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Předmluva

Korporativistické tendence, snahy některých jednotlivců či 

skupin doplnit či nahradit demokracii různými formami zapojení 

vybraných sdružení či svazů do výkonu státní moci, se vynořují 

opakovaně, a to u nás i v zahraničí. Dříve se pro takovou alterna-

tivní formu vlády používal termín korporativismus, dnes se často 

hovoří o postdemokracii či NGO-ismu.

Sborník „Postdemokracie – hrozba, nebo naděje?“, kte-

rý shrnuje texty ze semináře se stejným názvem a přináší další 

doplňkové texty, se zabývá tématem, které považujeme za vysoce 

aktuální, a kolem kterého současně vzniká řada nedorozumění. 

Pohled politologa, sociologa, prezidenta republiky i představitelů 

pravicových i levicových spolků snad pomůže toto téma objasnit.

Na semináři, který CEP uspořádal 12. července 2005, vystou-

pili Ladislav Jakl z Kanceláře Prezidenta republiky, Jiří Tutter 

– ředitel Greenpeace ČR, Michal Semín z Institutu Sv. Josefa, 

a Vít Hloušek z Politologického ústavu z Masarykovy univerzity 

v Brně. Jejich vystoupení jsou obsaženy v části A sborníku. 

Do části B jsme požádali o příspěvek Lubomíra Brokla 

– docenta Královéhradecké univerzity, přidali jsme i krátký text 

Petra Macha, který komentuje výrok bývalého prezidenta Václa-

va Havla o „zrušení Centra pro ekonomiku a politiku“. 

Protože červencová debata o „postdemokracii“ a „NGO-imsu“ 

byla vyvolána podrážděnou reakcí některých levicových intelek-

tuálů na můj projev na zasedání Rady Evropy, kde jsem si dovolil 

označit „NGO-ismus“ za projev „post-demokracie“ a za hrozbu pro 

demokracii, a protože někteří autoři se na tento text odkazují, při-

nášíme české znění tohoto projevu, tak jak vyšlo v českém tisku 

plus projev, který jsem pronesl na islandské konferenci Montpe-

lerinské společnosti, článek z Refl exu a polemiku s P. Fischerem 
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z Mladé fronty Dnes, ve kterých své argumenty dále rozšiřuji 

a dovysvětluji.

Pozorný čtenář si jistě všimne, že jsme se v tomto sborníku 

nedotkli jednoho důležitého semeniště projevů postdemokracie, 

a sice Evropské unie – ale to je kapitola sama pro sebe.

Václav Klaus 

A.
Texty ze semináře



11

Dnes se máme na tomto semináři bavit o tom, co to je post-
demokracie. Já si nicméně nejsem jist tím, jestli všichni stejně 

chápeme už samo slovo demokracie. Nejsem si tím jist, protože 

často slyším slovo „demokratické“ užívat jako synonymum slova 

„správné.“ To ale podle mne vůbec není totéž. 

Demokracie je u mne především „kracií“, tedy formou vlá-
dy, formou uplatňování moci. Je to forma kolektivního roz-
hodování, jehož výstupy jsou vnucovány všem příslušníkům 

jistého kolektivu, a to násilím. Ano, demokracie je jistě takovou 
formou kolektivního násilí, která ze všech známých forem násilí 

svobodu člověka šetří nejvíce. Ale je to pořád jen forma kolek-

tivního násilí, násilí uplatňovaného mocí. Oproti jiným formám 

kolektivního násilí šetří více svobodu člověka díky třem princi-
pům. Jimi jsou demokratické instituce, mandát vzešlý ze vše-

obecného rovného volebního práva a pravidla pro soutěž 
o tento mandát. 

