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Čtenáři se dostává do rukou publikace sledující vývoj a proměny postavení prezidenta 

v zemích střední Evropy po roce 1989, která se detailně popsat postavení prezidenta 

v různých státech střední Evropy. První kapitola podává teoretický a analytický náhled 

na postavení prezidenta ve střední Evropě. Zmiňuje významné osobnosti po roce 1989, 

jako je Václav Havel nebo Milan Kučan a naznačuje úvahy probíhající kolem rozsahu 

kompetencí prezidentů v demokratických systémech. Uvádí charakteristiku 

poloprezidentského systému, kde probíhá přímá volba hlavy státu a moc výkonná se dělí 

mezi prezidenta a předsedu vlády. Také zde nalezneme osm případových studií, které se 

zabývají otázkou postavení hlavy státu. Objevují se zde dva poloprezidentské systémy, a 

to Litva a Rumunsko, ale současně autoři přibližují vývoj na Ukrajině, kde se podoba 

politického sytému měnila opačným směrem, neboť zde dochází, jak se v deváté kapitole 

později dočteme, ke kolísání mezi poloprezidencialismem a superprezidencialismem. 

České republice a jejímu politickému režimu se věnuje druhá kapitola, kde autoři 

zastávají názor, že Česká republika je parlamentním typem režimu, a to i po roce 2012, 

kdy byla zavedena přímá volba prezidenta. Autoři analyzují postavení prezidenta 

v českém politickém systému z hlediska prezidentských pravomocí. Objevují se zde 

jména všech dosavadních českých prezidentů, Václava Havla, Václava Klause a Miloše 

Zemana. O tom, nakolik byli silní či slabí ve svém působení se dočteme v jednotlivých 

podkapitolách. Prezident je zde vnímán jako autorita, a to díky odkazu prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka. Jak autoři zmiňují, česká Ústava připisuje 

prezidentovi, který je zařazen do výkonné moci, i poměrně rozsáhlé kompetence. Na 

druhé straně autoři zmiňují pouze kompetence jmenovací a snaží se porovnat, jak byly 

jednotlivými prezidenty uplatňovány. Mezi tyto kompetence patří: jmenuje a odvolává 

předsedu a členy vlády, dále soudce Ústavního soudu, předsedu a místopředsedu 

Nejvyššího soudu, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a členy 

Bankovní rady České národní banky. U osobnosti Václava Havla je pozornost věnována 

rovněž procesu přechodu k demokracii. V počátku bylo soužití prezidenta Havla a 

premiéra Klause velmi napjaté, ale prezident se dostává do silnější pozice, např. 

v procesu utváření nových vlád s o hledem na slabou většinu vládních koalic 

v parlamentu, což dokládají např. na roli prezidenta po předčasných volbách v roce 

1998. 
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Následuje popis prezidentského období Václava Klause (2003 až 2013), za jehož 

působnosti bylo zvoleno pět předsedů vlády. Autoři dokládají zejména výraznou aktivitu 

prezidenta během krizí sociálnědemokratických vlád Vladimíra Špidly a Stanislava 

Grosse. Kapitola se snaží poukázat na vládní krize, kterým musel Klaus čelit během 

svého působení. V závěru kapitoly je poté umíněn první přímo volený prezident 

v historii České republiky, Miloš Zeman, který byl zvolen v roce 2013, přičemž i pro jeho 

prezidentství je charakteristické, že proces utváření vlád byl díky jeho roli v tomto 

procesu zdlouhavý a složitý. Na závěr druhé kapitoly se snaží autoři shrnout a zhodnotit 

míru autonomie prezidenta po přímé volbě. Přestože se totiž v některých jmenováních 

pravomocích síla prezidenta omezila, jeho vystupování v procesu jmenování předsedy 

vlády, zašlo mnohem dále než v případě jeho předchůdců. 

Třetí kapitola analyzuje instituce prezidenta v politickém systému Slovenska. Zde 

se publikace zaměřuje na přechod od nepřímé k přímé volbě prezidenta, ke které došlo 

v roce 1999. Jde o vývoj od vzniku Slovenské republiky až po současnost. Celá kapitola 

se dělí do dalších šesti celků. Slovensko se v podstatě vydalo po stopách České republiky, 

v duchu parlamentní demokracie. Prezident byl zástupcem státu, autoritou a hlavním 

článkem při vyjednávání mezinárodních smluv. Jediným slovenským prezidentem 

zvoleným parlamentem byl Michal Kováč. Jak se zde můžeme dočíst, vztah mezi 

prezidentem a premiérem Vladimírem Mečiarem nebyl bez problémů, neboť byla 

neustále podrývána autorita prezidenta. To vše bylo ještě s nástupem prezidenta 

Rudolfa Schustera oslabeno. Dále kapitola popisuje parlamentní volby v roce 1998, které 

měly výrazný dopad na politický systém Slovenské republiky. V následující podkapitole 

jsou rozepsány ústavní změny a pravomoci prezidenta, které jsou poměrně limitovány, 

neboť některá rozhodnutí může činit pouze se souhlasem předsedy vlády. Autoři 

zařazují i přehledné tabulky se seznamy kandidátů na prezidenta v prvním a druhém 

kole a předkládají celkové zhodnocení vztahu mezi slovenským prezidentem a vládou, 

který byl od vzniku Slovenska trvale velmi vyhrocený, což se projevovalo neustálou 

kritikou ze strany prezidenta. Současně autoři předkládají závěr, že se Slovensko 

v některých obdobích jevilo jako poloprezidentský systém, kde prezident disponoval 

právem veta,  kterým řídil politiku. 

