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Základní charakteristika politického systému
Řecko, oficiálním názvem Helénská republika, je parlamentní republikou, jejíž současná ústava
vstoupila v platnost 11. června 1975. V čele státu stojí parlamentem volený prezident, parlament –
Národní shromáždění (Vouli) – je jednokomorový, zasedá v něm 300 poslanců volených přímo
občany. Podle ústavy prezident republiky po volbách jmenuje předsedou vlády lídra strany
s absolutní většinou parlamentních křesel. Pokud žádná strana takovou většinu ve volbách
nezískala, pověří prezident lídra strany s relativní většinou mandátem k vyjednávání o možnosti
sestavování vlády, jež by získala důvěru parlamentu. Pokud tato jednání nejsou úspěšná, pověří
prezident stejným úkolem lídra druhé nejsilnější parlamentní frakce, případně třetí nejsilnější
skupiny poslanců, pokud ani druhý pokus nevede k sestavení vlády. Každému pokusu o vyjednání
vzniku vlády jsou ústavou vyhrazeny nejvýše tři dny. Neexistuje-li ani po třetím pokusu možnost
sestavení vlády, sejde se prezident s lídry všech parlamentních stran a prodiskutuje s nimi možnost
vytvoření vlády, na níž by se účastnily všechny strany s cílem vypsání předčasných voleb.
V případě, že prezident neuspěje ani s touto iniciativou, jmenuje podle ústavy předsedou vlády
předsedu Nejvyššího správního soudu, předsedu Nejvyššího soudu nebo předsedu Nejvyššího
kontrolního úřadu s mandátem zemi dovést k předčasným volbám a rozpustí parlament.1
Řecký prezident je volen parlamentem na pětileté funkční období. Volba prezidenta je veřejná,
po jménech, a může být až tříkolová: v prvním kole je ke zvolení potřeba 2/3 většina všech členů
parlamentu, neboli nejméně 200 poslanců z 300. Pokud tato podmínka není splněna, volba se
opakuje po pěti dnech v kole druhém, a to za totožných podmínek. Pokud ani ve druhém kole není
prezident zvolen, snižuje se potřebná většina a ve třetím kole, které se koná nejdříve pět dní po kole
druhém, je ke zvolení zapotřebí 3/5 poslanců, neboli minimálně 180 poslanců z celkového počtu
300. Jak se ukázalo na konci roku 2014, ani tři kola nemusí vést ke zvolení nového prezidenta.
Po neúspěšné volbě se pak podle ústavy parlament do deseti dnů rozpustí a vypíší se předčasné
volby. Jedním z prvních úkolů nově zvoleného parlamentu je právě volba prezidenta.
V neděli 25. ledna 2015 se konaly volby do Národního shromáždění. Nejednalo se o volby řádné,
nýbrž předčasné. Poslední parlamentní volby se konaly 17. června 2012 a další byly plánovány
na rok 2016. Důvodem předčasných voleb byla neúspěšná volba řeckého prezidenta na konci roku
2014. Ani ve třetím kole konaném 29. prosince nebyl zvolen žádný z kandidátů. Poslední den roku
2014 tedy úřadující prezident Karolos Papoulias, formálně na žádost premiéra Antonise Samarase,
rozpustil Národní shromáždění a stanovil termín nových voleb na 25. ledna 2015.2
Řecký volební systém je vcelku komplikovaný a předmětem častých změn, a to přesto, že ústava je
vůči změnám volebního systému relativně restriktivní: přijetí návrhu na změnu volebního zákona
prostou většinou znamená platnost změněných pravidel až pro přespříští volby, pouze pokud je
návrh přijat 2/3 poslanců, týkají se změny již následujících voleb.3
Jednokomorové Národní shromáždění se skládá z 300 zákonodárců, jejichž poslanecký mandát trvá
čtyři roky. Oprávněnými voliči jsou občané starší 18 let. Proporčním systémem je obsazeno 250
křesel. Zbylých 50 křesel je vyhrazeno pro vítěze voleb. Opatření známé jako většinový bonus má
1