Svobodu ale nešetří pouze sám demokratický mechanismus 

a jeho dodržování, ale především už to, jak velký je okruh věcí, 

které spadají ještě do svobodného rozhodování individuálního, 

a jak velký je již ovládán kolektivní mocí.1 

Pro lepší rozlišení svobody a demokracie a tím i pro vyvráce-

ní intuitivního pocitu, že jde o synonyma, už jsem při podobných 

příležitostech použil různé bizarní příklady, dnes zkusím něco 

Postdemokracie zavládne,
až zemře demokracie

Ladislav Jakl

Kancelář Prezidenta republiky

1) Zde si dovolím poznámku: není náhodou, že mezi např. ekologickými aktiv-
isty se ujal termín „demokratizace společensky významných problémů“. Pod 
tímto termínem se rozumí tendence vyjmout některé procesy ze svobodného 
individuálního rozhodování – např. prostřednictvím trhu – a jejich podřízení 
mocenským mechanismům rozhodování kolektivního. Radikální ekologisté 
tedy rozpoznali donucovací schopnosti demokracie lépe než mnozí naivní 
demokraté, kteří podstatu demokracie jako formu násilí dosud neobjevili.
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méně křiklavého. Představme si, že my všichni, jak tady sedíme, 

budeme hlasovat o tom, kdo kdy z nás půjde z tohoto sálu domů, 

v kolik půjde spát, kolik kdo smí mít dětí nebo kde bude bydlet. 

Bylo by to jistě demokratické, protože o čistotu demokratických 

procesů bychom úzkostlivě dbali, ale bylo by to zároveň zrůdné. 

Demokratické tedy není totéž, co správné. Kolektivní formy roz-

hodování, spojené s donucováním, máme používat jen tam, kde 

to je nevyhnutelné a tedy obhajitelné. Ne všude tam, kde je to 

prostě možné. Pokud je budeme používat i jinde, než kde je to 

nutné, pak platí, že čím více demokracie, tím méně svobody.

Co tedy máme rozumět pod pojmem postdemokracie? Post-

demokracie je cosi, co by mělo podle stoupenců postdemokratic-

ké ideologie demokracii překonat nebo nahradit. A to právě v její 

funkci nástroje kolektivního rozhodování, moci a násilím vynu-

covaných rozhodnutí. Za nejdůležitější zde považuji tezi, že post-
demokracie vzniká na základě frustrace z demokracie. Jsou 

totiž mezi námi lidé, kteří ve standardní demokracii nevěří, jsou jí 

zklamáni a myslí si, že v rámci daného systému jsou jejich výhra-

dy neřešitelné. 

Frustrací z demokracie je několik typů, základní dělení chá-

pu jako frustrace objektivní a subjektivní. Objektivní frustrace 

je dána objektivní podstatou demokracie, jako formy násilí, jak 

jsem o tom hovořil v úvodu. Rozpínavost státu a jeho schopnost 

omezovat svobodu člověka je dána už třeba tím paradoxem, že 

o tom, co všechno má být předmětem kolektivního rozhodová-

ní, se rozhoduje opět formou kolektivního rozhodování. S tímto 

typem frustrace lze bojovat jen stálým tlakem na omezení okru-

hu veřejně poskytovaných statků, vzniklým arbitrárním rozhod-

nutím. Čili této frustraci je třeba čelit nikoli vymýšlením jiného 

typu kolektivního rozhodování, než je demokracie, ale hájením 

privátního intimního prostoru jednotlivce před působností 

demokracie. 

Subjektivní frustrace je dvojího typu. Jeden je dán nedo-

konalostmi demokratických mechanismů: volebních zákonů, 

(ne)vyvážeností jednotlivých dimenzí státní moci či tendencí 

veřejných institucí chodit za hranice svého mandátu. Tuto frustra-

ci lze omezovat jen trvalou péčí o kvalitu demokratických institu-

cí a o fungování nástrojů veřejné kontroly. 

A pak je ještě jeden druh subjektivní frustrace, a ten je prá-

vě (spolu se špatným vyhodnocením příčin frustrací těch typů, 

o kterých jsem již hovořil) mimo jiné matkou společenského 

fenoménu zvaného postdemokracie. Nejzásadnější a neprostší 

příčinou frustrace z demokracie je totiž subjektivní pocit někte-

rých lidí či skupin, že v demokratické soutěži priorit či zájmů se 
neprosazují jejich zájmy a priority podle jejich představ, a s tím 

se nechtějí smířit. Nevidí problém frustrace ve svých přemrště-

ných představách a nárocích, ale vidí je ve společenské realitě, 

kterou pak chtějí nepokorně a neuvážlivě měnit. A tak si hledají 

jiné nástroje k prosazení svých zájmů a společenských priorit.