Polským politickým systémem se zabývá čtvrtá kapitola, která podává přehled 

zastupujících prezidentů střídajících se na postu nejvyšší hlavy státu od roku 1989, 

z nichž posledním prezidentem do roku 2015 byl Bronislaw Komorowski, jehož nástup 

uklidnil vztahy mezi prezidentem a vládou. Autoři přibližují vztahy polského prezidenta 

s vládou v čele s premiérem po roce 1989 až do současnosti, přičemž zdůrazňují, že 

Polsko bylo jednou ze zemí, jež po změně režimu neschvalovalo novou ústavu, ale pouze 

novelizovala ústavu platnou v komunistickém období. Nakonec byla přijata tzv.,,Malá 

ústava“ stanovující vztahy mezi výkonnou a zákonodárnou mocí v Polsku, jíž byl 

v Polsku zaveden poloprezidentský systém, jako kompromis mezi prezidentem a 
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parlamentem. Řádná ústava tak byla přijata až v roce 1997, která je platná v Polsku 

dodnes. Ta se přiklonila k parlamentarismu, což způsobilo, že prezident je v současnosti 

zbaven výkonných kompetencí a je pouze hlavou státu závislý na vládě v čele 

s premiérem. Řádná ústava z roku 1997 tudíž znamenala regres v ohledu 

prezidentských kompetencí směrem dolů. Celou kapitolu pak uzavírají tabulky 

s výsledky polských prezidentských voleb v letech 1990 až 2010 a volební účastí. 

V kapitole týkající se Maďarska pak autoři zmiňují vývoj instituce prezidenta a 

snaží se najít kořeny prezidentské funkce, a dále se zaměřují na ústavní pravomoci 

prezidenta. Autoři usilují o potvrzení teze, že v Maďarsku, které je parlamentním 

režimem, je hlava státu slabá. Analýza zahrnuje výčet pravomocí prezidenta z pohledu 

Korosényie a McGregora, kteří je dělí do pěti kategorií. Těmi nejdůležitějšími je, že je 

hlavou státu, ochránce demokracie, vrchní velitel ozbrojených sil, reprezentant 

v mezinárodních vztazích. Dále má i povinnosti, jako je reprezentace státu navenek, 

možnost zúčastnit se zasedání parlamentu a iniciovat zákony. Následující podkapitoly 

podávají přehled funkčních období jednotlivých prezidentů, přičemž konstatují, že 

významnou roli sehrál Ústavní soud, který pravomoci prezidenta interpretoval jako 

symbolické. V důsledku tak parlamentní systém Maďarska dává těžiště do rukou 

premiéra i přesto, že prezident může do politiky výrazně zasahovat. 

V šesté kapitole týkající se Slovinska se autoři nechtějí smířit s názorem mnoha 

odborných publikací, že Slovinsko je typem poloprezidentské formy vlády, neboť 

s ohledem na roli prezidenta v politickém systému je podle nich spíše neobvyklým 

příkladem parlamentní formy vlády. Ke své analýze používají schéma Careyovo a 

Shugartovo, kterými byly zjišťovány kompetence prezidenta. Analýza nakonec ukazuje, 

že prezident má velmi omezené kompetence. Nemůže disponovat právem veta ani 

dokonce předložit návrh změny ústavy či státního rozpočtu, což nám dokazují v dané 

kapitole na různých příkladech. Jedinou významnou kompetencí, kterou do určité míry 

může prezident disponovat, je rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb. 

Poměrně rozsáhlá kapitola pak obsahuje rovněž podrobný výčet kandidátů 

v prezidentských volbách na Slovinsku, která je stejně jako v předešlých kapitolách 

doplněna tabulkami s jejich podíly hlasů. Ve srovnání s předchozími kapitolami lze 

rovněž konstatovat, že se autoři v mnohem větší míře zaměřili na jednotlivé prezidenty 

a popis jejich biografie. 

Následující zemí, na kterou se analýza zaměřuje, je Litva. Zde proti sobě stály dvě 

skupiny, a to zastánci parlamentní a prezidentské formy vlády. Autoři vychází 

z předpokladu, že se jedná o poloprezidentský systém, a snaží se určit vztah mezi 

prezidentem a parlamentem. Odpovídají na otázky týkající se pravomocí prezidenta, zda 

šlo o aktivní či pasivní roli v politice. Snaží se přiblížit, jak se liší vymezení pravomocí 

v ústavě a v praxi. Nakonec dochází k závěru, že veškeré kroky, které prezident udělá, 

jsou vázány na souhlas či nesouhlas parlamentu. Jednotlivé podkapitoly se věnují 
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prezidentským volbám a jejich vítězům. Na některých příkladech pak dokládají, že vztah 

prezidenta a parlamentu vedl i ke konfliktům, jako tomu bylo např. nba prezidentství 

Rolandase Paksase, který se dokonce pokusil změnit pravomoci prezidenta v oblasti 

zahraniční politiky. Celá podkapitola věnující se zahraniční politice Litvy pak ústí 

v kritiku, z důvodu distance Litvy od Spojených států jako strategického partnera, 

v čemž vidí autoři obrovskou nevýhodu a budoucí neúspěch země v oblasti mezinárodní 

politiky. 