Hellenic Parliament (2008). The Constitution of Greece (As revised by the parliamentary resolution of May 27th 2008
of the VIIIth Revisionary Parliament). URL: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf [5. 2. 2015].
2 Euronews (2015). 2015 Greek parliamentary election. URL: http://www.euronews.com/special-coverage/2015-greeklegislative-election/ [29. 1. 2015].
3 Hellenic Parliament (2008). The Constitution of Greece (As revised by the parliamentary resolution of May 27th 2008
of the VIIIth Revisionary Parliament). URL: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf [5. 2. 2015].
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zajistit větší stabilitu vlád. K zisku absolutní většiny a zformování vlády je zapotřebí získat nejméně
151 křesel. Je nutné podotknout, že zákonem je nastaven volební práh poměrně nízko na 3% hranici
(tedy pouze strany, které získaly alespoň 3 % hlasů, mají nárok na parlamentní zastoupení), přesto
byla po roce 1975 většina vlád jednostranických. 4 Až poslední volby bez vítěze s absolutní většinou
poslaneckých mandátů vedly k zformování koaliční vlády.5
Podíl hlasů potřebných k získání absolutní většiny v parlamentu se liší podle volebních výsledků
menších stran. Odevzdané hlasy pro strany či volební koalice, které nepřekročily zmíněnou 3%
hranici, stejně jako neplatné či prázdné hlasovací lístky nejsou nijak využity pro přerozdělování
mandátů, snižují tak přirozený práh hlasů potřebný pro zisk absolutní většiny. Pokud např. 5 %
všech hlasů bylo uděleno stranám, které se nakonec nedostanou do parlamentu, limit pro absolutní
vítězství se bude pohybovat kolem 38 % odevzdaných hlasů. 6 Řecký volební systém je tedy výrazně
disproporční.
V Řecku je hlasování ve volbách povinné, i když čísla o účasti tomu zcela nenapovídají, viz
tabulka 1, mimo jiné i proto, že revize ústavy z roku 2001 odstranila možnost trestní sankce
za neúčast u voleb.7 Dalším důležitým faktorem markantního poklesu účasti voličů je politická
krize, od roku 2010 včetně pouličních nepokojů, a klesající důvěra občanů v instituce
reprezentativní demokracie, jako jsou parlament, vláda nebo politické strany.8
Tabulka 1: Vývoj volební účasti v parlamentních volbách, 1993-2015
Rok voleb

1993

1996

2000

2004

2007

2009

2012 2012
květen červen

2015

Volební účast (v %) 79,21 76,34 75,74 75,64 74,14 70,92 65,10 62,47
Zdroj: databáze Meziparlamentní unie (http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp)

63,87

Politické strany a témata volební kampaně
Hlavním tématem voleb byla neutěšená hospodářská situace země a s tím spojená vysoká
nezaměstnanost. Ze zemí Evropské unie vykazuje Řecko nejvyšší míru nezaměstnanosti a přestože
se situace od roku 2013 zlepšila, bez práce zůstává více než čtvrtina pracovní síly. Pokud jde
o nezaměstnanost mladých, je v Řecku bez pracovního příjmu polovina mladých, v EU je na tom
hůře jenom Španělsko.9
4

