the relationship between hereditary monarch and elected institutions in constitutional
monarchies is not very broad, the description and analysis of the most important crises
is supposed to help the enlargement. The thesis offers an introductory brief description
of the constitutional order of three selected countries with emphasis on the function
of the monarch, then the crisis itself, which represents important milestones in the status
of monarchs. These crises have often meant a significant change in the powers of rulers.
In conclusion, the sources of crises and their consequences are analyzed, which show
in particular the common feature of the weakening of hereditary monarchs.
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Úvod
Země s monarchistickým státním zřízením jsou pro české prostředí z politologického
hlediska poněkud neprobádanými oblastmi. V regionu střední Evropy existují státy jiného
státního zřízení, tedy svrchované republiky. Stejně tak většina světových hegemonů, kteří
se ve sdělovacích prostředcích objevují nejčastěji, působí jakožto republiky v čele
s voleným prezidentem, který má ať už neobvykle slabé postavení (případ Německa),
postavení silou odpovídající případu naší republiky či silné postavení (případ USA
a Francie).
Na světě přitom stále existuje 44 monarchií, absolutních nebo konstitučních, v nichž hraje
významnou úlohu pozice dědičného monarchy. Ve své bakalářské práci se třem takovým
zemím budu věnovat. Jedná se o státy tvořící tzv. Benelux, tedy Belgii, Lucembursko
a Nizozemsko. Tyto země jsou si blízké geograficky, kulturně a patří mezi nejvyspělejší
v Evropě. Zároveň stály u zrodu evropských společenství, z nichž se později vytvořila
Evropská unie.
Tématem mé práce budou důležité politické či ústavní krize, které se v těchto zemích udály
v období od konce druhé světové války do nynějška. Důraz bude kladen na roli monarchů
v těchto krizích. Dědičný panovník má jakožto hlava státu z principu trochu odlišné
postavení než volený prezident. V drtivé většině současných evropských monarchií dnes
platí, že vliv panovníků slábne, výjimkou je Lichtenštejnsko. Jak píše Coakley (1998, s. 29),
kombinace principu koncentrace moci v rukou jedné osoby s principem následnictví nebyla
v moderním světě příliš úspěšná. Je neslučitelná s všeobecně přijímanými principy
demokracie. (…) Tradiční evropské monarchie byly čím dál víc zpochybňovány parlamenty
toužícími po moci, byly úspěšné a panovník byl donucen sdílet moc s parlamentem zejména
v otázce jmenování ministrů a řízení vlády. Kontext politických krizí, v nichž se angažoval
dědičný panovník, i jejich řešení, má v politologii výraznou ambici k dalšímu zkoumání.
Lucemburský parlament v únoru 2008 podpořil v prvním čtení návrh zákona o legalizaci
eutanázie u lidí s nevyléčitelnými nemocemi, pokud o ni opakovaně požádají a získají
souhlas alespoň dvou lékařů a skupiny odborníků. Tehdejší lucemburský velkovévoda
Jindřich odmítl splnit svou formální roli při schválení zákona a sdělil předsedovi vlády
Jeanu-Claudovi Junckerovi, že mu jeho svědomí jakožto katolíkovi neumožňuje zákon
podepsat. Na to měl dle 34 článku ústavy právo, jelikož v něm se uvádělo, že “velkovévoda
schvaluje a vyhlašuje zákony“. Tím vznikla ústavní krize, která byla se souhlasem
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panovníka a parlamentu vyřešena ústavní reformou, když se z 34 článku ústavy vypustilo
sloveso “schvaluje“. Lucemburský panovník již tedy nedisponuje pravomocí vetování
zákonů, čímž se místní ústavní systém odlišil od zbylých dvou zemí Beneluxu. (Reuters,
2008)
Podobných krizí se v zemích Beneluxu událo ve vymezeném časovém úseku více, jejich
řešení a srovnání je zajímavou kapitolou výzkumu politických systémů monarchií.
Relevanci politických či ústavních krizí pro mou práci hodnotím podle vícero kritérií.
Zaprvé kladu zvýšený důraz na krize spojené s formováním vlády po volbách, jelikož tento
způsob je pro země Beneluxu velice specifický. Proto se v mé práci objevuje i téma
formování vládní koalice v Belgii po federálních volbách 2007 a 2010, kde výrazně
vystupoval král Albert II., přestože výsledkem nebyla žádná změna jeho pravomocí
ani vztahu mezi ním a parlamentem nebo vládou. Zadruhé jde o aféry, jež vyústily
v dočasné či trvalé změny pravomocí monarchů, a v nichž panovník výrazně vystupoval.
Třetím kritériem je přítomnost významných politických rozhodnutí pomáhajících k vyřešení
krize. Proto se v práci zaměřuji na aféru kolem vlivu duchovní Greet Hofmansové
na královnu Julianu, proti které se např. rozhodli protestovat vládní ministři podáním
demise.
Na druhou stranu do práce nezahrnuji krize, jež tato politická rozhodnutí postrádala. Jedná
se např. o masivní

protesty

v Nizozemsku

spojené

se svatbou

princezny

Ireny

se španělským princem Karlem Hugem Bourbonsko-Parmským bez vládního souhlasu
a jejího konvertování k římskému katolicismu nebo o taktéž masivních protestech týkajících
se zasnoubení další dcery královny Juliany, následnice trůnu princezny Beatrix, s německým
diplomatem Clausem von Amsbergem. Ten byl během druhé světové války členem
Wehrmachtu a Hitlerjugend, v nizozemské společnosti znamenalo jeho zasnoubení
s princeznou Beatrix spouštěč diskuzí o zpochybňování monarchistického zřízení.
Cílem práce tedy bude především analýza chování monarchů ve vybraných krizích
a následných důsledků vycházejících právě z jejich postojů. Zkoumaný časový úsek
zahrnuje dobu od konce druhé světové války do současnosti.

3

Výzkumné otázky zní:
1) Jakou roli hrál panovník v daných politických či ústavních krizích?
2) Jaké byly výsledky politických či ústavních krizí vzhledem k postojům panovníka,
případně jak se změnily jeho ústavní pravomoci?
Nejprve se zaměřím na popis dosavadní nepříliš široké literatury související s mým
tématem. Poté se podívám na ústavní pořádek zkoumaných zemí s důrazem na pozici
panovníka v minulosti a nyní. V hlavní části se budu věnovat konkrétním ústavním
či politickým krizím, v nichž hrál monarcha významnou roli. Na závěr srovnám způsob
řešení krizí, jejich výsledky a pokusím se pojmenovat společné znaky.
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1

Přehled literatury

Literatura na téma evropských monarchií, ať už jejich politických systémů, jeho vývoje
nebo konkrétních událostí, není příliš široká. K již existujícím titulům povětšinou
o základních znacích politického systému bych se rád přidal s dalším stupněm konkretizace,
tedy analýzou jednotlivých krizí, které politický systém výrazně ovlivnily. Práce bude
částečně navazovat na bakalářskou práci Jana Kozubíka z Katedry politologie Fakulty
sociálních věd na Masarykově univerzitě s názvem Formální pravomoci současných
evropských monarchů a jejich reálné využití, která se věnuje formálním a reálným
pravomocím

monarchů

ve vybraných

evropských

monarchiích.

Na ni

navazuje

stejnojmenný odborný článek, jehož autory jsou právě Jan Kozubík a Roman Chytilek.
Zde se v rámci kapitol o pravomocích monarchů, konkrétně legislativní iniciativě,
královském souhlasu a možnosti veta, výběru a jmenování premiéra a rozpuštění
parlamentu, objevují příklady politických či ústavních krizí. Zde ani v žádné z předchozích
uvedených pracích však není takovým krizím poskytnut prostor pro podrobné zkoumání.
Podrobné literatury o politických systémech evropských monarchií není mnoho. Obecný
popis politických systémů některých evropských monarchií zahrnuje publikace Blanky
Říchové Komparace politických systémů I. a II. Západoevropské monarchie dostávají
prostor z hlediska aspektů přenesení moci a odpovědnosti v publikaci Delegation
and Accountability in Parliamentary Democracies od Kaare Strøma, Wolfganga C. Müllera
a Torbjörna Bergmana. Politická účast a zastoupení v Belgii je ve srovnání s jinými
evropskými zeměmi zkoumána v publikaci Mind the gap: political participation
and representation in Belgium od Krise Deschouwera.
Publikací zaměřenou na monarchie z hlediska vlády jednotlivých panovníků, ale nabízející
i stručný souhrn jejich pravomocí, je titul Monarchie moderní Evropy: lexikon panovnických
rodů od Isabelle Bricard. Dějiny Nizozemska od Hana van der Horsta jsou zase publikací
popisující historický vývoj Nizozemska.
Poněkud rozmanitější výběr nabízí zaprvé literatura o politických systémech v konkrétních
zemích. Pro mou práci je relevantní např. Governance and Politics of the Netherlands
autorů Rudy B. Andewega a Galena A. Irwina, The politics of Belgium: Governing
a divided society od Krise Deschouwera nebo The politics of Belgium: Institutions
and policy under bipolar and centrifugal federalism od Marleen Brans, Lievena de Wintera
a Wilfrieda Swendena.
5

