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II. Demokracie: její principy, hodnoty a instituce 

 

Studijní text k předmětu „Filosofický průvodce současným světem“  

 

LS 2020, FF UK v Praze 

 

Autor: Václav Němec 

 

Výkladem o lidském, resp. politickém jednání jsme si vytvořili předpoklady pro filosofické 

projasnění fenoménu demokracie. Protože k tomuto tématu budeme přistupovat filosoficky, 

budeme se ptát primárně po vlastní podstatě demokracie, po základních principech a 

hodnotách, na nichž spočívá, po jejích základních strukturách a institucích. Půjde nám tedy 

primárně o pochopení fenoménu, který se skrývá za různými jevovými podobami demokracie, 

jež se snaží tyto principy a hodnoty, struktury a instituce více či méně dokonale realizovat. 

Tento přístup má mimo jiné tu výhodu, že nám pomůže vytvořit si spolehlivé měřítko, v jehož 

světle budeme schopni např. posoudit, kdy lidé obecně a veřejní činitelé zvláště sice o 

demokracii mluví, nebo ji dokonce reprezentují, ale ve skutečnosti nechápou její podstatu a 

smysl a třeba vůbec neusilují o její uskutečnění a udržení.    

 

1. Suverenita lidu 

 

Velmi předběžně a obecně můžeme demokracii vymezit jako politický systém, jehož smyslem 

je vytvářet rámec pro politické jednání. Víme však, že existuje celá řada politických systémů 

a ne každý můžeme označit za demokratický.1 Pro určení povahy politického systému obecně 

je rozhodující, kdo je v tomto systému suverénem, tj. oprávněným nositelem politické moci. 

Demokracie je od časů řeckého historika Herodota definována jako „vláda lidu“,2 což je 

ostatně doslovný překlad řeckého slova démokratia (z řeckého démos a kratos). Sám název 

demokracie, tj. „vláda lidu“ přitom odkazuje ke specifickému pojmu suverenity, na němž je 

tato forma vlády založena. V souvislosti s demokracií právě mluvíme o „suverenitě lidu“, což 

jinými slovy znamená, že je to lid, kdo je vlastním a jedině oprávněným zdrojem a nositelem 

veškeré moci. V souladu s tím také v čl. 2 Ústavy ČR stojí, že „lid je zdrojem veškeré státní 

moci“. To negativně vyjádřeno znamená, že suverénem v demokratickém systému není 

nějaký vůči členům politického společenství nadřazený vládce či skupina vládců, nebo stát 

jakožto koncentrát moci, který monopolizuje prostředky legitimního násilí a je nadřazen těm, 

kteří v něm žijí.  

     Klíčovou otázkou ovšem je, co nebo kdo se míní termínem „lid“?  Přesné vymezení 

významu slova „lid“ je důležité, protože se slovem „lid“ se s oblibou všelijak kouzlí a 

žongluje v rámci politické demagogie (ostatně podobně jako s mnoha dalšími slovy, jako 

třeba „národ“, „suverenita“, „svoboda“ atd.). V demokratickém pojetí se lidem především 

nemyslí nějaká momentální většina, ani nějaká třída, etnikum, rasa, masa či dav. Řecký 

termín démos označoval všechny svobodné občany. V demokratickém pojetí tedy „lid“ 

zahrnuje všechny svobodné a sobě navzájem rovné občany, jejichž vzájemná interakce a 

komunikace představuje samu podstatu politického společenství a jediný legitimní základ a 

zdroj moci. Je přitom nápadné, že právě nedemokratičtí politici se často a s takovou oblibou 

odvolávají na vůli „lidu“ či „národa“, kterou shodou okolností z jeho myslí a rtů odečítají, 

                                                
1 Pokud bychom se však drželi pojetí jednání u Arendtové, dalo by se říci, že demokracie, která byla objevena a 

poprvé uskutečněna ve starém Řecku, je jediným doposud známým politickým systémem, jenž umožňuje 

politické jednání a promlouvání v pravém slova smyslu, a tedy, že demokracie je právě ten politický systém, 

v němž více či méně dokonale dochází svého výrazu a uskutečňuje se vlastní podstata politična. 
2 Srv. F. Zakaria, Budoucnost svobody, přel. J. Veis, Praha 2004, str. 23.  
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vyjadřují a uskutečňují právě tito politici. Skutečnost, že jde o nedemokratického politika, 

přitom nejlépe poznáme z toho, že při tomto odvolávání se na vůli lidu „lidem“ implicitně či 

explicitně míní pouze část občanů, většinou podporovatelů dotyčného politika, jeho strany či 

hnutí, zatímco jiná část občanů je prohlašována za nepřátele lidu či národa, vlastizrádce, nebo 

aspoň „pražskou kavárnu“ – tj. vlastně za jakýsi ne-lid, jemuž je upírán podíl na suverenitě. 

Odvolání se na vůli „lidu“ v tomto smyslu je užíváno nejenom jako prostředek 

k delegitimizaci části občanů, ale někdy i k legitimizaci utlačování skupin obyvatelstva, které 

se údajné vůli lidu protiví. Takovéto pojetí „lidu“ je ovšem právě hluboce nedemokratické. 

Podle demokratického pojetí suverenity lidu jsou všichni občané stejně oprávněným a zároveň 

jediným oprávněným zdrojem politické moci. 

      

2. Princip rovnosti 

 

Jak říká německý politický filosof Kurt Lenk, pokud analyzujeme pojem suverenity lidu co do 

ideje, narazíme na princip, který je základním principem demokratického systému, totiž (1) 

princip rovnosti. Nejedná se ovšem o rovnost v jakémkoli ohledu, či dokonce ve všech 

ohledech, tj. o nějakou rovnost v egalitářském smyslu, ale o rovnost, která je pochopena 

primárně jako rovnost příležitostí a rovnost práv, resp. jako rovnost možnosti podílet se na 

utváření politické vůle daného společenství.3  

 

T 1: „Má-li být pojem suverenity lidu, který je pro demokracii centrální, analyzován co do 

ideje spočívající v jeho základu, narazíme na princip rovnosti … Obvykle se hovoří o rovnosti 

příležitostí nebo rovnosti práva, tedy o možnosti účasti všech občanů na utváření politické 

vůle.“4 

 

To je nám známý princip rovnosti (isotés, isonomia), který byl objeven a uplatňován 

historicky poprvé v rámci antické demokratické polis. Viděli jsme u Arendtové, že uplatnění 

principu rovnosti není nijak samozřejmé a přirozené, a podmínky pro něj je třeba vytvořit  a 

udržovat. Uskutečnění principu rovnosti v politickém společenství předpokládá implicitní 

vzájemné uznání druhých jako sobě rovných. Ostatně v samotném antickém Řecku, kde došlo 

k jeho objevu a snad historicky prvnímu uskutečnění, byla tato rovnost pouze rovností 

menšiny svobodných občanů, draze vykoupenou společenskou nerovností mezi svobodnými a 

otroky, nemluvě o tom, že se týkala pouze mužů, nikoli žen. Na tento princip nicméně 

navázaly novověké a moderní demokracie, které jsou již založeny na ideji universální rovnosti 

všech lidí, jež předpokládá vzájemné uznání stejné hodnoty členů politického společenství 

bez rozdílu. Ale i tato idea se v praxi prosazovala pomalu a obtížně (stačí je vzpomenout, jak 

dlouho trvalo, než bylo v některých demokratických zemích přiznáno volební právo ženám 

nebo byly zrovnoprávněny etnické menšiny). Tato idea universální rovnosti, která se začala 

uplatňovat v novověkých a moderních demokraciích, předpokládá židovsko-křesťanskou 

myšlenku rovnosti všech lidí před Bohem a pojetí člověka jakožto Božího obrazu.5 Z hlediska 

jejího politického uplatnění je rozhodující, že tato myšlenka rovnosti lidí si udržela svůj vliv i 

poté, co byla odříznuta od svého křesťansko-theologického ukotvení a přetlumočena do 

                                                
3 Srv. Ch. Graf von Krockow, „Die liberale Demokratie“, in: I. Fetscher, H. Münkler (vyd.), Politikwissenschaft. 

Begriffe – Analyse – Theorien, Hamburg 1985, str. 432-462, zde 434-436. 
4 K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, in: H. J. Lieber (vyd.), Politische Theorien von der Antike bis zur 