Euronews (2015). 2015 Greek parliamentary election. URL: http://www.euronews.com/special-coverage/2015-greeklegislative-election/ [29. 1. 2015].
5 Více k parlamentním volbám v Řecku v roce 2012 viz Šafr, Jakub (2012). Řecké parlamentní volby 2012. Parlamentní
institut, Vybraná témata 8/2012. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=97121 [5. 2. 2015].
6 Squires, Nick (2015a). Greece: how the elections work. The Telegraph. 25. 1. 2015. URL:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11368388/Greece-how-the-elections-work.html [3. 2.
2015].
7 Hellenic Parliament (nedatováno). The Parliament: The Political System. Elections. URL:
http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/ [5. 2. 2015].
8 Viz Eurobarometer, URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm [5. 2. 2015].
9 Economist, the (2015). Greece’s election. The euro’s next crisis. 3. 1. 2015. URL:
http://www.economist.com/news/leaders/21637334-why-early-election-spells-big-dangers-greeceand-euro-euros-nextcrisis [30. 1. 2015].
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Nejsilnější řeckou stranou se po volbách stala SYRIZA, neboli Koalice radikální levice, která
vznikla v roce 2004. Její předseda, Alexis Tsipras, začínal v mladém křídle Komunistické strany
Řecka, za níž dokonce roku 2006 kandidoval na starostu hlavního města Athén. Obliba SYRIZY
začala stoupat v roce 2008 v souvislosti s nepokoji v Athénách. Mezi jejich příznivce patřili
nejdříve mladí lidé, ke kterým se později začaly připojovat širší vrstvy obyvatelstva zahrnující
drobné podnikatele či zaměstnance veřejného sektoru. Program strany pro současné Řecko by se dal
shrnout do dvou hesel: ukončení úsporných opatření, která občané citelně pociťují, a oživení
veřejných výdajů s cílem stimulace ekonomického růstu. SYRIZA v době svého působení v opozici
během krize eurozóny zastávala radikální pozici, když navrhovala vystoupení z eurozóny a návrat
k drachmě. I když strana svůj postoj k EU zmírnila, stále navrhuje odepsání řeckého dluhu a
opětovné projednání finanční pomoci od EU a Mezinárodního měnového fondu s cílem zmírnit její
pravidla. Mezinárodní pozorovatelé se obávají, že právě tyto požadavky mohou způsobit problémy
se zahraničními věřiteli.10 Proto se předseda SYRIZY v polovině prosince 2014 snažil zmírnit
obavy týkající se záměrů jeho strany. Utvrzoval a uklidňoval řecké občany, že se bude snažit s tzv.
trojkou11 nalézt řešení a nepodnikne žádné jednostranné kroky, pokud k nim nebude donucen.12
SYRIZA kritizuje bývalou vládu ze zavedení drastických úsporných opatření. Tuto kritiku odmítá
Nová demokracie, která je chápe jako nutnost k záchraně a stabilizaci země. Nová demokracie
(ND) nakonec, vedená bývalým premiérem Antonisem Samarasem (premiérem od posledních voleb
v červnu 2012), se nakonec ve volbách umístila jako druhá. Dosavadní vládní koalice Nové
demokracie společně s Panhelénským socialistickým hnutím (PASOK) prosazovala zachování eura
jako národní měny a plnění podmínek záchranných finančních programů EU a MMF. I přes silné
protesty veřejnosti dokázala pomocí přísných úsporných opatření stabilizovat řeckou fiskální
kondici. Před volbami byla strana hlavním rivalem SYRIZY, avšak nepopulární úsporná opatření
přispěla k její volební prohře. Strana ve volební kampani slibovala, že bude pokračovat v jednáních
s Trojkou o zajištění dalších financí ze záchranných fondů, což by zajistilo setrvání Řecka
v eurozóně a vláda by pokračovala v započatých reformách a vypořádání dluhů. Na druhou stranu
Nová demokracie slibovala postupně snižovat daně a zvyšovat blahobyt občanů.13
Velkou pozornost si v posledních letech získal Zlatý úsvit (ChA), a to nejen na domácí půdě, ale i
v ostatních státech Evropy. Ultranacionalistická až neonacistická strana je kritizována a obviňována
z útoků na cizince i na politické oponenty, v době ekonomické krize získala relativně vysoký počet
podporovatelů. Svoji sílu ukázal i v roce 2014, kdy skončil třetí ve volbách do Evropského
parlamentu a získal tři křesla. Kvůli otevřeně násilnému postoji proti imigrantům bylo vedení strany
trestně stíháno, což vedlo ke ztrátě části sympatizantů. Vůdce strany Nikos Michaloliakos a několik
dalších poslanců za Zlatý úsvit je drženo ve vazbě v souvislosti s vraždou hudebníka vyznávajícího
protirasistické principy ze září 2013.14
10