Díky specifickému způsobu povolebního utváření vládních koalic v zemích Beneluxu
se některé texty věnují právě tomuto procesu. Rudy Andeweg ho kromě výše zmíněné
publikace Governance and Politics of the Netherlands rozebírá spolu s Lievenem de
Winterem a Patrickem Dumontem v díle Puzzles of government formation: coalition theory
and deviant cases. Formování vlády s důrazem na roli hlav států nejen v Beneluxu
je tématem eseje Miloše Brunclíka Patterns of government formation in Europe: the role
of head of state.
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2

Ústavní pořádek a pravomoci monarchů

2.1 Belgie
Belgická ústava, přijatá v roce 1831, vznikla brzy po odtržení od Nizozemska roku
1830. Na svou dobu byla tato ústava odvolávající se na francouzské a anglické právní
experty a filosofy dosti liberální. (Říchová, Kunc, Dvořáková, 1999, s. 7) Při debatách o tom,
zda zvolit model parlamentní monarchie či republiky zvolili rozhodující účastníci debaty
první možnost, jelikož volba republiky se jim zdála příliš radikální. (Říchová, Kunc,
Dvořáková, 1999, s. 8)
Belgie je federací, což platí od změny ústavy v roce 1993, kdy vyvrcholily snahy o její
změnu z důvodu jazykové otázky. Ta byla v zemi zásadním tématem od 60. let 20. století.
Belgický federalismus se zrodil jako institucionální nástroj přizpůsobující se rostoucímu
etnickému napětí mezi vlámsky a francouzsky mluvícími občany. (Brans, De Winter,
Swenden, 2009, s. 8) Do zmíněného roku 1993 neproběhla žádná výrazná revize ústavy,
kromě postupné expanze volebního práva. (Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 253) Belgický
monarcha ztrácel v průběhu let při revizích ústav a debatách o jejím výkladu část svých
reálných pravomocí, přesto dodnes zůstává jedním z nejsilnějších evropských monarchů.
(Říchová, Kunc, Dvořáková, 1999, s. 16)
Změna státního uspořádání na federaci znamenala nové úpravy i pro pravomoci
dvoukomorového belgického parlamentu. Například senát je výhradně kompetentní v rámci
konfliktů mezi vzniklými komunitami. (Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 254)
Federální legislativní moc je v Belgii vykonávána kolektivně králem a parlamentem.
(Bricard, 2002, s. 49) Už dle první ústavy z roku 1831 panovník schvaloval a vyhlašoval
zákony, ovšem vždy se spolupodpisem příslušného ministra. To platí dodnes, a zatímco
vládní ministři jsou odpovědní dolní komoře parlamentu, král odpovědný není. V rámci
moci zákonodárné sice panovník předkládá zákony ke schválení parlamentu, avšak
ty fakticky vytváří vláda, která je poté dává panovníkovi k odsouhlasení.
V rámci výkonné moci náleží panovníkovi pravomoc jejího výkonu spolu s vládou,
zvláštními poradními orgány vlády a státními sekretáři. Tito sekretáři pomáhají jednotlivým
ministrům s výkonem jejich práce. Panovník je jmenuje, odvolává a zároveň určuje jejich
pravomoci. (Ústava Belgického království, článek 104) Co se týče pravomocí ve vztahu
mezi panovníkem a vládou, až do roku 1949 je určoval sám panovník. Od tohoto roku platí,
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že všechny kroky panovníka podléhají schválení kabinetu, s čímž panovník i parlament
souhlasili. (Říchová, Kunc, Dvořáková, 1999, s. 16) Důvod a podrobnosti této změny budou
rozebrány později. Úpadek reálných pravomocí monarchy po druhé světové válce potvrzuje
i Strøm, Müller a Bergman (2003, s. 255), kteří píší, že panovníkova role v legislativě
a exekutivním chodu je od 2. světové války pouze formální. Uvádějí nicméně významnou
roli belgického krále Baudouina vládnoucího v druhé polovině 20. století, která se týká
především morálních a etno-regionálních otázek.
Dle článku 105 belgické ústavy nemá král žádné jiné pravomoci než ty, které mu výslovně
připisuje ústava a zvláštní zákony přijaté podle ústavy. (Ústava Belgického království,
článek 105) V dnešní době je všeobecně přijímáno, že hlavní vliv panovníka nespočívá
v jeho vlivu na přijímání a provádění právních aktů, ale v tom, že je pokládán za záruku
práva, stability a jednoty země.
Belgický panovník má, dle tradice zemí Beneluxu, značný vliv při tvoření budoucího
kabinetu, a to jak po parlamentních volbách, tak po rozpadu vlády. Monarcha má faktickou
pravomoc při výběru informatéra, jehož úkolem je zjistit, jakým způsobem by mohla být
utvořena budoucí vláda, v naprosté většině případů koaličního typu. Následně pak panovník
vybírá i formatéra, tedy osobu, která je pověřena úkolem tuto koalici utvořit. Je zvykem,
že formatér se následně stává i předsedou vlády. (Kozubík, 2013, s. 19) Faktickou
pravomocí monarchy je také jmenování a odvolávání vládních ministrů.
V případě, že belgický federální kabinet ztratí podporu parlamentu, musí předseda vlády
okamžitě nabídnout demisi. Tu však panovník nemusí přijmout, když se domnívá,
že je možné sestavit nový kabinet namísto nových voleb či může rozpustit parlament
s časovou prodlevou. Až do revize ústavy v roce 1993 mohl král rozpouštět parlament
svévolně, nyní tak může učinit ve třech přesně daných případech. Zaprvé, pokud si dolní
komora absolutní většinou odhlasuje své rozpuštění poté, co odmítla návrh federální vlády
na vyslovení důvěry a nepředloží králi nástupce na místo ministerského předsedy. Zadruhé,
pokud dolní komora vysloví absolutní většinou nedůvěru kabinetu a nepředloží návrh
na nového ministerského předsedu. Zatřetí, pokud sama dolní komora rozhodne absolutní
většinou o svém rozpuštění. (Kozubík, 2013, s. 24)
Jak bývá v monarchiích typické, osoba krále je dle ústavy nedotknutelná. (Ústava
Belgického království, článek 88)

8

Dnešní pozici belgického panovníka lze sumarizovat tak, že jeho jedinou viditelnou
politickou rolí jsou náležitosti při vytváření vlády a během politických krizí. (Strøm, Müller,
Bergman, 2003, s. 274)

2.2 Lucembursko
Lucemburské velkovévodství jako jeden z nejmenších evropských států vzniklo po odtržení
od Francie

v roce

1815,

kdy následně

tvořilo

personální

unii

s Nizozemskem.

Z ní Lucembursko vystoupilo v roce 1890 po smrti nizozemského krále a lucemburského
velkovévody Viléma III., který neměl syny. Na trůn nastoupila jeho dcera Vilemína,
což však lucemburská ústava a rodinný pakt Nassavské dynastie neumožňovaly, pokud žili
další mužští členové rodu. Do čela země se tedy postavil Vilémův synovec Adolf. Salický
zákon, i když s dodržením primogenitury, byl zrušen až v roce 1907. (Bricard, 2002, s.215216)
Nynější lucemburská ústava je platná od roku 1868 (byla revidována v roce 1919, kdy bylo
např. v referendu rozhodnuto, že země zůstane monarchií). Lucembursko je díky své malé
rozloze tradičně velmi aktivní v participaci v mezinárodních uskupeních a ve snaze
o mezinárodní ekonomickou integraci. (Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 474)
Dle nynějšího ústavního pořádku má v Lucembursku svrchovanou moc národ a uplatňuje
ji velkovévoda v souladu s ústavou a zákony. (Ústava Lucemburského velkovévodství,
článek 32/1,2) Stejně jako v případě Belgie nedisponuje velkovévoda jinými pravomocemi
než těmi, které jsou určeny ústavou a zvláštními zákony vycházejícími z ní. Lucemburská
ústava však uznává výjimku v případě mezinárodní krize, kdy může velkovévoda jednat
bez zákonného souhlasu, maximálně však po dobu tří měsíců. (Ústava Lucemburského
velkovévodství, článek 32/4)
Dle lucemburské ústavy vykonává velkovévoda výkonnou moc. Zákony vydává do tří
měsíců od hlasování parlamentu. (Ústava Lucemburského velkovévodství, článek 34) Vždy
je nutná kontrasignace příslušného ministra, jenž za zákon přebírá odpovědnost. Na rozdíl
od belgického a nizozemského monarchy ale lucemburský velkovévoda nemá možnost
zákon odmítnout. O toto právo přišel při ústavní reformě z roku 2008, která byla důsledkem
ústavní krize týkající se zákonu o povolení eutanázie v zemi.
Legislativní pravomoc spočívá na společném postupu jednokomorového parlamentu, vlády
a Státní rady. (Luxembourg portal of the Grand Duchy of Luxembourg) Státní rada vznikla
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po ústavní revizi v roce 1856 a má v oblasti legislativy významné pravomoci. Zaprvé může
sama iniciovat návrh zákona, zadruhé vydává ke každému návrhu zákona či ústavního
dodatku stanovisko, které sice parlament nemusí zohlednit, ale nemůže před jeho vydáním
začít hlasovat. (Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 475.)
Velkovévoda předkládá zákony ke schválení parlamentu, ty však vytváří především vláda.
(Kozubík, 2013, s. 10) Monarcha sám může zákony i navrhovat a předkládat je k hlasování
sněmovně. (Bricard, 2002, s. 233) Při schvalovacím procesu je v Lucembursku typické,
že pokud parlament neschválí návrh zákona, může to příslušný ministr považovat za osobní
porážku a rezignovat, což má za následek pád celé vlády. (Strøm, Müller, Bergman, 2003,
s. 483)
I v lucemburském politickém systému platí, že panovník po parlamentních volbách jmenuje
tzv. mediátora (v Belgii a Nizozemsku zvaný formatér), který je pověřen utvořením vládní
většiny a stává se následně v naprosté většině případů i premiérem. Nicméně zvyklostí je,
že velkovévoda už poté pouze potvrdí výběr politických stran a do vyjednávání nijak
nezasahuje. (Kozubík, 2013, s. 20)
Články 76 a 77 lucemburské ústavy uvádí, že velkovévoda jmenuje a propouští členy vlády
a upravuje organizaci své vlády. (Ústava Lucemburského velkovévodství, článek 76, 77)
Velkovévoda má rovněž právo rozpustit parlament, takový akt však navrhuje předseda vlády
a odmítnutí ze strany velkovévody by patrně znamenalo ústavní krizi. (Kozubík, 2013, s. 26)
Taktéž

osoba

lucemburského

velkovévody

je dle ústavy

nedotknutelná.