Gegenwart, Wiesbaden 2000, str. 941. 
5 Tuto myšlenku klasicky vyjádřil již John Locke (1632-1704) ve svém konceptu „morální rovnosti lidí“, která je 

založena na tom, že všichni lidé jsou stvořeni Bohem, a tudíž jsou pouze jeho vlastnictvím, a nesmějí být 

vlastnictvím druhého člověka. Srv. J. Locke, Druhé pojednání o vládě, §§ 4–6, přel. J. Král, Praha 1992, str. 30–

32.  Lockovy myšlenky pak mocně inspirovaly americkou Deklaraci nezávislosti z roku 1776. 
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sekulárního jazyka.6 Tím se původně antickému principu rovnosti dostalo zvláštní radikality, 

která dovolila prohlásit každého člověka za stejně svobodného a za stejně oprávněný zdroj 

politické vůle. Můžeme říci, že právě toto spojení antického principu rovnosti uplatňovaného 

ve veřejné sféře polis s původně židovsko-křesťanskou myšlenkou rovnosti všech lidí 

vytvořilo základ pro novověké a moderní demokracie v západním euro-americkém 

civilizačním okruhu.   

     Jak již bylo naznačeno, rovnost, o niž tu běží, neznamená rovnost lidí ve všech možných 

ohledech. Samozřejmě, že i občané demokratického státu si v mnoha ohledech zůstávají 

nerovní, ať už z hlediska schopností, nadání, vzdělání, sociální nebo ekonomické situace atd. 

„Zásada rovnosti“, jak základní princip demokracie nazývá americký politický filosof Robert 

Dahl, je v demokracii aplikována na způsob vlády, a je tedy principiálně pochopena jako 

„zásada vládnutí“.7 V souladu s tím je, jak již bylo řečeno, v demokratickém pojetí rovnost 

pochopena primárně jako rovnost možností účasti na utváření politické vůle daného 

společenství. Americký politolog Charles Tilly zdůrazňuje, že v demokracii jde v zásadě o to, 

aby se nerovnosti, které nutně panují v jiných oblastech života, nepřenášely do veřejné oblasti 

a na kompetence občanů podílet se na utváření politické vůle. Podle něj odpor občanů 

nevyvolává ani tak jakákoli nerovnost sama o sobě, nýbrž právě přenášení nerovností z jedné 

oblasti sociálního života (např. ekonomické) do oblastí jiných, a to zejména na potenciál 

k výkonu moci a uplatňování politického vlivu.8 K tomuto problému se ještě vrátíme, až bude 

mluvit o vztahu demokracie a kapitalismu.   

     Jak již bylo řečeno, princip rovnosti se uskutečňuje jedině tím, že se lidé vzájemně 

uznávají jako sobě rovní. V moderních demokraciích k tomu dochází tak, že si občané 

navzájem udělují status občanů, nadaných stejným oprávněním k výkonu politické moci, tj. 

stejnými občanskými a politickými právy. V moderních demokraciích je tak nastolena rovnost 

důsledným zespolečenštěním lidí jako „právních osob, které se sdružují … ve společenství 

svobodných a rovných občanů“.9 K tomuto vzájemnému uznání přitom zpravidla nedochází 

explicitně v nějakém jednotlivém aktu, ale spíše implicitně v rámci každodenních interakcí ve 

veřejném prostoru. Udělení statusu občana je pak delegováno na veřejné instituce, které ale 

v tomto ohledu zastupují politické společenství jako celek.  

     Uznání principu rovnosti v tomto smyslu má závažné důsledky pro povahu forem vlády: 

Z principu rovnosti vyplývá, že veškerá organizace politického života má být v zásadě sebe-

organizací. V demokratických společnostech jsou nebo mají být veškeré formy vlády i platné 

zákony chápány jako výsledek vzájemné kooperace a interakce mezi sobě rovnými občany. 

Výkon vlády není a nemá být dílem nějaké od společnosti oddělené vrchnosti, ale výslednicí 

rozmanitých působení ze strany jednotlivých občanů či jejich spolků, sdružení a stran. 

 

T 2: „Společnost je svobodná v té míře, v níž se rozpoznává v uspořádání svého politického 

společenství …. Všechny vlády a platné zákony jsou výsledkem toho, jak lidé jednají spolu 

navzájem … Toto určení demokracie má důsledky pro pojem státu: Stát není ničím vůči 

společnosti vyvýšeným, žádným ‚státem vrchnostiʻ, nýbrž výsledkem vzájemného působení 

na utváření státní vůle ze strany svazů, stran, organizací a jednotlivců.“10 

 

 

                                                
6 I. Shapiro, Skutečný svět demokratické teorie, přel. J. Koubek, Praha 2012, str. 68. 
7 R. Dahl, O demokracii. Průvodce pro občany, přel. J. Foltýn, Praha 2001, str. 65. 
8 Ch. Tilly, Democracy, Cambridge 2007, str. 111. Srv. I. Shapiro, Skutečný svět demokratické teorie, str. 105–

106. 
9 J. Habermas, K ustavení Evropy, přel. A. Bakešová, Praha 2013, str. 60. 
10 Srv. K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, in: H. J. Lieber (vyd.), Politische Theorien von der Antike bis zur 

Gegenwart, Wiesbaden 2000, str. 933-989, zde 939. 
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3. Princip vlády většiny   

 

Princip rovnosti, podle nějž je v demokracii každý občan stejně oprávněným zdrojem 

politické vůle, se ovšem musí vypořádat se skutečností, že každé politické těleso nutně 

přijímá řadu rozhodnutí a že kvůli rozmanitosti mínění a rozporům zájmů není možno 

dosáhnout souhlasu všech.11 Proto již klasikové liberalismu, jako John Locke nebo Jean-

Jacques Rousseau (1712–1778) zastávali názor, že v takových případech má rozhodovat 

souhlas většiny, který je třeba přijímat jako usnesení celku, a to i těmi, kteří s tímto 

rozhodnutím nesouhlasí.12 

     Tím v demokratickém společenství nabývá zvláštního významu tzv. (2) „princip vlády 

většiny“ (majority rule). Princip vlády většiny však sám odvozuje svou legitimitu od principu 

rovnosti, který je základním principem demokracie. Proto i princip vlády většiny musí být 

důsledně uveden do souladu s principem rovnosti. To se ukazuje již na samotném faktu, že 

v demokratickém hlasování dle principu vlády většiny se zároveň uplatňuje zásada rovnosti 

hlasu. Princip vlády většiny samozřejmě hraje klíčovou roli zejména v zastupitelských 

demokraciích, kde se stává principem při výběru vlád ve svobodných volbách. Tak dochází 

k tomu, že demokracie jakožto vláda lidu je někdy chápána především jako proces výběru 

vlád. Za podstatu demokracie jsou pak považovány svobodné volby. Zastáncem takového 

pojetí je například Samuel Huntington:  

 

T 3: „Podstatou demokracie, podmínkou sine qua non, jsou volby, otevřené, svobodné, 

regulérní. Vlády, které z nich vzejdou, mohou být neefektivní, zkorumpované, krátkozraké, 

nezodpovědné, mohou být ovládány skupinovými zájmy a vůbec se neřídit veřejným zájmem. 

Pro tyto své vlastnosti jsou takové vlády nechtěné, avšak to neznamená, že nejsou 

demokratické.“13  

 

Nelze popřít, že svobodné volby, které znamenají „demokratickou soutěž v podmínkách vlády 

(pravidla) většiny“, tvoří „páteř demokratické odpovědnosti“14 a patří k podstatě demokracie. 

Princip vlády většiny, který se uplatňuje při volbách, ale třeba i při hlasováních 

v parlamentech či zastupitelstvech, je v demokracii základním zdrojem politické legitimity.  

     Avšak pojetí, které by chtělo demokracii redukovat na svobodné volby a na rozhodování 

většiny, je značně zjednodušené a prozrazuje nepochopení podstaty demokratické vlády. 