Chrepa, Eleni (2015). Here Are The Parties That Really Matter In Greece's Upcoming Election. The Bloomberg. 24.
1. 2015. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-24/greece-s-political-parties-a-brief-guide-to-who-swho [5. 2. 2015].
11 Tripartitní komise vedená Evropskou komisí společně s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Evropskou
centrální bankou, která zajišťuje půjčky vládám Řecka, Portugalska, Irska a Kypru.
12 Nardelli, Alberto – Rankin, Jennifer (2015). Greece Election 2015: the politics and economics in numbers. The
Guardian. 20. 1. 2015. URL: http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jan/20/greece-election-2015-the-politicsand-economics-in-numbers [10. 2. 2015].
13 Meaker, Morgan (2015). Who are the Greek parties leading the polls? A user’s guide to the elections in Greece. The
Telegraph. 23. 1. 2015. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11363002/Who-are-theGreek-parties-leading-the-polls-A-users-guide-to-the-elections-in-Greece.html [10. 2. 2015].
14 Chrepa, Eleni (2015). Here Are The Parties That Really Matter In Greece's Upcoming Election. The Bloomberg. 24.
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V roce 2014 vznikla nová politická strana s názvem Řeka (POTAMI), jež se zformovala okolo
bývalého televizního reportéra Stavrose Theodorakise. Strana se profiluje jako umírněný
středolevicový subjekt, který chce dostát závazkům stanoveným finanční pomocí a zároveň
podporovat růst pracovních míst a reformovat politický systém a veřejný sektor. V prvních volbách,
již ve volbách do Evropského parlamentu získala více než 6 % hlasů a dva poslanecké mandáty.
Na rozdíl od SYRIZY se profiluje proevropsky, její poslanci v Evropském parlamentu se přidružili
do frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů. Ve volební kampani strana deklarovala ochotu
vstoupit do koalice se stranou, která by taktéž prosazovala setrvání v eurozóně a boj s korupcí.
Strana se vymezuje vůči protievropským stranám stejně jako vůči krajní pravici. Její volební úspěch
je přisuzován hospodářským potížím Řecka, stejně jako nesouhlasu a únavě ze současných,
zavedených stran.
Další stranou, jež v posledních parlamentních volbách uspěla, je Komunistická strana Řecka
(KKE), která byla od své porážky v občanské válce až do roku 1974 zakázaná. V 70. letech se ale
voliči levice identifikovali zejména se stále populárnějším Panhelénským socialistickým hnutím
(PASOK) a nyní je to SYRIZA, kdo se stal dominantní řeckou levicovou stranou. I tak v posledních
letech roste voličská podpora Komunistické strany při zachování své tradiční voličské základny
sestávající z dělníků a celoživotních komunistů. K možné spolupráci se SYRIZOU se řečtí
komunisté staví odmítavě.15
V roce 2012 vznikla v reakci na ekonomickou krizi odtržením od Nové demokracie pravicová
strana Nezávislí Řekové (ANEL) v čele s Panosem Kammenosem. Strana je charakteristická svým
odporem k nadnárodním organizacím, jako je EU, či MMF a upozorňováním na ohrožení
suverenity Řecka. Stejně tak i odmítáním zvyšující se imigrace, za což se na předsedu strany snesla
mezinárodní kritika. Strana má též blízko k ortodoxní církvi a zastává tvrdý postoj vůči sousednímu
Turecku a Albánii. V roce založení se stal mluvčím strany populární televizní moderátor Terens
Quick, který proslul prohlášeními typu: „Řecko je pod vedením Německa a okupováno lichváři“.16
Panhelénské socialistické hnutí (PASOK), tradiční, historicky nejúspěšnější řecká politická strana,
byla součástí poslední vlády spolu s pravicovou Novou demokracií. V lednových volbách však
získala jen 13 mandátů při 4,68% podpoře. Středo-levicová strana, nyní vedená Evangelosem
Venizelosem, po druhé světové válce dominovala řeckému politickému systému. Zvrat přišel s
ekonomickou krizí a následnými úspornými opatřeními, která se podepsala také na podpoře a oblibě
tohoto hnutí. V důsledku toho byl v roce 2011 nucen tehdejší premiér George Papandreou
rezignovat na svoji funkci a později také opustit post stranického předsedy. Nahradil ho
místopředseda poslední vlády a současně ministr zahraničních věcí Evangelos Venizelos, který se
ještě před volbami vyjádřil o možné účasti ve vládní koalici, kterou však podmínil závazkem
(pro dvě nejsilnější strany, SYRIZU a Novou demokracii) k pokračování jednání o finanční pomoci
a nepodnikání žádných riskantních kroků.
PASOK ještě před volbami utrpěl další ztrátu, kdy se od strany odtrhl George Papandreou a založil
vlastní Hnutí demokratických socialistů (KINIMA). KINIMA která ve svých prvních volbách
1. 2015. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-24/greece-s-political-parties-a-brief-guide-to-who-swho [5. 2. 2015].
15 Meaker, Morgan (2015). Who are the Greek parties leading the polls? A user’s guide to the elections in Greece. The
Telegraph. 23. 1. 2015. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11363002/Who-are-theGreek-parties-leading-the-polls-A-users-guide-to-the-elections-in-Greece.html [10. 2. 2015].
16 Squires, Nick (2015b). Greek election: who are Independent Greeks? The Telegraph. 26. 1 2015. URL:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11369309/Greek-election-who-are-IndependentGreeks.html [10. 2. 2015].
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získala pouze 2,46 % hlasů a žádný poslanecký mandát.17
SYRIZA ve volbách získala 36,34 % hlasů a stala se tak nejúspěšnější stranou voleb roku 2015
se 149 poslaneckými mandáty, 50 křesel tvořil podle platného volebního zákona bonus pro vítěze.
Nezískala tak absolutní většinu křesel a musela vytvořit vládní koalici. 18 Druhá nejúspěšnější strana
Nová demokracie získala 76 mandátů při 27,81 % hlasů.
Vládním koaličním partnerem SYRIZY se stali Nezávislí Řekové (ANEL), kteří při zisku 4,75 %
hlasů přinesli do vládní koalice 13 mandátů. I když oba koaliční partneři stojí na opačném konci
ideologického spektra, odpor k úsporným opatřením a zahraničním věřitelům je tím, co je přivedlo
do vládní koalice.
Bližší informace o výsledcích voleb roku 2015 se srovnáním s předchozími volbami poskytuje
tabulka 2.
Tabulka 2: Výsledky parlamentní voleb
2015
Politické strany