(Ústava

Lucemburského velkovévodství, článek 4)
V dnešním Lucembursku nemůže velkovévoda ve veřejném životě vystupovat autonomně,
všechna jeho rozhodnutí jsou přijímána kolektivně vládou s kontrasignací příslušného
ministra. Velkovévoda však příležitostně ovlivňuje některá politická rozhodnutí, a to opět
především v dobách politických krizí. (Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 492)

2.3 Nizozemsko
Ačkoli stát jménem Nizozemí vznikl už roku 1581, dnešní podobu získala země v roce
1890. První Nizozemí bylo pouze severní částí dnešního státu. Na přelomu 18. a 19. století
se Nizozemsko ocitlo pod nadvládou Francie, v roce 1815 poté následkem Vídeňského
kongresu vzniklo Spojené království Nizozemské, zahrnující i území dnešní Belgie
a Lucemburska.

Belgie

se odtrhla

v roce
10

1830,

tím se zrodila

personální

unie

s Lucemburskem zvaná Nizozemské království. Lucembursko poté vyhlásilo úplnou
nezávislost právě roku 1890.
Nizozemská ústava pochází z roku 1815 a je tak jednou z nejstarších v Evropě. Od tohoto
roku jsou hlavními znaky nizozemského politického systému unitární stát, monarchie
a bikameralismus. (Andeweg, Irwin, 2005, s. 11) Vzor ve Francii zajišťoval panovníkovi
velice silné postavení, to se však změnilo v jeho neprospěch především díky revizím ústav
z let 1840, 1848 a 1922. Revize z roku 1840 nově zajišťovala alespoň částečnou
odpovědnost ministrů parlamentu, to do té doby neplatilo. Nizozemský panovník Vilém
I. dokonce kvůli této změně ústavy abdikoval. (Říchová, Kunc, Dvořáková, 1999, s. 96)
V další ústavní revizi z roku 1848 už byla zanesena plná odpovědnost ministrů parlamentu.
(Andeweg, Irwin, 2005, s. 10)
V úvodních desítkách let platnosti nizozemské ústavy byl panovník hlavou exekutivy
a určoval kompetence parlamentu. Zmiňovaná revize ústavy v roce 1922 zakázala
monarchovi svévolně vyhlásit válku, od tohoto roku tak mohl učinit jen se souhlasem
parlamentu.
Vliv panovníka se postupně zmenšoval především vlivem hlavních politických stran,
konkrétně socialistů, liberálů a katolíků. (Říchová, Kunc, Dvořáková, 1999, s. 98) Král dnes
spolu s vládou tvoří výkonnou moc, odpovědní jsou ale pouze ministři.
Nizozemský panovník (nebo senát) předkládá parlamentu zákony či královské dekrety,
v případě odsouhlasení je i podepisuje. (Ústava Nizozemska, článek 82/1) Zákony však
vytváří většinou vláda. (Kozubík, 2013s. 11) Přesto má nizozemský panovník v tomto
procesu jednu výsadu oproti svým kolegům z Belgie a Lucemburska. Král totiž může
podobu zákona ovlivnit ve Státní radě, jejímž je předsedou. Touto institucí procházejí
zákony ještě před odesláním do parlamentu. Státní rada má 28 stálých členů a 14 dočasných,
kteří jsou pověřeni konkrétními tématy. Mezi členy rady patří i následník trůnu, jakmile
dosáhne věku 18 let. Členové jsou doživotní, navrhuje je ministr vnitra, avšak jmenování
náleží zcela do gesce panovníka. Rada posuzuje návrhy zákonů či projednává mezinárodní
smlouvy. Panovník podepisuje zákony spolu s příslušným vládním ministrem, odmítnutí
zákona a ponechání ho tak ve formě návrhu provádí vláda. (Kozubík, 2013, s. 15)
Vláda může vyhlásit vlastní exekutivní výnosy, i díky této “pseudolegislativě“ se postupem
času stala hlavní legislativní silou. (Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 499)
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Proces sestavování vládní koalice po parlamentních volbách byl až do roku 2012 velmi
podobný tomu belgickému. Panovník v něm konzultoval povolební uspořádání s předsedy
politických stran, vybíral informatéra, jenž byl pověřen nalezením vhodného řešení
pro sestavení budoucí vlády, a následně i formatéra, který tuto konkrétní vládu sestavil
a ve většině případů se stával jejím předsedou. (Andeweg, Irwin, 2005 s. 111-112) O jednu
ze svých nejsilnějších pravomocí ale přišli nizozemští monarchové v již zmíněném roce
2012, kdy pravomoc určit informatéra a formatéra přešla na dolní komoru. Důvod bude
rozebrán později. Dodnes však dle nizozemské ústavy platí, že monarcha královskými
dekrety jmenuje a odvolává členy vlády, se spolupodpisem premiéra. (Ústava Nizozemska,
článek 48) Důležité je také zmínit, že pravidla související s tvořením vlády nejsou v ústavě
zmíněna. Proto např. v roce 1965 vznikla nová vláda po vládní krizi zcela bez nových voleb.
(Strøm, Müller, Bergman, 2003, s. 504)
Nizozemský panovník se každé pondělí setkává s ministerským předsedou k prodiskutování
důležitých témat. (Andeweg, Irwin, 2005, s. 13) Tato pravomoc byla velmi významná
pro královnu Beatrix (vládla 1980-2013).
V Nizozemském politickém systému není možné zastávat zároveň post poslance a člena
vlády, proto bývá časté, že vládní ministři jsou vybíráni zcela mimo parlament. V rámci
tvoření vlády je to jeden z mála aspektů, jenž je dán ústavou. (Andeweg, Irwin, 2005, s. 115)
Dalším typickým znakem je model ministerské autonomie, Nizozemsko nikdy nepřijalo
model kolektivní vládní odpovědnosti. Tento fakt se často uvádí jako důkaz převažujícího
silného postavení panovníka, nicméně, jak už bylo uvedeno výše, Nizozemsko ve 40. letech
19. století přijalo princip faktické odpovědnosti ministrů parlamentu. (Říchová, Kunc,
Dvořáková, 1999, s. 96)
Nizozemský panovník má pravomoc rozpustit parlament, dokonce tak v tomto století
již třikrát učinil, nicméně reálně tuto pravomoc vykonává vláda. (Kozubík, 2013, s. 26)
V dnešním Nizozemsku je panovník hlavou státu a symbolem jednoty.
Pro panovníky všech zemí Beneluxu platí, že představují roli hlavního garanta
společenských hodnot, morálky a víry. Jejich pozice je v tomto ohledu zřejmě ještě silnější
než u volených prezidentů. Zastávání těchto principů bylo zásadním faktorem některých
dále popsaných krizí.
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3

Politické a ústavní krize

3.1 Belgie
Královská otázka
Královská otázka se týká neochoty krále Leopolda III., vládnoucího v Belgii v letech 19341951, opustit zemi po vstupu německých vojsk do země během druhé světové války.
To znamená, že zrod krize nastal ještě před rokem 1945, nicméně hlavní část včetně
rozuzlení se odehrála již v mnou sledovaném období.
V květnu 1940 vstoupila na belgické území během druhé světové války německá vojska,
která obsadila zemi, jež byla nucena podepsat 28. května 1940 bezpodmínečnou kapitulaci.
Naproti všem předpokladům, které naplnili monarchové např. z Nizozemska či Norska,
se belgický panovník Leopold III. nerozhodl opustit zemi a spolupracovat v zahraničí
s exilovou vládou, nýbrž jakožto velitel armády v zemi zůstal. To vyvolalo velké pobouření,
předseda vlády Hubert Pierlot poslal králi memorandum, kde ho vyzval k opuštění země
a oznámil, že v opačném případě je na vládě, jak tuto situaci vyřeší. Leopold ale v Belgii
zůstal, dle vlastních slov ze sentimentálních důvodů, více než z politických. (The Royal
Articles) Je důležité připomenout, že v době 1. světové války se stejně zachoval jeho otec
a bývalý belgický král Albert I. Belgická exilová vláda (tehdy ještě ve Francii, později
působící v Anglii) tedy rozhodla krále podle článku 82 ústavy prohlásit za neschopného
vládnutí. Vláda sama převzala monarchovy ústavní povinnosti.
Leopold byl za své rozhodnutí pranýřován nejen belgickou vládou, ale i exekutivními
složkami dalších zemí Spojenců. Působil na zámku Laeken jako válečný zajatec, který byl
neustále hlídán německými vojáky. Rozhodl se vyhýbat veřejným politickým aktivitám,
aby neprovokoval belgické obyvatelstvo, které mu jinak zůstávalo většinově loajální. Přesto
se v listopadu 1940 setkal s německým vůdcem Adolfem Hitlerem, což mu bylo později
vyčítáno.