Samy svobodné volby především nedokáží demokratickou společnost ochránit před tím, co již 

Alexis de Tocqueville (1805–1859) nazýval „tyranií většiny“, a co chápal jako jednu z 

největších hrozeb, jíž demokracie ohrožuje a ničí samu sebe.15 Protože základním principem 

demokracie je princip rovnosti, tak platí, že rozhodnutí dle principu vlády většiny, se 

v demokracii nesmí nikdy ocitnout v zásadním rozporu s principem rovnosti, nebo dokonce 

vést k jeho popření. To se ale právě děje tam, kde je na základě vůle nějaké momentální 

většiny nějaká momentální menšina nebo skupina obyvatel omezována ve svých občanských 

a politických právech. V takových případech dochází k popření principu rovnosti ve smyslu 

rovné možnosti na utváření politické vůle. To nám naznačuje, že podstata demokratické 

                                                
11 Srv. J. Locke, Druhé pojednání o vládě, § 98, str. 87. 
12 Podobně Kurt Lenk zdůrazňuje, že většinový princip v demokracii představuje pouhou pragmatickou ultima 

ratio, poslední řešení nutné k tomu, aby se dospělo k rozhodnutí tam, kde pouhá diskuse nemůže zjednat 

konsensus. Srv. K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, str. 939. 
13 S. P. Huntington, Třetí vlna, Brno 2008. 
14 I. Shapiro, Skutečný svět demokratické teorie, str. 111. 
15 Viz A. de Tocqueville, Demokracie v Americe, I, přel. V. Jochman, Praha 1992, str. 190–192: „Zásadu, že 

pokud jde o vládu, má většina právo na všechno, považuji za bezbožnou a odpornou … když vidím, že se 

poskytuje právo nebo možnost dělat všechno kterékoli moci, ať už se nazývá lid nebo král …, říkám: zde je 

zárodek tyranie a snažím se odejít a žít pod jinými zákony.“  
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vlády“ nespočívá „v absolutní suverenitě většiny“ a že pojetí demokracie jako vlády většiny 

spíše svědčí o nepochopení podstaty demokracie.16 Suverenita lidu založená na principu 

rovnosti, jak jsme o ní hovořili, totiž rozhodně není totéž co suverenita většiny, která dle 

libosti válcuje momentální menšinu svých spoluobčanů, protože takto pojatá suverenita 

zkrátka popírá základní princip rovnosti. Navíc je třeba říci, že svobodné volby sice patří k 

hlavním znakům či institucím zastupitelské demokracie, avšak nejsou nezbytným rysem 

demokracie jako takové. Např. ve starém Řecku byly politické úřady často obsazovány losem, 

nikoli na základě voleb. Volby jsou klíčovým instrumentem právě v reprezentativní či 

zastupitelské demokracii.  

 

4. Ústavní liberalismus 

 

Jak zdůrazňuje např. americký politolog indického původu Fareed Zakaria, demokracie 

v západním pojetí a tradici znamená mnohem více, než pouze systém vlády založený na 

výběru vlád ve svobodných volbách a rozhodování založené na principu vlády většiny. Podle 

něj demokracie na Západě znamená „liberální demokracii“. Liberální demokracie představuje 

politický řád, jehož nezbytnou součástí jsou nejenom svobodné volby, ale také obecně 

respektovaná ústava, dělba moci, právní stát, základní svobody a práva, veřejný prostor 

v podobě nezávislých médií, organizovaná a aktivní občanská společnost atd. Tyto pilíře 

liberální demokracie označuje Zakaria souhrnným názvem „ústavní liberalismus“. Pouze 

demokratický systém, jehož pevnou součástí jsou vymoženosti ústavního liberalismu, je podle 

něj s to zajistit svým občanům skutečnou rovnost a svobodu.       

 

T 4: „Pro nás na Západě znamená … demokracie ‚liberální demokraciiʻ: tedy politický řád, 

k jehož podstatným rysům patří nejen svobodné a řádné volby, ale také vláda práva, oddělení 

jednotlivých mocí a ochrana základních svobod projevu, shromažďování, vyznání a 

vlastnictví. Tento souhrn svobod … se dá označit jako ‚ústavní liberalismusʻ…“17 

 

Zdánlivým paradoxem liberálně demokratického řádu tedy je, že v zájmu zajištění svobody a 

rovnosti předpokládá instituce, které právě nepodléhají volbám a rozhodnutí momentální 

většiny. Ačkoli princip vlády většiny představuje základní zdroj politické legitimity, tam, kde 

není vyvažován a korigován pilíři ústavního liberalismu, může vést nejenom k tyranii většiny, 

ale také může být zneužit nedemokratickými politiky k tomu, aby upevnili svou moc a 

znemožnili demokratické procesy a demokratický výkon vlády. Podle Zakarii základní dělítko 

dnes leží právě mezi liberální demokracií, která kromě institutu svobodných voleb spočívá na 

zmíněných pilířích ústavního liberalismu, na jedné straně, a tzv. „neliberální demokracií“, na 

straně druhé, kde se sice konají více či méně svobodné volby, ale neuplatňují se v ní – nebo se 

uplatňují jen ve velmi omezené míře – vymoženosti ústavního liberalismu, jako je právní stát, 

důsledné oddělení mocí včetně moci soudní, základní práva a svobody, občanská a politická 

práva, svoboda médií. Jak upozorňuje Zakaria – a zdaleka nejen on – základní strategie 

nedemokratických politiků a nedemokratických režimů, kteří usilují o oslabení či zničení 

demokratických systémů, dnes spočívá právě ve snaze o podkopání či okleštění pilířů 

ústavního liberalismu. Je pouze zdánlivým paradoxem, že tyto snahy o destrukci demokracie 

jsou často provázeny demagogicky jednostranným důrazem na proces voleb a na princip 

vlády většiny, jako by se jednalo o jediný princip, na němž spočívá demokratický systém.    

     Z řečeného je zřejmé, že zmíněné pilíře ústavního liberalismu jsou neoddělitelně spojeny 

s principem rovnosti a pojmem suverenity lidu. Instituce a civilizační vymoženosti, které jsou 

shrnovány pod pojmem ústavního liberalismu, totiž právě představují základní podmínky 

                                                
16 Srv. F. Zakaria, Budoucnost svobody, str. 130. 
17 F. Zakaria, Budoucnost svobody, str. 22 
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uskutečnění rovnosti a svobody v politické sféře, a tím i možnosti trvalého výkonu 

demokratické vlády. Proto demokracii nelze redukovat na volební proces a libovolný výkon 

moci ze strany zvolených představitelů, nýbrž demokracie je ve skutečnosti komplexním 

politickým systémem, jehož hlavním cílem je zajistit rámec pro politické jednání občanů 

založené na principu rovnosti a svobody. 

 

5. Pilíře ústavního liberalismu 

 

Je zřejmé, že k tomu, aby byl možný skutečný výkon moci, je vedle samotného 

„zespolečenštění právních osob, které se sdružují … ve společenství svobodných a rovných 

občanů“, jímž se ustavuje demokratické společenství jako takové,“ třeba vytvoření 

organizačních struktur, které zajišťují „schopnost spojených občanů kolektivně jednat“ a 

rozložení kompetencí v těchto organizačních strukturách.18 V zastupitelské demokracii je 

proto přímý podíl občanů na utváření politické vůle do jisté míry suplován tím, že moc je 

vykonávána jen vybranou skupinou reprezentantů, kteří získávají mandát od občanů ve 

svobodných volbách. Tak se určité skupině občanů dostává zvláštních pravomocí. Tím, že je 

reálný výkon moci svěřen – byť v ideálním případě jen dočasně – do rukou pouze vybrané 

skupině občanů, kteří získávají zvláštní pravomoci, je ovšem i demokratická společnost do 

jisté míry rozvrstvena na vládnoucí a ovládané. I v ústavním demokratickém státě tak nakonec 

platí, že nositelé moci do jisté míry stojí nad demokratickou procedurou. Delegování moci 

přitom s sebou nese neustálý svod ke zcizování suverenity lidu a k narušování principu 

rovnosti, k němuž jsou právě náchylní nositelé moci. Toho si byli dobře vědomi již staří 

Řekové, kteří jako hlavní problém výkonu moci v demokracii neviděli její nedostatečnou 

efektivitu, nýbrž takřka nepotlačitelný sklon k uzurpování či zneužití moci ze strany jejích 

nositelů. Základní prostředek, který Řekové proti tomuto sklonu užívali, bylo velmi rychlé 

střídání či rotování nositelů veřejných úřadů.       