2012

Rozdíl

Podíl
Podíl
Podíl
Počet
Počet
Počet
hlasů
hlasů
hlasů
mandátů
mandátů
mandátů
(v %)
(v %)
(v %)

Koalice radikální levice (SYRIZA)

36,34

149

26,89

71

9,45

+78

Nová demokracie (ND)

27,81

76

29,66

129

-1,85

-53

Zlatý úsvit (ChA)

6,28

17

6,92

18

-0,64

-1

Řeka (POTAMI)

6,05

17

-

-

6,05

+17

Komunistická strana Řecka (KKE)

5,47

15

4,50

12

0,97

+3

Nezávislí Řekové (ANEL)

4,75

13

7,51

20

-2,76

-7

Panhelénské socialistické hnutí (PASOK)

4,68

13

12,28

33

-7,60

-20

Demokratická levice (DIMAR)

0,49

0

6,26

17

-5,77

-17

Zdroj: Volební portál řeckého ministerstva vnitra, (http://www.ypes.gr/en/Elections/ )
Situace po volbách
Jak už bylo uvedeno, vítězem voleb se stala levicová SYRIZA, jejíž předseda Alexis Tsipras byl dne
26. ledna 2015 jmenován do funkce předsedy řecké vlády a nahradil tak Antonise Samarase.
Koaliční vládu SYRIZA utvořila s Nezávislými Řeky. O den později byla prezidentem na návrh
premiéra jmenována většina ministrů nově vzniklého kabinetu. Nový ministr spravedlnosti a dva
tzv. alternující ministři vnitra složili slib o den později. 19 Nová koaliční vláda Řecka sestává
17