A to i navzdory

tomu,

že na schůzce

údajně

vyjednal

osvobození

50 000 belgických válečných zajatců a zlepšení zásobování belgického obyvatelstva
potravinami. (Bricard, 2002, s. 29)
Podporu obyvatelstva začal Leopold rapidně ztrácet po svatbě s Lilien Baelsovou v roce
1941. Ta rozhněvala především belgické občany v zajetí, kteří se dlouhé měsíce neviděli
se svými blízkými a viděli do té doby v králi Leopoldovi svůj morální vzor. Svatba byla
navíc protiústavní, jelikož nebyla schválena vládou. Leopoldův sňatek s Baelsovou tedy
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postupem času znamenal pocit ztráty zájmu o vlastní obyvatelstvo ze strany belgických
občanů. (The Royal Articles)
V roce 1944, když už Třetí říši docházel dech a Belgičané dobyli zpět své hlavní město
Brusel, převezli němečtí vojáci krále Leopolda III. do Německa a později i do rakouského
Salcburku. Belgická vláda po návratu do země odmítla změnit své ústavní stanovisko
o neschopnosti krále vládnout a na jeho místo dosadila Leopoldova bratra Charlese, který
získal funkci regenta. (Brans, De Winter, Swenden, 2009, s. 36) V zemi se naplno rozběhla
debata, zda by se král, jenž se mezitím uchýlil do Švýcarska, měl či neměl vrátit do Belgie
a působit znovu na trůnu. Panovníkova nerozhodnost o návratu do země byla způsobena
především jeho obavou z případných násilných rozbrojů v zemi. Někteří historici říkají,
že Leopoldovo váhání ho o trůn nakonec připravilo, protože okamžitý návrat v době oslav
konce války by nenechal zrodit tuto debatu. (The Royal Articles)
Kvůli královské otázce se v Belgii na přelomu 40. a 50. let dokonce rozpadla vláda.
Politická scéna byla královskou otázkou pochopitelně taktéž rozdělena, zatímco křesťanští
demokraté byli pro Leopoldův návrat, socialisté a liberálové byli proti. V roce 1950 získali
křesťanští demokraté pod vedením Gastona Eyskense ve volbách do parlamentu absolutní
většinu a rozhodli se uspořádat referendum o tom, zda by se Leopold III. měl či neměl vrátit.
Sám Leopold prohlásil, že se vrátí pouze v případě, pokud bude výsledek pro návrat vyšší
než 55 %. (Bricard, 2002, s. 29)
12. března 1950 se uskutečnilo referendum, ve kterém získala možnost pro návrat 57,68 %.
Nutno ale podotknout, že většinu získal výsledek pro návrat pouze ve Flandrech, kdežto
v Bruselu a ve Valonsku byl výsledek opačný. Ve valonském městě Lutych dokonce místní
levicoví politici vyhrožovali ustavením valonské vlády, která vyhlásí nezávislost.
(The Royal Articles)
Ústavní rozhodnutí o neschopnosti krále Leopolda III. vládnout bylo ukončeno 20. července
1950 a o dva dny později se pod policejní ochranou vrátil král s rodinou do Belgie.
Následovaly masové demonstrace, při nichž na náměstí v Lutychu zemřeli tři lidé. (Brands,
De Winter, Swenden, 2009, s. 36) Vláda Gastona Eyskense se na mimořádné schůzi
rozhodla, že by král Leopold měl předat trůn svému synovi Baudouinovi. Leopold nejprve
souhlasil, poté ale otočil a přesvědčila ho až premiérova výhrůžka rezignací a solidarita jeho
ministrů. (The Royal Articles)
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Král Leopold III. předal Baudoinovi královské pravomoci 10. srpna a abdikoval o rok
později 16. července 1951, jakmile Baudouin dosáhl občanské plnoletosti.
I předválečná doba Leopoldova vládnutí byla kontroverzní. Ve 30. letech 20. století měl
belgický monarcha značně větší reálné pravomoci než jiní panovníci. Zatímco jeho
předchůdce a otec Albert I. využíval svých pravomocí střídmě, Leopold III. vládl jinak.
Často obcházel své ministry, vyvíjel na ně velký tlak a snažil se své pravomoci ještě
rozšiřovat. Výsledkem tohoto typu vládnutí bylo rozbití ústavní jednoty krále a vlády.
(The Royal Articles) Po druhé světové válce už neplatilo, že pravomoci mezi panovníkem
a vládou určoval sám panovník. Konkrétně od roku 1949 všechny kroky panovníka
podléhají schválení ze strany kabinetu. Leopoldova vláda tedy přinesla významné zúžení
ústavních pravomocí belgického krále.
Zákon o povolení potratů
Vysokou podobnost s lucemburskou politickou krizí zmíněnou v úvodu vykazuje belgická
politická krize z roku 1990. Král Baudouin I. (vládnoucí 1951-1993) tehdy odmítl udělit
souhlas zákonu, který měl v zemi legalizovat potraty.
Dle článku 36 belgické ústavy vykonává federální legislativní moc společně král, Dům
reprezentantů a Senát, tedy obě komory parlamentu. (Ústava Belgického království, článek
36) Ve článku 108 ústavy se poté píše, že král potvrzuje a vyhotovuje zákony. (Ústava
Belgického království, článek 108) Královo potvrzení je v belgických ústavních zvyklostech
považováno za samozřejmé a jeho případné neudělení vyvolává ústavní krizi. A přesně
to se stalo u potvrzení zákona legalizujícího potraty v roce 1990. Tehdejší král Baudouin
I. zdůvodnil své stanovisko ve velice neobvyklé situaci tím, že jakožto římský katolík
nemůže zákon s čistým svědomím podepsat. (The New York Times, 1990) Zákon prošel
parlamentem 29. března 1990, hned následující den poslal král dopis předsedovi vlády
Wilfriedu Maertensovi, kde uvedl, že se obává, že schválení zákona vyvolá u velké části
obyvatel pocit oprávnění při potratu v prvních 12 týdnech po početí, a že zákon povede
k výraznému poklesu respektu k životu těch nejslabších. Baudouin také vyjádřil lítost,
že u tak závažného tématu nepanuje shoda mezi hlavními politickými stranami. (Histoire
des Belges) Nesouhlas zákonu paradoxně vyhlásila i vládnoucí Křesťanská demokratická
a vlámská strana premiéra Maertense. Ten však ještě před královým nesouhlasem panovníka
varoval, že odmítnutí předpisu by mohlo způsobit konstituční krizi a potenciální konec
monarchie. (Kozubík, 2013, s. 12)
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Baudouinovo odmítnutí návrhu zákona po schválení parlamentem bylo prvním takovým
krokem za celé 20. století v Belgii. Situace vyvolala značný rozruch v politických stranách,
které v Belgii dlouhodobě kritizovaly monarchistickou formu vlády. (The New York Times,
1990)
Situace byla nakonec vyřešena použitím 93 článku ústavy, podle kterého byl král oběma
komorami parlamentu prohlášen za neschopného vládnutí. Následně zvláštní ministerská
rada podepsala zákon místo krále. Král Baudouin, který s řešením tiše souhlasil, poté
informoval předsedu vlády, že jeho neschopnost vládnutí přestala existovat a parlamentní
komory ho dosadily zpět do úřadu. Celý proces trval pouhé dva dny. (Histoire des Belges)
Formování vlády po federálních volbách 2007 a 2010
10. června 2007 se v Belgii konaly federální volby, po nichž země upadla do politické krize
z důvodu neschopnosti parlamentních stran vytvořit vládní koalici. Hlavními tématy
povolebního vyjednáváni byla podoba zamýšlené státní reformy a rozdělení posledního
dvojjazyčného volebního okrsku Brusel-Halle-Vilvoorde. Obě záležitosti radikálně
rozdělovaly frankofonní politické strany a politické strany zastupující nizozemsky mluvící
vlámské občany. Zatímco vlámští zástupci požadovali větší decentralizaci moci a rozdělení
volebního okrsku Brussel-Halle-Vilvoorde, frankofonní zástupci zastávali opačné
stanovisko. V napjaté atmosféře hrál významnou roli i král Albert II., který má pravomoc
určit po volbách informatéra a následně formatéra, zodpovědné za vznik vládní koalice.
Albert II. vedl na poměry belgických tradic nadstandardní počet diskuzí se zainteresovanými
politiky.
Volby vyhrála se ziskem 30 křesel ve 150členné Sněmovně reprezentantů Křesťansko
demokratická a vlámská strana (CD&V) volebního lídra Yvese Letermeho. Na více
než 20 křesel dosáhly ještě frankofonní strany Reformní směr (MR) předsedy Dididera
Reynderse a Socialistická strana (PS) předsedy Elia di Rupa. (European Election Database)
Král jmenoval informatérem Reynderse, po jeho zprávě ještě požádal bývalého premiéra
Jeana-Luca Dehaeneho (CD&V), aby připravil půdu budoucímu formatérovi a prozkoumal
možnosti státní reformy. Právě ta byla hlavním tématem během prvního působení Yvese
Letermeho v roli formatéra. Král Albert II. během této doby hned třikrát přijal Letermeho
k diskuzi, což bylo silně kritizováno např. Johanem Vandem Lanottem, odstupujícím
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předsedou vlámské socialistické strany (SP.A), který obvinil krále z toho, že vystupuje
ze své neutrální pozice a hraje politickou roli. (De Standaard, 2007)
Leterme skončil svou neúspěšnou misi 23. srpna 2007 a v následujícím týdnu král opět
výrazně vstupoval do procesu formování koalice. Po diskuzích s předsedou Sněmovny
reprezentantů Hermanem van Rompuyem (CD&V), předsedou Senátu Armandem de
Deckerem (MR) a několika dosluhujícími ministry jmenoval právě van Rompuye, jehož role
byla nazývána průzkumník. Na základě jeho finální zprávy se 5. října 2007 stal formatérem
opět Yves Leterme.
Během druhé Letermeho mise přišel Albert II. s návrhem, aby téma státní reformy bylo zcela
vyjmuto z povolebního vyjednávání, což však vítězná CD&V odmítla. Panovník následně
rozjel další kolo diskuzí s představiteli parlamentních stran a předsedy obou komor
parlamentu, se kterými probíral podobu státní reformy. (Internet Archive, 2007) Tyto četné
diskuze měly za následek přerušení jednání mezi samotnými politickými stranami.
Leterme podal svou druhou rezignaci na post formatéra 1. prosince 2007, dva dny poté
jmenoval král informatérem dosavadního dosluhujícího premiéra Guye Verhofstadta
ze strany Otevření vlámští liberálové a demokraté (Open Vld) (BBC, 2007) a 17. prosince
ho požádal, aby sestavil dočasnou vládu. Ta získala důvěru 23. prosince 2007. (Schofield,
Gallego, 2011, s. 243-244) Vládu tvořily vlámské politické strany Open Vld,
CD&V a frankofonní strany MR, PS a Humanistický demokratický střed (CDH).
Dočasnou vládu nahradila 20. března 2008 první vláda Yvese Letermeho, v níž byly
zastoupeny tytéž strany. (Schofield, Gallego, 2011, s. 244)
Předčasné volby, konané 13. června 2010, obsahovaly stejná zásadní témata, tedy opět
otázku státní reformy a dvojjazyčného okrsku Brusel-Halle-Vilvoorde. Povolební
vyjednávání komplikoval výsledek voleb, kdy se do parlamentu dostalo velké množství
11 politických stran, z nichž ani jedna nezískala více než 20 % hlasů. Nejsilnějšími stranami
se navíc staly vítězná Nová vlámská aliance (N-VA) předsedy Barta de Wevera profilující
se jako nacionalistická strana a frankofonní Socialistická strana (PS) předsedy Elia Di Rupa.
(European Election Database)
Prvním informatérem jmenoval král Albert II. předsedu vítězné N-VA Barta de Wevera.
Předpokládalo se, že případným premiérem se stane šéf PS Elio Di Rupo, jelikož
socialistické strany získaly ve volbách nejvíce křesel (39), a protože N-VA neměla
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frankofonní protějšek. (The Guardian, 2010) Přestože De Wever 8. července 2010 oznámil
králi, že předpokládaná koalice se neshodne na všech základních bodech, Albert II. o den
později jmenoval Elia Di Rupa tzv. pre-formatérem. (Vlaams Belang, 2010)
Zatímco během povolebního vyjednávání po volbách 2007 působil panovník Albert II.
nadstandardně aktivně ve své roli především skrz časté diskuze s vysokými politiky,
tentokrát se projevoval především tím, že odmítal uznat rezignace formatérů. Poprvé
tak učinil 29. srpna 2010 poté, když mu rezignaci předložil Di Rupo jako následek
neúspěšného pokusu o sestavení koalice s případnou dvoutřetinovou většinou v parlamentu.
(Reuters, 2010)
Druhé takové odmítnutí učinil Albert II. 6. ledna 2011 u rezignace Johana Vande Lanotteho,
kterému král přidělil funkci mediátora zodpovědného za znovuobnovení jednání
o formování vlády. (BBC, 2011) Vande Lanotte však v praxi působil ve stejné roli jako
předchozí informatéři. Během jeho působení byla na monarchovu žádost prodloužena
působnost dosluhující vlády Yvese Letermeho, která byla ponechána v úřadu s omezenými
pravomocemi. Belgická vláda proto nemohla schválit rozpočet pro rok 2011 a pokračovala
v činnosti s pravidelnými usneseními, která z měsíce na měsíc prodlužovala rozpočet z roku
2010. (Politico, 2010) Místo přijetí Vande Lanotteho rezignace určil Albert II. triumvirát
Vande Lanotteho - De Wever - Di Rupo. (Internet Archive, 2011) Ten však neuspěl
a 26. ledna 2011 král přijal rezignaci Vande Lanotteho.
Zvyšující se napětí symbolizovaly stále četnější demonstrace belgických občanů. (BBC,
2011) Situaci se nakonec podařilo vyřešit až ve druhé polovině roku 2011. 7. října byla
odsouhlasena státní reforma, kterou předložil šéf PS Elio di Rupo a jejíž neschválení
by znamenalo konání nových voleb.
Zrod nové vlády ještě výrazně ohrozila událost z 21. listopadu 2011, kdy vyjednávající
strany neschválily Di Rupův rozpočet pro rok 2012, načež předseda PS rezignoval na funkci
formatéra. Albert II. ho ale ve funkci podržel a rozpočet byl schválen 26. listopadu
2012. (De Standaard, 2011)
Nová vláda Elia Di Rupa začala vládnout 6. prosince 2011. Tvořily ji koaliční strany PS,
SP.A, CD&V, CDH, Open Vld a MR. Formování koalice trvalo 541 dní, což znamenalo
rekordní dobu v celosvětovém měřítku. (The Telegraph, 2011)
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3.2 Lucembursko
Zákon o povolení eutanázie
Jak je již uvedeno v úvodu práce, v roce 2008 ztratil lucemburský velkovévoda ústavní
pravomoc odmítnutí zákona. Do té doby v evropských monarchiích pouze švédský
monarcha nedisponoval touto pravomocí. (Kozubík, 2013, s. 12) Důvodem změny byl
obdobný případ jako v Belgii v roce 1990 u krále Baudouina, strýce lucemburského
velkovévody Jindřicha, jehož se krize týkala.
Jednokomorový lucemburský parlament schválil v únoru 2008 návrh zákona na povolení
eutanázie u lidí s nevyléčitelnými nemocemi, pokud o ni opakovaně požádají a získají
souhlas alespoň dvou lékařů a skupiny odborníků. V případě vstupu zákona v platnost
by se Lucembursko v té době připojilo k pouhým třem zemím světa, Belgii, Nizozemsku
a Kolumbii, které ze zákona možnost eutanázie povolují. (The Guardian, 2008)
Vládní křesťanskosociální lidová strana premiéra Jeana-Clauda Junckera sice byla
při hlasování proti, další vládní strana socialistů se ale při hlasování spojila s opozičními
liberály a Zelenými. (BBC, 2008) Konečný výsledek hlasování v šedesátičlenném
lucemburském parlamentu byl tedy 30 poslanců pro schválení zákona a 26 proti schválení.
(The Guardian, 2008)
Jelikož dle 34 článku lucemburské ústavy velkovévoda schvaloval a vyhlašoval zákony,
bylo pochopitelně i k tomuto zákonu vyžadování schválení velkovévody Jindřicha. Tento
akt byl však stejně jako v jiných evropských monarchiích pouze formální a předpokládaný.
Pouze jednou v lucemburské historii monarcha odmítl schválit zákon, který již prošel
v parlamentu. V roce 1912 odmítla již v den svého nástupu na trůn velkovévodkyně MarieAdéla schválit školský zákon snižující roli římskokatolických kněží ve vzdělávacím
systému. (Péporté, 2010, s. 90)
Velkovévoda