     Rovněž v moderních demokraciích musí být tato setrvalá tendence k porušování původní 

rovnosti všech občanů, kterou s sebou nese delegování moci, neustále vyvažována a 

vyrovnávána tak, aby byla původní rovnost stále znovu restituována. Za tímto účelem v sobě 

demokratické systémy mají zabudovány rozmanité instituce a mechanismy. Jedním z hlavních 

prostředků, které slouží k vyrovnávání této tendence k narušování a zcizování původní 

rovnosti všech občanů ze strany nositelů moci, jsou právě pilíře ústavního liberalismu, jak o 

nich hovoří Zakaria. Řečeno slovy Hannah Arendtové, smyslem těchto pilířů a od nich 

odvozených institucí vlastně není nic jiného, než právě zajištění a udržení podmínek rovnosti 

a svobody. Proto si teď tyto pilíře jeden po druhém probereme a ukážeme si, jakým způsobem 

garantují podmínky rovnosti a svobody, resp. jakým způsobem slouží k vyrovnání neustálé 

tendence k narušování či zcizování rovnosti.    

 

A. Dělba moci 

     

Jestliže bylo řečeno, že suverénem, tedy oprávněným nositelem moci v demokracii je lid, tedy 

všichni občané, pak je třeba dodat, že sama potřeba organizačních struktur a institucí pro 

výkon moci má za následek, že suverenita, tj. moc vycházející z lidu, se od počátku deleguje, 

distribuuje a větví. V moderních demokraciích se ovšem moc lidu primárně deleguje a větví 

do různých „mocí“ (všimněte si, že čeština zde má plurál), jako je moc zákonodárná, výkonná 

a soudní. Kdybychom chtěli moc přirovnat k tekutině – třeba vodě nebo ropě –, mohli 

bychom říci, že jednotlivé moci, resp. jim odpovídající instituce představují jakési 

komunikační toky, do nichž se větví a rozvádí suverenita lidu. To mimochodem také jasně 

                                                
18 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 60. 
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vyjadřuje již zmíněný čl. 2 Ústavy ČR, který vzápětí po formulaci, že lid je zdrojem veškeré 

státní moci, dodává „vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a 

soudní.“ Hlava 2, 3 a 4 Ústavy pak blíže vymezují strukturu a kompetence těchto „mocí“.                

 

T 5: „Suverenita lidu, to znamená ‚mocʻ, která ‚vychází z liduʻ, se v rámci demokraticky 

konstituovaného společenství od počátku větví a rozvádí v komunikační toky zákonodárství, 

exekutivy a výkonu soudní pravomoci.“19    

 

Instituce, které reprezentují zmíněné moci, jsou navíc v sobě více či méně komplikovaně 

strukturovány a rozvětveny, a zpravidla též hierarchicky uspořádány (vezměme si jen moc 

soudní s celým systémem soudů různých úrovní a instancí). Z toho je patrné, že demokracie je 

ve skutečnosti velmi komplexním politickým systémem, který je strukturován a organizován 

prostřednictvím specifických politických a veřejných institucí na principu dělby moci. Již 

Alexis de Tocqueville přitom chápal dělbu moci jako jeden z hlavních ochranných prostředků 

proti „tyranii většiny“.20 Dělba moci mezi různá její odvětví, jako je právě moc zákonodárná, 

výkonná a soudní, je ovšem zároveň jedním z hlavních nástrojů sloužících k vyrovnávání 

tendence k narušování rovnosti, kterou s sebou nese delegace výkonu moci. Díky ní se totiž 

právě vzájemně vyvažují a kontrolují sami nositelé moci reprezentující její jednotlivé větve či 

jim odpovídající instituce, a brání si tak navzájem ve zbytnění či uzurpování moci na úkor 

jejích ostatních nositelů.  

     Jak zdůrazňuje Arendtová, význam dělby moci spočívá v tom, že moc pouze nelimituje, 

nýbrž naopak ji generuje a stupňuje. Demokratická forma vlády je totiž založená na poznání, 

že politické jednání a výkon politické moci jsou efektivní a vlastně teprve možné právě tam, 

kde nevycházejí z jediného centra, které by na ně mělo monopol, nýbrž z více center, která 

sama za sebe iniciativně jednají a vstupují spolu navzájem do interakce. Naopak jakákoli 

monopolizace či koncentrace moci je viděna jako nebezpečná proto, že je v rozporu 

s principem rovnosti a zbavuje možnosti jednat ostatní občany či politické představitele. Tím 

se však omezuje schopnost jednat v rámci celého politického společenství. Tam, kde si nějaký 

jedinec či skupina uzurpuje moc na úkor ostatních, tam sice zbytňuje moc některých, ale 

politické společenství jako celek se stává méně schopným účinně politicky jednat, a tedy 

vlastně bezmocnějším. Zde se tedy ukazuje význam prvního pilíře ústavního liberalismu pro 

zachování podmínek rovnosti a svobody, jímž je dělba moci.               

 

T 6: „Moc může omezit a zároveň ji tím neporušit jen jiná moc. Princip oddělení mocí tak 

poskytuje nejen záruku proti monopolizaci moci jednou částí systému vlády. Nabízí zároveň 

… mechanismus, zabudovaný přímo do srdce tohoto systému, jehož prostřednictvím dochází 

ke stále obnovovanému generování moci, aniž by však tato moc mohla zbytnět a rozšířit se na 

úkor dalších mocenských středisek a pramenů.“21 

 

B. Právní stát 

 

K zajišťování podmínek rovnosti a svobody všech, resp. k vyrovnávání tendence k porušování 

původní rovnosti dále dochází tím, že všichni občané včetně nositelů moci jsou vázáni 

určitými pravidly a zákony a jsou si před nimi rovni. V podmínkách lidské plurality totiž platí, 

                                                
19 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 73. 
20 Viz A. de Tocqueville, Demokracie v Americe, I, str. 192: „Představte si naproti tomu zákonodárný orgán 

složený tak, že reprezentuje většinu, aniž je nutně otrokem jejích vášní; výkonnou moc, která má svou vlastní 

sílu, a soudní moc nezávislou na obou ostatních mocích; pak budete mít stále ještě demokratickou vládu, ale už 

tu skoro nebude šance pro tyranii“.  
21 H. Arendtová, O revoluci, Praha 2011, str. 146. 
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že neexistuje svoboda bez pravidel a zákonů, které nutí brát ohled jedny na druhé, a tak 

zajišťuje, aby si členové společenství vzájemně nezasahovali do sféry své autonomie a 

svobody. Proto, jak zdůrazňuje Jürgen Habermas, se suverenita lidu projevuje rovněž „v 

demokraticky zobecnitelném zákonodárství, které zaručuje všem občanům rovné svobody“ a 

rovná práva.22 Z uvedených důvodů k základních pilířům ústavního liberalismu, a tedy i 

demokracie jako takové náleží funkční právní stát. Klíčové přitom je, že v demokracii platí 

rovnost před zákonem pro všechny bez rozdílu, a to včetně nositelů moci. Právě posledně 

zmíněný požadavek, totiž aby se nositelé moci sami podřizovali právu, ovšem není snadno 

uskutečnitelný a není nijak historicky samozřejmý. Nositelé moci totiž mají do jisté míry 

privilegované postavení mimo jiné proto, že jsou to oni, kdo rozhoduje o podobě zákonů a 

zajišťuje jejich vymáhání, a kdo disponuje prostředky ozbrojené moci. K demokratickému 

výkonu moci, který má dostát principu rovnosti, však právě neoddělitelně patří, že sami 

„držitelé monopolu moci, kteří zajišťují respekt před zákonem“, jsou podřízeni 

demokratickému právu.23 Jak upozorňuje Habermas, právě v tom spočívá jeden 

z nejvýznamnějších civilizujících prvků demokratické vlády, tj. že díky ní dochází k 

„podřízení arbitrární moci právu“, tedy k tomu, co Habermas nazývá „právní civilizování 

jádra státní moci“.24 Respektování pravidel a zákonů na politických představitelích přitom 

může být vynucováno reprezentanty jiných mocí či institucí, jež si demokratická společnost 

za tímto účelem zřizuje, zejména moci soudní. Jak již bylo řečeno výše, v souladu s principem 

rovnosti ovšem mají být také zákony pochopeny jako projev vůle samotných členů 

politického společenství. Má-li být právo demokratické, pak musí být „legitimně ustaveno 

těmi, kdo jsou podrobeni vládě (a v jejich jménu)“,25 tj. v souladu s demokratickou 

procedurou. Proto se také občané podřizují zákonům nejen z donucení, ale mohou je 

akceptovat z respektu vůči těmto zákonům samým, který se zakládá na vědomí, že jsou 

výrazem společné vůle členů daného politického společenství.  