BBC (2015). Greek elections: Main parties from Syriza to Golden Dawn explained. 26. 1. 2015. URL:
http://www.bbc.com/news/world-europe-30913028 [5. 2. 2015].
18 BBC (2015). Greek elections: Main parties from Syriza to Golden Dawn explained. 26. 1. 2015. URL:
http://www.bbc.com/news/world-europe-30913028 [10. 2. 2015].
19 Capital.gr (2015). New SYRIZA cabinet sworn in at the presidential mansion. 28. 1. 2015. URL:
http://english.capital.gr/News.asp?id=2213361 [5. 2. 2015].
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převážně z ministrů ze strany SYRIZA, tří zástupců strany Nezávislí Řekové a nestraníků. Křeslo
alternujícího ministra pro životní prostředí a energetiku získal člen strany Zelení ekologové (OP). 20
Strany, která se po volbách v lednu 2015 nedostala do parlamentu. V červnových volbách 2012 tato
strana získala 0,88 % hlasů.21
Vládní koalici 10. února vyslovilo důvěru 162 poslanců parlamentu, tj. 149 poslanců strany
SYRIZA a 13 Nezávislých Řeků. Důvěru nevyjádřil žádný z opozičních poslanců, jeden byl
nepřítomen. Mezi společné sliby vládní koalice patří zejména konec úsporných opatření a zvýšení
platů. Tsipras ještě před hlasováním o důvěře znovu odmítl návrat k politice úsporných opatření a
prodloužení záchranného programu.22
Jednání ohledně končícího záchranného programu se zahraničními věřiteli se stala prioritním
bodem programu nově vzniklé vlády. Jednání se rozeběhla prakticky ihned po volbách. Řecko
požádalo země eurozóny o šestiměsíční prodloužení finanční pomoci, které mělo poskytnout
dostatečný čas pro dohodu o nových podmínkách záchranného programu. Německá vláda však
tento návrh zamítla.23 Řecká vláda byla nucena ustoupit z řady zamýšlených protiúsporných
opatření a slibů a zavázat se k plnění reforem schválených ministry financí zemí eurozóny a
seznamu úsporných opatření, což se neobešlo bez protestů řeckých občanů. Na oplátku byla Řecku
prodloužena finanční pomoc o čtyři měsíce, tj. do června 2015. Tento plán ještě musí schválit
parlamenty všech zemí eurozóny. Prodloužení záchranného programu Řecku už schválil Německý
spolkový sněm a další dva věřitelé, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka.24
Dalším důležitým úkolem nově složeného parlamentu byla volba řeckého prezidenta. Téměř měsíc
po zvolení Alexise Tsiprase premiérem Řecka byl dne 18. února 2015 zvolen Prokopis Pavlopoulos
jako nový řecký prezident. Nahradí tak Karolose Papouliase, kterému vyprší mandát 13. března
2015. Pavlopoulos, bývalý konzervativní, proevropský ministr vnitra za Novou demokracii, byl
zvolen v prvním kole 233 hlasy z celkového počtu 300 zákonodárců. 25 Pavlopoulose, navrženého
stranou SYRIZA, podpořila valnou většinou i Nová demokracie, stejně jako koaliční Nezávislí
Řekové.26
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21 Hellenic Republic. Ministry of Interior (nedatováno). Elections. URL: http://www.ypes.gr/en/Elections/ [2. 2. 2015].
22 Česká televize (2015a). Řecká vláda premiéra Tsiprase dostala důvěru parlamentu. 11. 2. 2015. URL:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/301289-recka-vlada-premiera-tsiprase-dostala-duveru-parlamentu/ [12. 2. 2015].
23 Česká televize (2015b). Řecko poslalo žádost o prodloužení pomoci, Němci ji odmítli. 19. 2. 2015. URL:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/302194-recko-poslalo-zadost-o-prodlouzeni-pomoci-nemci-ji-odmitli/ [7.
3. 2015].
24 Brož, Jan (2015). Němci schválili další pomoc Řecku. Země se tak zřejmě vyhne bankrotu. IDNES. 27. 2. 2015.
URL: http://ekonomika.idnes.cz/spolkovy-snem-odsouhlasil-pokracovani-financni-pomoci-recku-puc-/eko_euro.aspx?
c=A150227_114845_eko_euro_ozr [7. 3. 2015].
25 Telegraph, the (2015). Veteran conservative Prokopis Pavlopoulos elected Greek president. 18. 2. 2015. URL:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11421671/Veteran-conservative-Prokopis-Pavlopouloselected-Greek-president.html [7. 3. 2015].
26 Euroskop (2015). Nový řecký prezident: Prokopis Pavlopulos. 19. 2. 2015. URL:
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Vybraná témata 2/2015