Jindřich

se ohledně

zákona

povolující

eutanázii

zachoval

stejně,

své rozhodnutí oznámil premiéru Junckerovi 2. prosince 2008 a vysvětlil ho tím,
že schválení zákona mu jakožto silně nábožensky založenému člověku neumožňuje
svědomí. (BBC, 2008) Ministerský předseda Jean-Claude Juncker vyjádřil pochopení
k postoji velkovévody, na základě ústavních zvyklostí země ale jasně uvedl, že pokud zákon
prošel parlamentem, musí vejít v platnost. (BBC, 2008)
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Přestože Lucembursko již mělo k dispozici precedent velmi podobného případu z Belgie
z počátku 90. let, krizi se rozhodlo vyřešit jinak. Premiér Juncker oznámil, že vláda bude
usilovat o změnu ústavy. (Reuters) To konkrétně tím způsobem, že z věty 34 článku ústavy
“velkovévoda schvaluje a vyhlašuje zákony“ se vypustí slovo “schvaluje“. Velkovévoda
Jindřich následně uvedl, že vládní postup respektuje a nebude stát v cestě změny ústavy.
(Der Spiegel, 2008)
Ústavní dodatek vyžaduje v lucemburském ústavním systému souhlas alespoň dvoutřetinové
většiny všech členů parlamentu. (BBC, 2008) Hlasování o změně 34 článku ústavy proběhlo
11. prosince 2008. 56 poslanců se vyhlásilo pro změnu, žádný z poslanců proti změně
a jeden se zdržel. Finální souhlas zákonu byl dán 18. prosince 2008. (The Guardian, 2008)
Dle průzkumu veřejného mínění podporovalo zákon o povolení eutanázie 70 %
lucemburských občanů, zároveň ale 60 % občanů nesouhlasilo s tím, aby velkovévoda
ztratil svou ústavní pravomoc. (The Guardian, 2008)