 

T 7: „V … ústavním státě stojí státní moc nad demokratickou procedurou a v gramatice 

obecných zákonů je programována tak, že občané mohou vykonávat svou kontrolu orgánů 

zákonodárství, exekutivy a výkonu soudní pravomoci. Občané demokratického společenství 

se právu podřizují nejen fakticky, prostě proto, že stát hrozí sankcemi; mohou právo v zásadě 

akceptovat jako ‚správnéʻ také proto, že bylo demokraticky ustaveno. Tento způsob 

demokratické juridifikace politického panství představuje civilizování moci potud, že lidem 

zvolená exekutiva se musí přidržovat ústavy a zákona i přesto, že disponuje prostředky 

ozbrojené moci.“26           

 

Posledně zmíněný bod je třeba ještě blíže objasnit: Řekli jsme, že z principu rovnosti vyplývá, 

že platné zákony, jimž jsou podřízeni všichni občané včetně nositelů moci, mají být 

v demokratickém státě výrazem jejich vlastní vůle. V podmínkách zastupitelské demokracie 

to znamená, že zákony nemají být výrazem vůle nějaké malé skupiny, tedy ani zákonodárců, 

ale výsledkem širší veřejné diskuse a vyjednávání, v níž se dostanou ke slovu relevantní hlasy 

občanů, odborníků, příslušných organizací, svazů atd. To je součástí oné „demokratické 

procedury“, o níž byla řeč výše. „V logice demokracie spočívá, že zákon, který má platit pro 

všechny bez rozdílu, lze hodnotit jako ‚demokratickýʻ teprve tehdy, když se na něm podíleli 

pokud možno všichni občané,“27 nebo alespoň ti, kteří k němu mají kompetentně co říci. 

                                                
22 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 57. 
23 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 62. 
24 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 63. 
25 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 62. 
26 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 61 
27 K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, str. 939. 
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V demokracii je jakékoli právo legitimováno především tím, že ti, komu ukládá povinnosti, si 

vposled mohou zároveň rozumět jako autoři právě toho práva, vůči němuž jsou vázáni 

poslušností jako jeho adresáti.28  

       

T 8: „Demokratické sebeurčení znamená, že adresáti donucovacích zákonů jsou zároveň 

jejich autory. V demokracii jsou občané podřízeni jen těm zákonům, které si sami dali 

v souladu s demokratickou procedurou. Tato procedura vděčí za svou legitimizační sílu 

jednak zahrnutí … všech občanů do procesů politického rozhodování a jednak propojení 

většinových … rozhodnutí s deliberativním utvářením mínění … Kooperativní působení 

občanů na podmínky jejich společné existence vyžaduje odpovídající prostor, v němž může 

stát jednat v zájmu politického utváření životních poměrů. Potud existuje mezi suverenitou 

lidu a suverenitou států pojmová souvislost.“29 

 

Jak již bylo naznačeno, garance dodržování a případně i vynucování práva je samozřejmě 

úkolem soudní moci. Zde vidíme, jak dělba moci a podřízení všech občanů včetně nositelů 

moci demokratickým zákonům, spolu velmi úzce souvisejí, nakolik je funkcí obojího 

vyrovnávání a vyvažování tendencí k nerovnosti, tedy zajištění či restituování původní 

rovnosti. Na druhé straně i moc soudní je pouze jednou z mocí, jejíž představitelé mohou mít 

tendenci k uzurpování či zneužívání moci stejně jako představitelé ostatních mocí či institucí, 

jehož důsledkem je narušování a zcizování původní rovnosti. Proto i ona musí být 

vyvažována jinými mocemi a podrobena veřejné kontrole, popř. musí mít nastaveny principy 

vnitřní kontroly. Proto je i soudní moc sama dále strukturována a rozvětvena do celého 

systému vzájemně provázaných institucí, které se vzájemně kontrolují a vynucují si 

dodržování zákonů a pravidel na sobě navzájem.  

 

C.  Základní a občanská práva a svobody 

 

Dalším pilířem ústavního liberalismu, jehož cílem je zajistit a udržovat podmínky rovnosti a 

svobody, vedle dělby moci a právního státu jsou lidská, resp. občanská či politická práva a 

svobody. Proto těmto právům náleží zvláštní role v rámci ústav a právních systémů 

demokratických států: tato práva jsou zde ústavně garantovaná např. tak, že jsou zakotvena 

v Listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy (tak je tomu v případě 

Ústavy ČR).  V tomto bodě se nám ukazuje úzké sepětí politického systému demokracie 

s konceptem lidských práv. Tato práva a demokracie se vzájemně podmiňují: Aby lidská 

práva měla skutečnou platnost a sílu práva, musí být kodifikována jakožto pozitivní právo, 

v podobě základních a občanských práv, k čemuž dochází obvykle v demokratických zemích 

v rámci demokratického zákonodárného procesu, jímž jsou tato práva vtělena do ústavy. Tato 

práva ale také sama umožňují demokratický proces, neboť poskytují každému občanovi 

odpovídající rozsah soukromé a veřejné autonomie, které jsou předpokladem výkonu jeho 

suverenity.30  

     To si opět žádá vysvětlení: řekli jsme, že lidská práva jsou kodifikována jako součást 

ústavy v podobě základních a občanských práv. Tím se dotýkáme rozdílu mezi základními a 

občanskými (či politickými) právy. Základní práva náleží každému člověku, pobývajícímu na 

území příslušného státu, ať už je jeho občanem či nikoli: mezi tato práva patří například právo 

na život, právo nebýt mučen, bezdůvodně vězněn, právo na majetek atd. Mezi občanská či 

politická práva patří např. právo shromažďovací, petiční, volební nebo právo být volen. 

                                                
28 Srv. J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt a. M. 1999, str. 

298. 
29 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 53–54. 
30 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 30. 
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Z nich některá náleží pouze občanům příslušného státu. Zatímco základní práva střeží 

nedotknutelnost sféry soukromé autonomie, tj. před-politických svobod, smyslem občanských 

práv je zajistit veřejnou autonomii, tj. vlastní politickou svobodu. Občanská práva tak 

garantují možnost výkonu veřejné autonomie, tedy politické svobody, díky níž se člověk 

může podílet na procesech politického rozhodování a jednání. Tuto veřejnou autonomii však 

mohou občané přiměřeně a účinně užívat pouze tehdy, když jsou dostatečně nezávislí na 

základě zajištěné soukromé autonomie.31 Proto občanská a základní lidská práva představují 

důležité pilíře ústavního liberalismu a podmínky možnosti demokratického společenství jako 

takového.  

     Toto úzké sepětí mezi demokracií a zmíněnými právy je patrné již z toho, k uznání 

rovnosti ve smyslu přiznání rovné možnosti účasti na utváření politické vůle prakticky 

dochází vlastně stejným aktem, jako k přiznání základních a občanských práv, tj. tím, že si 

členové politického společenství vzájemně udělují status občana.32 Právě udělení statusu 

občana, který je nadán občanskými či politickými právy, jež mu garantují jeho veřejnou 

autonomii, jednotlivce zmocňuje k podílu na utváření politické vůle daného společenství. 

Nezbytným předpokladem – byť ne postačující podmínkou – výkonu veřejné autonomie je 

ovšem možnost požívat soukromé autonomie, která je garantována základními právy.      