8

Zdroje:
BBC (2015). Greek elections: Main parties from Syriza to Golden Dawn explained. 26. 1. 2015.
URL: http://www.bbc.com/news/world-europe-30913028 [10. 2. 2015].
Brož, Jan (2015). Němci schválili další pomoc Řecku. Země se tak zřejmě vyhne bankrotu. iDNES.
27. 2. 2015. URL: http://ekonomika.idnes.cz/spolkovy-snem-odsouhlasil-pokracovani-financnipomoci-recku-puc-/eko_euro.aspx?c=A150227_114845_eko_euro_ozr [7. 3. 2015].
Capital.gr (2015). New SYRIZA cabinet sworn in at the presidential mansion. 28. 1. 2015. URL:
http://english.capital.gr/News.asp?id=2213361 [5. 2. 2015].
Česká televize (2015a). Řecká vláda premiéra Tsiprase dostala důvěru parlamentu. 11. 2. 2015.
URL: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/301289-recka-vlada-premiera-tsiprase-dostala-duveruparlamentu/ [12. 2. 2015].
Česká televize (2015b). Řecko poslalo žádost o prodloužení pomoci, Němci ji odmítli. 19. 2. 2015.
URL: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/302194-recko-poslalo-zadost-o-prodlouzenipomoci-nemci-ji-odmitli/ [7. 3. 2015].
Economist, the (2015). Greece’s election. The euro’s next crisis. 3. 1. 2015. URL:
http://www.economist.com/news/leaders/21637334-why-early-election-spells-big-dangersgreeceand-euro-euros-next-crisis [30. 1. 2015].
Eurobarometer (nedatováno). Public opinion. URL:
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm [5. 2. 2015].
Euronews (2015). 2015 Greek parliamentary election. URL: http://www.euronews.com/specialcoverage/2015-greek-legislative-election/ [29. 1. 2015].
Euroskop (2015). Nový řecký prezident: Prokopis Pavlopulos. 19. 2. 2015. URL:
https://www.euroskop.cz/8953/25346/clanek/novy-recky-prezident-prokopis-pavlopulos/ [7. 3.
2015].
Chrepa, Eleni (2015). Here Are The Parties That Really Matter In Greece's Upcoming Election. The
Bloomberg. 24. 1. 2015. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-24/greece-spolitical-parties-a-brief-guide-to-who-s-who [5. 2. 2015].
Hellenic Parliament (2008). The Constitution of Greece (As revised by the parliamentary resolution
of May 27th 2008 of the VIIIth Revisionary Parliament). URL:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001156%20aggliko.pdf [5. 2. 2015].
Hellenic Parliament (nedatováno). The Parliament: The Political System. Elections. URL:
http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/ [5. 2. 2015].
Hellenic Republic. Ministry of Interior (nedatováno). Elections. URL:
http://www.ypes.gr/en/Elections/ [2. 2. 2015].
International New York Times (2015). The new cabinet. 27. 1. 2015. URL:
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_27/01/2015_546571 [5. 2. 2015].
Inter-Parliamentary Union, the (nedatováno). PARLINE database on national parliaments. URL:
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp [5. 2. 2015].

Vybraná témata 2/2015

9

Meaker, Morgan (2015). Who are the Greek parties leading the polls? A user’s guide to the elections
in Greece. The Telegraph. 23. 1. 2015. URL:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11363002/Who-are-the-Greek-partiesleading-the-polls-A-users-guide-to-the-elections-in-Greece.html [10. 2. 2015].
Nardelli, Alberto – Rankin, Jennifer (2015). Greece Election 2015: the politics and economics in
numbers. The Guardian. 20. 1. 2015. URL:
http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jan/20/greece-election-2015-the-politics-andeconomics-in-numbers [10. 2. 2015].
Squires, Nick (2015a). Greece: how the elections work. The Telegraph. 25. 1. 2015. URL:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11368388/Greece-how-the-electionswork.html [3. 2. 2015].
Squires, Nick (2015b). Greek election: who are Independent Greeks? The Telegraph. 26. 1 2015.
URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11369309/Greek-election-whoare-Independent-Greeks.html [10. 2. 2015].
Šafr, Jakub (2012). Řecké parlamentní volby 2012. Parlamentní institut, Vybraná témata 8/2012.
URL: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=97121 [5. 2. 2015].
Telegraph, the (2015). Veteran conservative Prokopis Pavlopoulos elected Greek president. 18. 2.
2015. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11421671/Veteranconservative-Prokopis-Pavlopoulos-elected-Greek-president.html [7. 3. 2015].