3.3 Nizozemsko
Aféra kolem léčitelky Greet Hofmansové
Po abdikaci královny Vilemíny, která vládla v Nizozemsku dlouhých 58 let, nastoupila
na trůn v roce 1948 její jediná dcera Juliána. Ta během své dvaatřicetileté vlády neřešila
prakticky žádné osobní spory s vládou či parlamentem, o to více ale Nizozemskem otřásly
jiné aféry, týkající se např. válečných zločinců z 2. světové války, Juliánina manžela
Bernharda nebo sňatku její nejstarší dcery Beatrix. Sama královna hrála nejvýraznější roli
v kauze kolem léčitelky Greet Hofmansové, které se povedlo získat královninu naprostou
důvěru a její vliv začal velmi nebezpečně sahat až do státních záležitostí.
Po své matce silně nábožensky založená Juliána přivedla v roce 1947 na svět svou čtvrtou
dceru Marii Kristýnu, která se narodila téměř slepá. Juliána se proto rozhodla povolat
na královský dvůr jedenašedesátiletou negramotnou léčitelku Greet Hofmansovou, která
začala v prostředí princezny Marie Kristýny pořádat modlitební seance. (Bricard, 2002,
s. 303) Jelikož se princeznin zrak začal opravdu lepšit, Juliána se začala na Hofmansovou
upínat a ta postupně zvyšovala svůj vliv na královnu. (The Guardian, 2004)
V roce 1956 už byla situace téměř neúnosná a zemi vážně hrozila konstituční krize.
Královská rodina byla rozdělena na jedné straně na přívržence prince Bernharda, jenž viděl
Hofmansovou jako hrozbu pro celou zemi a zabýval se myšlenkou rozvodu s královnou
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a jejího odstranění z trůnu, pokud Hofmansová nezmizí z královského dvora. (van der Horst,
2002, s. 493) Na straně druhé stáli věrní dvořané královny. Hofmansová si získala na svou
stranu taktéž Juliáninu matku Vilemínu, kterou o svých zásadách přesvědčila při seancích
na zámku Het Loo. (Bricard, 2002, s. 304)
O abdikaci královny Juliány se začalo mluvit i v politických kruzích, dokonce si to přála
sama následnice trůnu, princezna Beatrix. (Bricard, 2002, s. 304) Situace se ještě více
vyhrotila, když Hofmansová začala požadovat odklad pro jednoho z válečných zločinců
odsouzeného k smrti. (The Guardian, 2004) Vláda premiéra Willema Dreese jmenovala
tzv. Beelovu komisi, která rozhodla, že královna Juliána musí přerušit veškeré kontakty
s Greet Hofmansovou. (Royal House of The Netherlands) Ministři Dreesovy vlády současně
podali demisi a napříč hlavními politickými stranami bylo přijato stanovisko, že nevznikne
nová vláda, dokud nebude situace vyřešena. (Bricard, 2002, s. 304)
Celý průběh aféry byl v Nizozemsku z důvodu obavy o vznik konstituční krize pečlivě
cenzurován, o což se starala vláda. Nicméně o kauze informoval 13. června 1956 alespoň
německý týdeník Der Spiegel. (van der Horst, 2002, s. 493) Ten zároveň napsal, že již o dva
roky dříve, v roce 1954 se shromáždění nizozemských šéfredaktorů usneslo, že o aféře
nebude vydávat žádné zprávy. (International Institute of Social History)
Královna Juliána nakonec pod tlakem souhlasila s přerušením kontaktů s Greet
Hofmansovou a 13. října 1956 vznikla nová vláda, opět pod vedením Willema Dreese.
Beatrixismus
Role monarchů Belgie, Lucemburska a Nizozemska při procesu sestavování budoucí vlády
po parlamentních volbách byla až do roku 2012 jednou z nejsilnějších pravomocí těchto
panovníků. Zatímco panovníkům Belgie a Lucemburska pravomoc ovlivňovat složení
koalice skrz jmenování informatéra, formatéra, a také schůzky s předsedy hlavních
politických stran, zůstala dodnes, v Nizozemsku to právě od roku 2012 neplatí. Důvodem
změny a oslabení pravomocí nizozemského monarchy je tzv. „beatrixismus“, tedy počínání
královny Beatrix především při procesu sestavování vládní koalice. Královna hned
několikrát

v průběhu

své vlády překročila

dosavadní

tradiční

roli

a odhalovala

své preference, což způsobovalo nevoli parlamentních stran. (Brunclík, 2015, s. 37)
Během vlády královny Beatrix (1980-2013) se v Nizozemsku uskutečnily sedmery
parlamentní volby (1994, 1998, 2002, 2003, 2006, 2010, 2012). Královna během následných
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konzultací o budoucím kabinetu zvyšovala svou moc a vliv na tento proces. (Kozubík, 2013,
s. 21) Nešlo však jen zdaleka o formování kabinetu, co se týče téměř nadstandardního
využívání svých pravomocí ze strany královny Beatrix. Již výše je uvedeno, že královna
Beatrix

kladla

velký

důraz

na každotýdenní

setkání

s ministerským

předsedou

o prodiskutování důležitých témat. Jak píše Bricard (2002, s. 296), královna (…) přijímá
každé pondělí ministerského předsedu a ten skládá každý týden opravdovou zkoušku,
při níž je „svléknut“ královnou, zasypávající ho otázkami a nespokojující se s žádnou
přibližností. Sami vládní ministři z dob panování královny Beatrix připustili, že královnina
dlouhá zkušenost a pečlivá pozornost věnovaná veřejným záležitostem z ní činí vlivného
partnera. (Andeweg, Irwin, 2005, s.13)
Trend tzv. „beatrixismu“, který vyústil ve ztrátu výrazné královské pravomoci při tvoření
kabinetu, lze doložit především na dvou událostech. První se datuje k parlamentním volbám
v roce 1994, kdy královna Beatrix přes názorový nesouhlas většiny stran v parlamentu
jmenovala do čela vlády Wima Koka z vítězné labouristické strany (PvDA). (Kozubík,
2013, s. 21) Jeho strana získala ve 150členné dolní komoře parlamentu 37 křesel
a po jednáních utvořila koalici s Lidovou stranou pro svobodu a demokracii (VVD), ta
dosáhla na 31 křesel a se stranou Demokraté 66 (D66), která získala 24 křesel. (Election
Resources) Tím pádem nebyli členy vlády poprvé od roku 1908 Křesťanští demokraté
(CDA). (Independent, 2018) Toto nové rozložení sil se označovalo jako „státní převrat“.
(Bricard, 2002 s. 296)
Druhou událostí je postoj královny po volbách 2010, kdy Beatrix během procesu hledání
možné budoucí koalice dělala vše proto, aby z vyjednávacího procesu vyloučila antiimigrantskou Stranu pro svobodu (PVV). Ta obsadila ve volbách třetí místo se ziskem
24 křesel v dolní komoře parlamentu, přičemž si výrazně polepšila oproti předchozím
volbám, konkrétně o 15 křesel. Volby vyhrála Lidová strana pro svobodu a demokracii
se ziskem 31 mandátů, druhá skončila labouristická strana (PvDA) s 30 křesly a čtvrtí
Křesťanští demokraté (CDA) s 21 křesly. (Election Resources) I díky královnině neochotě
trvalo tvoření koalice dlouhých 127 dní, než byl představen kabinet pod vedením Marka
Rutteho z VVD spolu s CDA a tolerancí kabinetu ze strany právě PVV. (BBC, 2010)
Nadstandardní počínání královny Beatrix při formování budoucích vlád vedlo vzhledem
k dosavadním zvyklostem (obzvlášť její jednání po volbách 2010) dolní komoru parlamentu
v roce 2012 k razantnímu kroku. (Dutch News, 2012) Článkem 139a jednacího řádu
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převzala roli nizozemského panovníka v povolebním vyjednávání poslanecká sněmovna,
která se ihned po volbách sejde na plenárním zasedání, jmenuje informatéra, a poté
formatéra. (House of Representatives)
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4

Srovnání

V zemích Beneluxu se od konce druhé světové války událo několik vážných politických
či ústavních krizí. Dle mnou stanoveného postupu jsem podrobně popsal šest z nich,
přestože významných kauz bylo více, jak jsem uvedl v úvodu. Na základě vybraných kauz
je lze typologizovat podle tří kritérií – oblast problému, vítěz krize, důsledky.
První shodnou oblastí je proces formování vlády po parlamentních volbách, specifický
pro země

Beneluxu.