     Z hlediska principu vlády většiny (majority rule), který je v demokracii základním zdrojem 

politické legitimity, by se mohlo zdát, že lidská práva představují pro demokracii omezující 

faktor. Lidská práva přece stanovují nepřekročitelnou mez pro jakoukoli moc, byť by to byla 

moc „demokratické“ většiny. Tím však ve skutečnosti slouží jako další důležitý prostředek 

zabraňující tomu, co Alexis de Tocqueville nazýval „tyranií většiny“. Viděli jsme, že tyranie 

většiny, která zasahuje do lidských či občanských práv některých jednotlivců či menšin, 

vposled narušuje princip universální rovnosti, který je základním principem demokratického 

systému, protože vposled některým členům společenství upírá podíl na utváření politické 

vůle. Proto jsou v demokracii práva menšin neméně důležitá než princip vlády většiny a nutně 

stanovují meze pro právo většiny rozhodovat. Jinak řečeno: princip vlády většiny naráží na 

své meze tam, kde se dostává do rozporu s principem rovnosti, který zajišťují lidská a 

občanská práva.  

     Neméně důležité je, že lidská práva, v podobě ústavně zakotvených základních a 

občanských práv, stanovují nepřekročitelnou mez nositelům moci. Adresáty lidských práv 

jsou zejména představitelé či nositelé veřejné moci, protože především oni mají tendenci k 

porušování těchto práv jednotlivců a zároveň k tomu disponují prostředky organizovaného 

násilí.33 Lidská práva tedy zavazují zejména představitele států a státních orgánů, aby 

nezasahovali do výsostné sféry autonomie a svobody svých občanů a obyvatel a zároveň 

garantovali, že tato sféra zůstane uchráněna před disponováním ze strany jakéhokoli druhého 

člověka a bude respektována jako nedotknutelná.34 K tomu se ještě vrátíme v souvislosti 

s tématem lidských práv.   

 

D. Občanská společnost a veřejný prostor 

 

K zajištění a udržení podmínek rovnosti a svobody, resp. k vyrovnávání tendence 

k porušování původní rovnosti, k němuž mají sklon nositelé moci, dále dochází tím, že 

nositelé moci jsou i v době mezi volbami vystaveni a podrobeni neustálé veřejné kontrole a že 

občané mají vliv na utváření politické vůle prostřednictvím permanentní veřejné diskuse. 

Důsledný výkon suverenity lidu tak v demokratické společnosti předpokládá nejenom 

                                                
31 Srv. J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, str. 298–299. 
32 Srv. J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 60. 
33 Srv. Ch. Menke – A. Pollman, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, Hamburg 2008, str. 29–32. 
34 Srv. J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 32–33. 
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svobodné volby, ale stálou možnost aktivního vlivu občanů na politiku a permanentní 

komunikace mezi občany a politickou reprezentací. Tato možnost představuje nezbytnou 

podmínku legitimizace moci nad rámec pouhé procesní legitimizace prostřednictvím voleb. 

Z toho plyne, že nedílnou součástí demokratického společenství je občanská společnost. Z 

podstaty pojmu suverenity lidu vyplývá, že občany samými organizovanými v rámci 

občanské společnosti vposled může být vynucováno především dodržování zákonů a pravidel, 

jimiž jsou vázáni nositelé jakékoli moci, a to zvláště v případě, kdy dochází ke zneužívání 

svěřených úřadů a kdy systémy vzájemné kontroly příslušných mocí a institucí selhávají. 

Možnost tohoto aktivního vlivu občanů a komunikace mezi občany a nositeli mocí implikuje i 

krajní možnost odvolání nositelů mandátu v případě jeho vážného zneužití či jeho výkonu 

v rozporu se zájmy občanů. Model demokracie, který předpokládá tento podíl občanů na 

politických procesech, nazývá již citovaný Kurt Lenk „participačním modelem demokracie“. 

Je však otázkou, zda je jiný model vůbec slučitelný s demokracií, v níž mají být zajištěny 

podmínky pro rovnost všech občanů a v níž občané skutečně mohou uplatňovat svou 

suverenitu.       

 

T 9: „Model demokracie, v němž se předpokládá aktivní vliv občanů na politiku – nad rámec 

voleb – …, může být nazván participačním modelem. Na rámec formální procesní legitimace 

zde existuje permanentní komunikace mezi občany a reprezentanty sahající až k možnosti 

‚recallʻ, odvolání nositelů mandátu.“35  

  

Možnost aktivního vlivu občanů na politiku a permanentní komunikace mezi občany a 

nositeli moci přitom předpokládá, že občanská společnost je vnitřně strukturovaná a 

organizovaná. Občanská společnost musí být sama v sobě organizovaná právě proto, že 

politické jednání má i v podmínkách občanské politické angažovanosti charakter interakce a 

izolovaný jedinec sám není schopen účinně politicky jednat, a především sám nic nezmůže 

proti nositelům politické moci. Proto se občanská společnost organizuje do občanských 

spolků, sdružení či iniciativ. Existence občanské společnosti jako takové ovšem předpokládá 

jakýsi základní rámec, v němž se může odvíjet její život, a utvářet se to, co se nazývá 

veřejným míněním. Tímto rámcem je veřejný prostor, jak ho chápe novověká a moderní 

západní civilizace. Veřejný prostor v novověkém a moderním chápání v sobě nese základní 

rysy veřejného prostoru, jak byl objeven a ustaven ve starém Řecku. Se vznikem zastupitelské 

demokracie a s ním souvisejícím oddělením vykonavatelů moci od ostatních občanů však 

veřejný prostor získává specifický význam a podobu jako vlastní dimenze občanské 

společnosti. I když v ní může docházet a dochází také k setkávání a komunikaci mezi 

politickými představiteli a ostatními občany, je pro tuto sféra rozhodující, že je nebo má být 

nezávislá nejenom na privátních ekonomických tlacích, ale též na nositelích politické moci a 

případných tlacích z jejich strany.  

     Veřejnou sféru v tomto smyslu lze „popsat jako společný prostor, v němž se mají členové 

společnosti setkávat prostřednictvím různých médií …, aby zde diskutovali záležitosti 

společného zájmu; a aby tak byli schopni společného myšlení.“36 Odehrává se v ní jakoby 

jedna velká diskuse, z níž vyrůstá veřejné mínění. Tato debata ovšem je či má být reflexivní a 

kritická – tím se se zásadně liší od pouhého sumarizování názorů, jak se s ním setkáváme 

např. tzv. v průzkumech veřejného mínění. Veřejné mínění, které má spočívat v pouhém 

součtu jednotlivých názorů, je ve skutečnosti pouhou karikaturou veřejného mínění v jeho 

původním významu. Tento původní význam předpokládá, že společné mínění, které vychází 

z veřejné sféry, bude racionální, osvícené a kompetentní, protože je právě výsledkem 

vzájemné diskuse. Této debaty se účastní jednotliví občané, kteří jsou nicméně spojeni ve 

                                                
35 K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, str. 939. 
36 Ch. Taylor, Sekulární věk. Dilemata moderní společnosti, Praha 2013, str. 58.    
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společném prostoru prostřednictvím různých médií, jako je tradičně tisk, později 

audiovizuální a dnes stále více elektronická média. Charles Taylor v knize Sekulární věk 

zdůrazňuje, že veřejný prostor v novověkém a moderním smyslu představuje specifickou 

sféru, která překračuje „všechny topické prostory“, „druh nelokálního sdíleného prostoru“ – 

proto ji také nazývá „meta-topickou“.37 Taylor vyzdvihuje zejména dva její rysy: (1) Jedním 

je skutečnost, že její identita je nezávislá na reprezentantech politické i ekonomické moci. (2) 

Druhým je její síla jakožto měřítka legitimity.  