Právě poloprezidencialismus v Rumunsku nám v dané publikaci ukazuje 

problematický přechod k demokracii, když politická kultura a občanská společnost 

nebyly v zemi dostatečně vyvinuté a vytvoření demokratických institucí a přijetí 

klasických demokratických instrumentů bylo velice složité. Dle autorů veškeré snahy, a 

to nejen Rumunska, tkvěly v tzv. „návratu do Evropy“ za pomoci demokracie. Jsou zde 

rozebrány jednotlivé fáze demokratizace v Rumunsku až do současnosti, z nichž 

poslední etapa probíhala od roku 2004 a byla ve znamení politické nestability díky 

střetům prezidenta a parlamentu. Došlo zde k novelizacím a revizím ústavy, která měla 

zmodernizovat poloprezidentský systém. Prezidentské pravomoci tak byly omezeny až 

na pravomoc týkající se vyhlášení lidového referenda, na které zde autoři upozorňují a 

zastávají názor, že se jedná o poměrně silnou pravomoc, neboť tak může prezident činit i 

přes nesouhlas parlamentu. Kapitola se zaobírá jedinými třemi hlavami státu 

v Rumunsku, z nichž první dva prezidenti měli v podstatě dobré podmínky na politické 

půdě. Poslední a zároveň třetí prezident Traian Basescu měl politickou situaci ztíženou 

hospodářskou krizí a navíc se snažil posouvat hranice svých pravomocí. V souladu s tím 

autoři uzavírají, že překračování pravomocí, je v Rumunsku na denním pořádku.  

Poslední zemí, na kterou se publikace zaměřuje, je Ukrajina, kde se setkáváme 

s pojmem „superprezidencialismus“. Je použita analýza postavení prezidenta pomocí 

komparativní metody tří období. První část se zaobírá prezidentem Leonidem Kučmou, 

který ukrajinské oligarchy zformoval do tzv. „klanů“, z něhož pochází druhý prezident 

Viktor Juščenko, jehož prezidentským obdobím se zabývá druhá část. Zmíněna je i tzv. 

„Oranžová revoluce“, kdy byl oslaben institut prezidenta a očekávala se větší 

demokratizace, která ovšem nebyla naplněna. Nakonec třetí část mapuje prezidentské 

volby a ústavní změny za hlavního rivala Juščenka, kterým byl prezident Viktor 

Janukovič. Kapitola se věnuje nejen historii samotné Ukrajiny, kde se autoři snaží popsat 

pojem oligarcha, přičemž uzavírá konstatováním, že na postavení prezidenta mají vliv 

především oligarchové, a to i dnes vzhledem k novým volbám z roku 2014, kdy 

prezidentem se stal Petro Porošenko. Zde máme vysvětlení, proč dali autoři právě této 

kapitole věnované Ukrajině název „superprezidencialismus“, neboť se domnívají, že 

Ukrajina hledá spíše „superprezidenta“ než jen prezidenta v rámci politického systému. 

Poslední, tedy desátá kapitola, se zaobírá komparativní studií. Autoři potvrzují, že 

ve valné většině se ve střední Evropě jedná o režimy parlamentní až na Rumunsko a 
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Litvu. Největším příkladem změny výkladu ústavy se dle autorů stal český prezident 

Miloš Zeman. Ve své komparativní analýze poukazují na Českou republiku, kdy Zeman 

po rezignaci premiéra Petra Nečase a pádu vlády ukazuje, že se považoval za hlavu státu 

v poloprezidentském systému, s neomezenými kompetencemi. I přes všechny tyto 

tendence nepozorují nástup poloprezidentských systémů. Jde pravděpodobně pouze o 

posílení pozic v době krizí.  

Celkově pak lze danou publikaci doporučit nejen studentům politologie a dalších 

příbuzných oborů, ale i široké veřejnosti. Publikace shrnuje nejen základní informace o 

zemích střední Evropy a jejich politických systémech, ale i historické souvislosti, které 

vedly ke změnám v politickém režimu jednotlivých států. Nepodává nám sice žádné 

zcela nové informace, ale je jakýmsi shrnutím daného tématu. Jistě by mohla být 

zařazena jako studijní materiál do povinné literatury ekonomických a politologických 

předmětů. Konečně vyzdvihnout lze seznam literatury a dalších zdrojů a věcný rejstřík, 

se kterými kolektiv autorů pracoval, a které na závěr své publikace uvedl, a který 

výrazně usnadňuje práci s textem. 
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