To se týká

událostí

po belgických

federálních

volbách

2007 a 2010 a trendu tzv. beatrixismu v Nizozemsku během panování královny Beatrix.
V obou případech bylo předmětem sporu nadstandardně aktivní počínání monarchů během
diskuzí o budoucí vládě. Belgický král Albert II. často měnil informatéry a formatéry
zodpovědné za vznik vlády, zároveň vedl časté diskuze se zainteresovanými politiky.
Nizozemská královna Beatrix posvětila vznik vlády bez křesťanských demokratů v roce
1994, což bylo označováno jako státní převrat a překračovala svou vymezenou pozici
při snaze o vyloučení strany PVV z povolebního vyjednávání v roce 2010.
Druhou oblastí lze určit neochotu belgického krále Baudouina a lucemburského
velkovévody Jindřicha splnit formální úlohu a podepsat zákony schvalující možnost potratů,
resp. eutanázie. Belgický i lucemburský monarcha měl dle ústavy pravomoc schválit
či vetovat zákon, jenž předtím prošel parlamentem. Vetování zákonu je v belgickém
i lucemburském prostoru zcela výjimečnou událostí, jelikož se na základě ústavních
zvyklostí počítá s monarchovým souhlasem. Král Baudouin odmítl v roce 1990 odsouhlasit
zákon legalizující v Belgii potraty, velkovévoda Jindřich se zachoval stejně u zákona
legalizující v Lucembursku eutanázii. Oba své výjimečné postoje zdůvodňovali vírou
a respektem k hodnotám, které v zemi symbolizují.
Třetí prostor vznikl kontroverzním jednáním belgického krále Leopolda III. a nizozemské
královny Juliány ve zcela originálních aférách, které pobouřily společnost. Leopold III.
po vpádu německé armády do Belgii v době 2. světové války nenásledoval rozhodnutí
dalších evropských hlav států, jejichž země byly postiženy německou intervencí ani nedbal
urgencí své vlády a zůstal v zemi. Po válce se hlavním politickým tématem v belgické
společnosti stal uvažovaný návrat Leopolda III. do země. Juliána se v první polovině 50. let
dostala pod vliv negramotné duchovní Greet Hofmansové, kterou na královský dvůr
povolala, aby pomohla její slepé dceři Marii Kristýně. Pozice duchovní nebezpečně sílila,
až se začalo spekulovat o jejím zasahování do státních záležitostí.
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Ani v jedné z popisovaných krizí se monarcha nestal vítězem konfliktu. V pěti případech
se jednalo o zřetelnou porážku, v případě belgického krále Alberta II. nelze mluvit o jeho
porážce ani vítězství.
Nizozemskou královnu Beatrix zbavila v roce 2012 dolní komora parlamentu pravomoci
vybírat informatéra a formatéra při povolebním vyjednávání. Tato pravomoc nyní přísluší
právě poslanecké sněmovně. Za tímto razantním rozhodnutím stojí především výše zmíněná
snaha královny Beatrix ovlivnit povolební vyjednávání v roce 2010 v neprospěch antiimigrantské strany PVV, čímž vyvrcholil trend tzv. beatrixismu.
Nesouhlas belgického panovníka Baudouina se zákonem legalizujícím potraty vyřešila
vláda dočasným odstavením monarchy z úřadu s jeho tichým souhlasem, tak aby nenastala
konstituční krize a ohrožení monarchie. V krátké době poté zákon schválila zvláštní
ministerská rada a Baudouin byl opět prohlášen za schopného vládnutí. Baudouin tedy
podlehl tlaku vlády, aniž by měl šanci situaci zvrátit.
Podobný případ lucemburského velkovévody Jindřicha a jeho odmítnutí zákona povolující
eutanázii skončil ústavní reformou, kterou lucemburský monarcha pozbyl pravomoci
vetovat zákon.
Belgický panovník Leopold III., jenž během 2. světové války odmítl opustit okupovanou
zemi, se na základě výsledku referenda vrátil v roce 1950 do Belgie. Napjatá situace
vyvrcholila ztrátou života tří lidí během masových demonstrací, a tak vláda donutila krále,
aby předal trůn svému synovi Baudouinovi.
Nizozemská královna Juliána čelila kvůli přítomnosti duchovní Greet Hofmansové
na královském dvoře tlaku jak ze strany vlády, tak i své rodiny. Její manžel Bernhard
dokonce plánoval palácový převrat, vláda zase vytvořila tzv. Beelovu komisi k prošetření
vlivu Hofmansové na panovnici. Komise rozhodla, že Hofmansová musí přerušit veškeré
kontakty s královnou, vláda zároveň podala demisi a bylo přijato stanovisko, že do vyřešení
aféry nevznikne vláda nová. Juliáně nezbylo nic než tlaku podlehnout a Hofmansová
opravdu z královského dvora odešla.
Belgický král Albert II. byl podroben kritice za své přílišné angažování do procesu
formování vlád po parlamentních volbách 2007 a 2010. Nesporně tak ale činil s motivem
pomoci co nejrychleji utvořit životaschopnou vládu. To se ani v jednom případě nedařilo,
po volbách 2010 trvalo dokonce 541 dní, než premiér Elio di Rupo složil přísahu. Král
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Albert II. neměl na zdlouhavém procesu výrazně větší vinu než politici hlavních politických
stran, hlavní problémy ale hledejme jinde. V Belgii se složitost povolebního vyjednávání
značně zvýšila po dokončení federalizačního procesu, který měl za následek zvýšení počtu
politických stran a ideologickou polarizaci. (Louwerse, van Aelst, 2013, s. 11) K hladkému
jednání nepřispěly ani výsledky voleb, které proti sobě jakožto nejúspěšnější strany
postavily strany hájící zájmy obou lingvistických skupin. V roce 2007 vyhrála vlámská
CD&V před valonskými MR a PS, v roce 2010 dokonce zvítězila vlámská nacionalisticky
se profilující strana N-VA před valonskou PS. Složitou startovací pozici pro diskuze
o vládní koalici ještě zvýrazňovaly výsledky regionálních voleb 2004, které poprvé vytvořily
asymetrické koalice na regionální a federální úrovni. Do těchto voleb byly koalice
na regionální a federální úrovni vždy složeny ze stejných stran. Tento fakt komplikoval
formování vlády především po federálních volbách 2007. (Louwerse, Van Aelst, 2013,
s. 13)
Důsledkem změny, kdy volba informatéra a formatéra v povolebním vyjednávání přešla
v Nizozemsku v roce 2012 z monarchy na poslaneckou sněmovnu, je ztráta jedné
z nejvýraznějších reálně využívaných pravomocí nizozemských panovníků. Jedná
se o znatelné oslabení funkce monarchy, jelikož většina ostatních pravomocí je čistě
formálních.
Pro krále Baudouina znamenal jeho nesouhlas s podepsáním zákona o legalizaci potratů
utvrzení, že pravomoc vetovat zákony není reálná a znamenala by ústavní krizi. Belgický
monarcha sice díky vládnímu řešení patové situace nepřišel o svou roli, tu však může
využívat jen způsobem schválení zákona. Na druhou stranu je třeba uznat pozici hlavního
garanta morálky a hodnot, kterou svým symbolickým protestem proti zákonu o potratech
panovník potvrdil.
I lucemburský velkovévoda Jindřich dal nesouhlasem k zákonu o povolení eutanázie najevo
respekt ke své pozici garanta společenských hodnot. Z politického hlediska má ale jeho
postoj negativní následky způsobené ústavní reformou, která zbavila lucemburského
monarchu pravomoci schvalovat/vetovat zákony. Nicméně stejně jako v případě panovníka
v Belgii byla tato jeho pravomoc čistě formální.
Pozice belgického panovníka utrpěla počínáním krále Leopolda III. během 2. světové války
nejen ztrátou některých pravomocí, např. možnosti určovat vztah mezi králem a vládou,
ale sám Leopold III. za to zaplatil ztrátou úřadu.
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Nizozemská královna Juliána sice úřad v aféře kolem duchovní Greet Hofmansové uhájila,
ale z královského dvora byli vyhoštěni její věrní a panovnice musela znovu nabývat důvěry
svých občanů.
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Závěr
Na první výzkumnou otázku, tedy jakou roli hrál panovník v daných politických či ústavních
krizích, lze odpovědět, že v pěti ze šesti zkoumaných krizí byla jeho role zásadní a stál
u zrodu krize. Pouze belgický král Albert II. postupoval kontroverzně v již vzniklém
problému, kterým byla patová situace po federálních volbách 2007 a 2010.
I odpověď na druhou výzkumnou otázku, tedy jaké byly výsledky politických či ústavních
krizí vzhledem k postojům panovníka, případně jak se změnily jeho ústavní pravomoci,
je taková, že v pěti ze šesti případů byl panovník poražen. Velkovévoda Jindřich přišel
o svou ústavní pravomoc, královna Beatrix byla odstavena z významné funkce, král
Baudouin i královna Juliana museli podlehnout tlaku vlády, král Leopold III. dokonce přišel
o funkci hlavy země. Opět jen Albert II. si zachoval významnou roli při formování vlády
v nezměněném rozsahu.
Přestože dějiny 20. a začátek 21. století nepřinesly úbytek počtu monarchií ve světě,
jak se často předpokládalo, je možné vidět jasný směr zužování pravomocí monarchů.
To je způsobeno snahou o čím dál větší demokratizaci politických systémů jednotlivých
zemí a tím pádem přesunu moci od dědičných monarchů na volené zastupitele. Dalším
důvodem jsou ale jednoznačně i výsledky politických či ústavních krizí, které byly tématem
mé práce. Co se týče vývoje monarchových ústavních pravomocí, příklad Belgie,
Lucemburska a Nizozemska přesně odpovídá obecnému trendu. Tomu se v Evropě
v současnosti vymyká pouze Lichtenštejnsko, kde panovník svou pozici naopak posílil.