     Veřejná sféra je „prostorem debat, jenž sám sebe chápe jako existující mimo moc“ v úzce 

politickém a stranickém smyslu, byť i nositelé moci do ní vstupují právě proto, aby se 

účastnili procesu permanentní komunikace s občany. Veřejné mínění, které se v ní tvoří, má 

za to, že by mu nositelé moci měli naslouchat, ale není samo výkonem moci. Avšak právě 

proto „může mít odstup od stranického ducha a být racionální.“38 Z tohoto důvodu si veřejné 

mínění může nárokovat normativní status vůči nositelům politické moci a pro vládu může být 

žádoucí či dokonce závazné, aby se jím řídila. Jinak řečeno: právě nezávislost na nositelích 

politické moci a na ekonomických zájmech, propůjčuje veřejnému mínění onu sílu měřítka 

legitimity pro politické představitele. Zde se ukazuje, že občanská společnost a speciálně 

veřejná sféra není nějakou skupinou nikým nevolených, a tudíž samozvaných jedinců, kteří si 

dovolují mluvit do veřejných záležitostí, ačkoli jim k tomu nikdo nedal mandát, jak se to snaží 

podávat někteří politici, nýbrž plní významnou kontrolní a legitimizační funkci vůči 

nositelům politické moci. Demokratická vláda totiž není zdaleka legitimována pouze svým 

mandátem vzešlým z demokratických voleb, ale je neustále vázána na – alespoň implicitní – 

souhlas občanů jako stálou podmínku legitimity. Tento souhlas či nesouhlas se tvoří a 

artikuluje právě ve veřejné sféře, a proto je vláda zavázána mínění ve veřejné sféře 

naslouchat. 

 

T 10: „Vláda musí získat souhlas ovládaných; nikoli pouze v původní situaci, nýbrž jako 

stálou podmínku legitimity. To se začíná projevovat v legitimizační funkci veřejného mínění 

… Veřejná sféra je místem diskuse, jíž se může potenciálně účastnit kdokoli … a v níž může 

společnost dosáhnout jednomyslnosti v důležitých záležitostech. Společné smýšlení je 

reflexivní, vyrůstá z kritické debaty, a liší se od pouhého sumarizování názorů existujících 

mezi lidmi. Díky tomu si může nárokovat normativní status: to znamená, že mu vláda má 

naslouchat … Prvním důvodem je, že toto mínění bude pravděpodobně osvícené, a proto je 

pro vládu žádoucí, aby se jím řídila … Druhý důvod se objevuje spolu s názorem, že lid je 

suverénní. Vláda tedy není jen moudrá, když následuje mínění; je k tomu totiž morálně 

zavázána. Vláda má vydávat zákony a vládnout uprostřed zvažující veřejnosti. Parlament 

nebo soud mají při svých rozhodnutích soustřeďovat a uskutečňovat to, co již vzniká 

z osvícené debaty mezi lidem. Odsud vyrůstá ‚princip supervizeʻ…“39 

 

 
 

Z výše řečeného je patrné, že demokracii nelze redukovat na výběr vlád ve volbách a princip 

vlády většiny. Pokud vezmeme vážně, že základem demokracie je suverenita lidu a s ní 

spojený princip rovnosti, a domyslíme tento princip do jeho důsledků, pak vidíme, že 

demokratický systém vedle svobodných voleb nezbytně vyžaduje celou řadu dalších pilířů a 

demokratických institutů, které mají zajistit a udržet podmínky pro uskutečnění rovnosti a 

svobody, jako je právě dělba moci (čítaje v to nezávislou moci soudní), právní stát, ústavně 

garantovaná základní a občanská práva a svobody, občanská společnost a veřejný prostor, a 

                                                
37 Ch. Taylor, Sekulární věk, str. 61. 
38 Ch. Taylor, Sekulární věk, str. 65- 66.    
39 Ch. Taylor, Sekulární věk., str. 64. 
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tedy i nezávislá média, které v podmínkách moderní společnosti tento prostor do značné míry 

suplují atd. Demokratičnost či nedemokratičnost politiků se proto dá dobře testovat právě na 

jejich postojích ke zmíněným pilířům ústavního liberalismu a dalším demokratickým 

institutům, které slouží k zajištění a udržení podmínek rovnosti a svobody. Tkví přímo 

v povaze věci, že nedemokraticky smýšlející politici všeho druhu mají sklon zpochybňovat, 

atakovat či přímo destruovat zmíněné pilíře liberální demokracie, zatímco na jediný legitimní 

demokratický prostředek povyšují volby, zvláště pokud dokáží šikovně ovlivňovat či 

manipulovat veřejné mínění. Právě tyto pilíře jim totiž překážejí v uzurpování a zneužívání 

moci na úkor ostatních občanů, a tím brání v narušování a zcizování rovnosti a suverenity 

všech občanů. Paradoxem je, že ono podkopávání či destrukce pilířů liberální demokracie se 

nezřídka děje za nadšeného souhlasu či podpory velkých skupin obyvatelstva, jimž je tato 

rovnost zcizována. To je ostatně osvědčená strategie autoritářských i totalitních vůdců a hnutí 

minulosti i současnosti: mobilizovat masy a získávat jejich podporu za pomoci zástupných 

témat vzbuzujících emoce a zpravidla též za pomoci uměle vytvořeného obrazu nepřítele, a na 

vlně této podpory destruovat a odstraňovat demokratické instituce sloužící k zajištění 

podmínek rovnosti a svobody.        

 

6. Princip nehomogenity a tolerance 

 

Tím se mimochodem dotýkáme dalšího konstitutivního principu, na němž spočívá moderní 

demokratický systém, vedle principu vlády většiny a principu rovnosti, totiž (3) principu 

nehomogenity a tolerance. Moderní demokracie principiálně připouští pluralitu různých 

„světonázorů“ či životních rozvrhů, ať už náboženských či sekulárních, a s nimi spojených 

hodnotových systémů. V důsledku toho je zde umožněna vnitřní diferenciace jediného 

politického systému do různých společenských subsystémů. Člověk tak není natrvalo přiřazen 

jedinému subsystému, ale může si mezi nimi sám do jisté míry volit. Principem, umožňujícím 

mírovou koexistenci více subsystémů, spojených s různými světonázory a hodnotovými 

rámci, v rámci jednoho demokratického státu, je právě princip tolerance.  

     Zmíněný rys našel svůj primární výraz v náboženské neutralitě a sekulárním charakteru 

státní moci evropských demokracií, kde náboženství přestalo plnit roli integrativního prvku 

zajišťujícího solidaritu občana se státem. Také pokus postavit tuto solidaritu občana 

s politickým společenstvím na (v Evropě více méně uměle vytvořené) nacionální identitě a 

homogenitě, založené na jazykové či dokonce etnické příslušnosti, se ukázal jako 

neperspektivní a destruktivní, neboť zplodil exkluzivní a agresivní ideologie a vedl k 

nacionálním konfliktům. Pro moderní státy alespoň v Evropě není možná nacionální či 

etnická homogenita, takže každý pokus o její nastolení vede nutně k vyloučení celých skupin 

obyvatelstva z politického společenství, a v horším případě k tomu, že jsou prohlášeni za 

vnitřní nepřátele a zbaveni občanských, a případně i základních práv. Zdůrazňování 

národnostního či etnického původu jako základu příslušnosti k státu nakonec vedlo i k válkám 

mezi různými národnostními státy. Proto byl alespoň v západních demokraciích po druhé 

světové válce princip nehomogenity a tolerance důsledně aplikován i v tomto směru: 

kolektivní identita i solidarita jednotlivců se státem není založena na náboženském vyznání či 

jiném světonázoru, ani na etnickém či národnostním původu, nýbrž na občanském principu. 

Pro identifikaci s politickým společenstvím proto není rozhodující náboženské přesvědčení 

ani národnostní či etnický původ, nýbrž respekt ke společně sdíleným demokratickým 

hodnotám a normám definovaným ústavou. Výsledkem tohoto vývoje je jakási důsledná 

„formalizace“ každého jedince v člověka a občana, která výrazně eliminuje význam 

nezměnitelných „daností“, ať už pocházejí od přírody či z tradice, a otevírá široký prostor pro 

jeho vlastní sebe-utváření, přičemž samotnou volbu jeho životního rozvrhu činí do značné 

míry věcí osobního rozhodnutí. 
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T 11: „…konstruktivní řešení právě nemůže být dosaženo ustavením homogenity. 

Destruktivní násilí, které je přitom vždy ať už skrytě či otevřeně ve hře, nikdy nedojde svého 

konce. Nikoli: Musíme se spokojit s nehomogenitou a naučit se v ní žít. Heslo zní: tolerance 

… Předpokladem tolerance je … to, co lze popsat jako vývoj ke komplexitě či k členění 

celkového politicko-společenského systému v subsystémy. V protikladu ke stavovskému 

kastování předmoderních společností přitom jednotlivec není natrvalo přiřazen pouze 

jednomu subsystému, nýbrž musí hrát své ‚roleʻ v mnoha oblastech se stále se měnícími 

požadavky … Na formalizaci každého jednotlivce v člověka a občana, nezávisle na tom, čím 

ještě jinak je či není v mnohosti svých skupinových příslušností a rolí, spočívá princip 

rovnosti a tolerance, spočívá šance svobody.“40 

 

Ačkoli demokratický stát stojí na principu nehomogenity a tolerance, a tedy připouští pluralitu 

různých „světonázorů“ či životních rozvrhů, ať už náboženských či sekulárních, na jejichž 

základě se jedinci ve svém osobním životě mohou řídit do jisté míry odlišnými morálními 

standardy, nabývá zde o to více na zvláštním významu respekt k základním principům 

demokratického systému, dodržování ústavy a dalších zákonů, a také občanská solidarita, 

která je základem loajality k demokratickému státu.41 Demokracie tedy rozhodně není 

bezhodnotová, ale demokratický systém a jeho instituce implikují určité hodnoty a zavazují 

občany k tomu, aby tyto hodnoty respektovali. Protože však jedním ze základních principů či 

hodnot demokracie je právě princip tolerance, je v rámci demokratického systému nepřípustné 

povyšovat hodnoty spjaté s některým z dílčích světonázorů či životních rozvrhů na „naše 

hodnoty“, a tak vylučovat některé ze subsystémů z účasti na demokratickém společenství, a 

nastolovat tak opět kulturní a světonázorovou homogenitu. Ještě méně přípustné je pak 

vylučovat z účasti na demokratickém společenství skupiny obyvatel na základě jejich 

etnického či národnostního původu. To se však podle Jürgena Habermase právě v současnosti 

děje v reakci na setkávání různých národností či etnik a kulturních a náboženských komunit 

v důsledku globalizace a migrace, jež vyvolává znejistění na všech stranách. Důsledkem je to, 

co Habermas nazývá „fundamentalistické vyostření kulturního pluralismu“. To má na jedné 

straně podobu regresu k fundamentalistickým a archaizujícím podobám náboženství u 

některých příslušníků cizích náboženských komunit, na druhé straně podobu regresu 

k nacionalismu, který se snaží oživovat etnickou a kulturní homogenitu typickou pro Evropu 

19. a první poloviny 20. století.        

     Tím nemá být řečeno, že všechny světonázorové systémy a rozvrhy jsou s demokratickými 

principy a hodnotami slučitelné. Jako kritérium kompatibility však mohou sloužit pouze 

principy a hodnoty demokracie jako takové, resp. specifické hodnoty implikované v ústavě a 

zákonech demokratického státu. Jak zdůrazňuje Habermas hysterické brojení k obraně tzv. 

„našich hodnot“, jejichž konkrétní obsah většinou zůstává velice vágní a mlhavý, zpravidla 

slouží jako nástroj mobilizace proti neurčitému vnitřnímu nepříteli. Jedním ze základních rysů 

demokratického systému a právního státu je však právě překonání politického uvažování 

v kategoriích přítel – nepřítel, neboť civilizovaný demokratický právní stát je založený na 

občanském principu a zná nanejvýš kategorii pachatele. Jedinou cestou je podle Habermase 

respekt vůči jinakosti příslušníků cizích kulturních a náboženských komunit v míře a rozsahu, 

v němž tato jinakost není v rozporu s demokratickým a právním řádem a s ústavními principy, 

a na druhé straně jejich důsledné zahrnutí do solidarity a loajality k demokratickému 

ústavnímu státu.                       

 

                                                
40 Ch. Graf von Krockow, „Die liberale Demokratie“, in: I. Fetscher, H. Münkler (vyd.), Politikwissenschaft. 

Begriffe – Analyse – Theorien, Hamburg 1985, str. 441. 
41 Srv. J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, str. 142–143; 294–298. 
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T 12: „…problém, který nás nyní naléhavě pálí, je fundamentalistické vyostření kulturního 

pluralismu uvnitř našich společností … Jde o to, abychom příslušníky cizích kultur a cizích 

náboženských komunit respektovali v jejich jinakosti, a zároveň je zahrnuli do občanské 

solidarity … Liberální stát požaduje od všech náboženských komunit bez výjimky, aby uznaly 

fakt náboženského pluralismu … a univerzalistické základy moderního práva. Garantuje 

základní práva, a to i uvnitř rodiny … Avšak proměna vědomí, která teprve umožňuje 

zvnitřnění těchto norem, zároveň vyžaduje sebe-reflexivní otevření našich nacionálních 

životních forem … U nás v Evropě je prosazování ústavních norem natolik nespornou 

premisou spolužití, že hysterické volání k obraně našich ‚hodnotʻ se jeví jako sémantické 

zbrojení proti neurčitému vnitřnímu nepříteli. Trestání násilí a potírání nenávisti vyžaduje 

klidné sebevědomí, nikoli poštvávání.“42     

 

7. Suverenita lidu a suverenita státu 

 

Poslední bod, jejž bych se chtěl dotknout v souvislosti s naším tématem, je otázka vztahu 

demokracie a státní suverenity. Suverenita je opět jedním z pojmů, s nímž se velmi často 

žongluje v politických a veřejných debatách, aniž by se mu dobře rozumělo. Přitom se často 

nerozlišuje nebo se směšuje suverenita státu a suverenita lidu. Mezi obojím je ovšem zásadní 

rozdíl: suverenita lidu vyžaduje zajištění podmínek svobody a rovnosti mezi všemi občany, 

což mimo jiné přepokládá existenci práva a právního státu. Suverenita státu alespoň 

v klasickém mezinárodním právu především znamená, že nikdo zvnějšku nesmí zasahovat do 

jeho záležitostí, ať už se představitelé tohoto státu chovají vůči vlastním obyvatelům jakkoli. 

Suverenita státu tedy na rozdíl od suverenity lidu neznamená autonomii a svobodu podřízenou 

právu a vlastně teprve umožněnou právem, ale spíše svobodu jednání ve smyslu libovůle.  

      Suverenita státu, jak byla chápána v tradičním mezinárodním právu, byla zejména od 

druhé poloviny 20. století zproblematizována a omezována, a to zejména v důsledku sdílení 

suverenity, k níž docházelo a dochází při integraci národních států do nadnárodních celků, 

jako je Evropská unie, a také dalekosáhlou proměnou mezinárodního práva založeného na 

konceptu lidských práv, které opravňuje mezinárodní společenství zasahovat do tzv. vnitřních 

záležitostí suverénních států. Otázkou je, zda toto omezování suverenity svrchovaných států 

není v rozporu s demokracií. Odpověď na tuto otázku podává Habermas, když zdůrazňuje, že 

v demokratickém chápání je základním principem suverenita lidu, nikoli suverenita státu. 

Sdílení státní suverenity v rámci nějakého nadnárodního celku nebo podřízení normám 

mezinárodního práva proto nejenže nemusí vést k omezení demokratické suverenity lidu, ale 

dokonce může zajistit lepší podmínky pro uskutečnění suverenity lidu, než jsou někdy 

schopny zajistit tzv. suverénní národní státy.    

 

T 13: „Svoboda suverénního státu jednat, tak jak byla zaručena v klasickém mezinárodním 

právu, je … jiného druhu než ona autonomie pod ‚zákony svobodyʻ, jíž se mohou těšit občané 

v ústavním státě. Zatímco modelem uvažování o vnější suverenitě státu je svoboda libovůle, 

suverenita lidu se projevuje v demokraticky zobecnitelném zákonodárství, které zaručuje 

všem občanům rovné svobody. ‚Svoboda libovůleʻ se pojmově podstatně liší od ‚zákonné 

svobodyʻ. Z tohoto důvodu nemusí být omezení suverenity lidu ve prospěch přenesení 

výsostných práv na nadnárodní instance v žádném případě vykoupeno tím, že budou 

demokratičtí občané zbaveni svéprávnosti.“43 

 

 

 

                                                
42 J. Habermas, „Europa und seine Immigranten“, in: týž, Ach, Europa, Frankfurt a. M. 2014, str. 92–95.   
43 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 57. 
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