Na případech lucemburské krize okolo zákonu povolující eutanázii a trendu tzv. beatrixismu
v Nizozemsku jsem ukázal, jak byly krize mezi monarchou a vládou či parlamentem
vyřešeny zbavením významné panovníkovy pravomoci. Lucemburský velkovévoda
už od roku 2008 pouze vyhlašuje zákony, nikoliv i schvaluje. Nizozemský monarcha zase
od roku 2012 nedisponuje důležitou pravomocí jmenování informatéra a formatéra
při formování vlády.
V mnou zkoumaných krizích se ale taktéž projevil faktor rozdílu mezi formálními
a faktickými pravomocemi monarchů. Jak píše Coakley (1998, s. 36), hlava státu má téměř
vždy nějakou legislativní úlohu a formálně může být částí legislativy. (…) V oblasti výkonné
moci se hlavě státu obvykle uděluje čestné místo. Může být také formálním zdrojem výkonné
moci. (…) V právní oblasti je opět role hlavy státu důležitá. Jmenování vyšších soudců
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obvykle vykonává hlava státu. (…) Dodává však (1998, s. 37), že většina ústav obsahuje
„mocný“ článek, který takřka vylučuje vlastní rozhodování, případně bez takových
ustanovení umožňují panovníkovi tradice a zvyklosti volné jednání pouze v omezených
případech. To je případ krize kolem přijetí zákona o povolení interrupce v Belgii v roce
1990. Král Baudouin sice disponoval právem vetovat zákon, použití veta ale znamenalo
konstituční krizi a potenciální ohrožení monarchie. Panovník byl tedy prohlášen
za neschopného vládnutí, zákon byl schválen a následně se Baudouin vrátil do úřadu
s nezměněnými pravomocemi.
Konstituční nebo politické krize popsané v mé práci s sebou vždy nesly silněji či slaběji
rezonující téma budoucnosti monarchie a jejího případného zániku. Bude zajímavé sledovat,
kolik ze současných 44 monarchií přežije toto století. Co je však jasné už nyní, většina
monarchů bude působit na stále menším politickém prostoru, obzvlášť pokud budou
účastníky politických konfliktů.
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Summary
The aim of this thesis was to analyse important crises in Benelux countries with an emphasis
on the role of the monarch. The thesis deepens and concretizes a study of political systems
in European monarchies. Results and consequencies of choosen crises confirms the trend
of reducing the power of monarchs in modern world.
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Zdůvodnění výběru práce:
Rozbor dělení ústavních pravomocí ve vyspělých evropských monarchiích je velice
zajímavé téma, obzvlášť pro společnost žijící v zemi s tradicí republikánského typu státu.
Míra pravomocí monarchů je ve všech evropských monarchiích odlišná, a to i díky ústavním
a politickým krizím, jež někdy znamenaly zavedení, úpravu či zrušení pravomocí monarchů.
Ve své práci bych rád částečně navázal na bakalářskou práci Jana Kozubíka z Katedry
politologie Fakulty sociálních věd na Masarykově univerzitě s názvem Formální pravomoce
současných evropských monarchů a jejich reálné využití, která se věnuje formálním
a reálným pravomocím monarchů ve vybraných evropských monarchiích. Mým plánem
je zaměřit se na tři nejen geograficky blízké monarchie, tvořící tzv. Benelux - Belgii,
Lucembursko a Nizozemsko. Hodlám podrobně popsat ústavní a politické krize, které
znamenaly změny v pravomocích monarchů. Tyto krize jsou v již zmiňované práci zmíněny
pouze stručně, já se jim budu věnovat detailně. V mnou zkoumaném období od konce
2. světové války do současnosti se v Belgii, Lucembursku a Nizozemsku událo několik
krizí, které zahýbaly s pravomocemi monarchů. Rozpory monarchů s parlamentem
v náboženských a sociálních otázkách nebo příliš aktivní vystupování monarchů v očích
parlamentu při sestavování vlády po parlamentních volbách jsou pro tyto státy společné,
avšak konečné změny monarchových pravomocí v důsledku krizí se liší.
Předpokládaný cíl:
Cílem této práce je popsat významné politické či ústavní krize v zemích Beneluxu,
jež znamenaly změny v pravomocích monarchů. V případě těchto zemí se bude jednat
zejména o zúžení pravomocí. Pro správné pochopení změn bude velký prostor věnován
i deskripci pravomocí, jimiž monarchové disponují nebo disponovali, a to především
s důrazem na ten okruh kompetencí, které byly v době krize předmětem sporů a byly
následně změněny. Výzkumná otázka se bude týkat výsledků těch politických a ústavních
krizí, v nichž hráli monarchové zásadní, aktivní roli, z jejich pohledu. Tedy jak se změnily
ústavní pravomoci monarchů v zemích Beneluxu v důsledku výsledků politických
a ústavních krizí. Zaměřím se na období od konce 2. světové války po současnost. V tomto
období se událo několik krizí, v nichž stál monarcha proti parlamentu. Zaprvé se jedná
o citlivá náboženská a sociální témata jako jsou zákony o legalizaci potratů či eutanázie.
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Zadruhé jde o specifický postup při sestavování vlády po parlamentních volbách, typický
pro země Beneluxu. Monarcha při něm jmenuje informatéra/formatéra/mediátora, který
je většinou lídrem vítězné strany a má za úkol sestavit vládu. Je ovšem známo několik
případů, kdy se monarcha angažoval velice aktivně, prodlužoval jednání či jmenoval do této
funkce předsedu nevítězné strany voleb. Téma ústavních pravomocí monarchů a důvodů
jejich změn je dosud v literatuře popsáno jen velmi vzácně, a proto budou většinu zdrojů
diplomové práce tvořit buď případové studie na podobná témata či mediální zpravodajství.
Metodologie práce:
V diplomové práci budou deskriptivně uvedeny vybrané pravomoci monarchů a jejich role
v ústavní nebo politické krizi v chronologickém pořadí, tedy v době před ústavní
či politickou krizí, role monarchů v době krize a změna pravomocí po krizi. Práce bude
rozdělena abecedně do kapitol podle jednotlivých států. Kromě popisu pravomocí monarchů
budou analyzovány i příčiny vzniku krizí a jejich důsledky pro monarchy. V závěru práce
budou komparativní metodou srovnány výsledky vybraných ústavních nebo politických
krizí, které vznikly z totožných či velice podobných důvodů a postihly alespoň dvě ze tří
zkoumaných monarchií. Práce se bude opírat o analýzu shromážděných pramenů, jako
odborné články, literatura, mediální zprávy či ústavy monarchií.
Základní charakteristika tématu
Na evropském kontinentu se nachází 12 monarchií, v každé z nich disponuje místní
panovník odlišnou mírou ústavních pravomocí. Tyto pravomoci mají v naprosté většině
tradiční, dlouholetou platnost, avšak některé z nich byly v průběhu dějin zavedeny,
pozměněny či zrušeny v důsledku politických nebo ústavních krizí. To je i případ států
Beneluxu - Belgie, Lucemburska a Nizozemska, jimiž se budu zabývat. V novodobých
dějinách všech těchto tří monarchií lze nalézt a zkoumat případy, které znamenaly dočasné
či trvalé změny v ústavních pravomocích místních monarchů. Pro obě konstituční
monarchie i lucemburské velkovévodství je typické, že reálné pravomoci zdejších monarchů
jsou výrazně slabší než ty formální. O vcelku značný rozdíl se jedná například ve srovnání
s nedalekým lichtenštejnským knížectvím, kde kníže, či místo něj vládnoucí regent, mají
silné ústavní pravomoci i v reálném působení. Tento rozdíl zvýrazňují právě významné
politické a ústavní kauzy nedávné historie v zemích Beneluxu, při kterých monarchové
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Nizozemska a Lucemburska ztratili část svých pravomocí a belgický král byl dočasně
odstaven ze své funkce.
Předpokládaná struktura práce:
1. Úvod
2. Belgie
2.1. pravomoci monarchy
2.2. ústavní či politické krize a její důsledky
3. Lucembursko
3.1. pravomoci monarchy
3.2. ústavní či politické krize a její důsledky
4. Nizozemsko
4.1. pravomoci monarchy
4.2. ústavní či politické krize a její důsledky
5. Srovnání
6. Závěr
Základní literatura
ŘÍCHOVÁ, Blanka. Komparace politických systémů II. Praha: Oeconomica, 2004
Ústava Belgického království Dostupné z: http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pu
blications/constitution/grondwetEN.pdf
Ústava Velkovévodství lucemburského. Dostupné
z: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/constitution_droits_de_lh
omme/C ONST1.pdf
Ústava Nizozemského království. Dostupné
z: http://www.government.nl/files/documentsandpublications/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-thenetherlands- 2008/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008.pdf

39

KOZUBÍK, Jan, et al. Formální pravomoci současných evropských monarchů a jejich
reálné využití. Politologický časopis-Czech Journal of Political Science, 2013, 4: 483506.
ANDEWEG, Rudy B.; IRWIN, Galen A. Governance and Politics of the Netherlands.
Palgrave macmillan, 2014.
DESCHOUWER, Kris. The politics of Belgium: Governing a divided society. Palgrave
Macmillan, 2012.
MÜLLER, Wolfgang C.; STROM, Kaare. Coalition governments in western Europe.
Oxford University Press on Demand, 2003.

40