Postdemokracie jako projev těchto frustrací může být tzv. 

tvrdá a měkká. Rejstřík takových projevů může být totiž veliký 

a je chybou, pokud si pod nimi představujeme jen jeden typ čin-

ností. Ve vzduchu nechám třeba otázku, jestli jedním z takových 

projevů je i teror. V každém případě jde o mnohem širší kategorii, 

než jen o spolky přátel keltské kultury nebo sdružení na záchranu 

bičítnatce křivookého. 

Postdemokracie v žádném případě není jiný (pejorativní) 

pojem pro spontánní aktivity lidí, pro pestré projevy života 

 společnosti. To by byl základní omyl. Svobodná otevřená živá spo-

lečnost je přirozeným prostorem pro mnohé spontánní neorgani-

zované i organizované aktivity. Ty slouží svým členům k uspo-

kojování svých potřeb nebo k prosazení cílů, které jistá skupina 

považuje za prioritu v rámci celé společnosti. Tyto skupiny se 

velmi zbytečně cítí dotčeny slovy o postdemokracii jako o hroz-

bě pro svobodu člověka. Varovná slova o postdemokracii totiž 

nemíří na jejich bohulibé či třeba i velmi utilitární aktivity, ale na 

ideologii, podle které je třeba „zastaralou“ demokracii nahrazovat 

jinými principy a ve které struktura nestátních struktur jen sehrá-

vá roli mocenského nástroje. 

Některé z těchto struktur se stávají nátlakovými skupinami, kte-

ré si plnění svých potřeb či priorit vynucují často dosti neomale-

ně. Mají to v demokracii bohužel docela jednoduché, neboť plně 

využívají fenoménu koncentrovaného a rozptýleného zájmu. 

To je princip, na kterém spočívají všechny lobbyismy i efektivita 

prosazování skupinových zájmů proti zájmům širší veřejnosti. Lze 

nalézt mnoho rozhodnutí, při kterých újma je rovnoměrně roz-
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prostřena například na daňové poplatníky, takže dotčené to tolik 

nepálí a nemotivuje se účinně bránit, zatímco z výnosu z takové-

ho rozhodnutí profi tuje jen malá skupina, takže každý její člen je 

vysoce motivován a skupina bývá dobře organizována. Když každý 

v tomto sále přijde o padesát korun, moc to nepocítí, jeho večer 

bude zhruba stejný, jako by byl bez této ztráty. Když ale všechny 

tyto vaše peníze dostanu například já, mohl bych si už dopřát třeba 

velmi luxusní večeři. Vaše motivace odepřít mi tento malý dárek 

bude mnohem menší než má motivace z vás tyto peníze dostat. 

Proto je poplatník častým obětním zvířetem, které jde bez 

cavyků na porážku, kdykoli se skupinový zájem efektivně zorgani-

zuje. A úplně nejlepší je, když zájmová skupina svůj profi t propa-

gandisticky pojmenuje jako veřejný zájem, což vidíme kolem sebe 

také dost často. Nicméně všechny tyto projevy k životu svobodné 

společnosti patří a pokoušet se je vymýtit by bylo totéž, jako brá-

nit svobodným lidem jít za svým štěstím. Ano, v jistém momentě 

tyto formy nátlaku dosahují takové míry, že k chránění zájmu roz-

ptýleného je jim třeba čelit. Čelit jim lze ale opět jen jiným, kon-

kurenčním vlivem a argumentací. 

Připomenu třeba nedávný celosvětově sledovaný koncert pro 

Afriku. Možná leckdo přehlédl, že nešlo o klasickou (spornou) 

charitativní akci. Diváci po celém světě nebyli vyzýváni, aby posí-

lali své peníze na nějaká konta, ze kterých lepším či spíše horším 

způsobem budou hrazeny některé rozvojové programy pro chudé 

africké obyvatelstvo. Diváci byli vyzýváni k přímému politickému 

nátlaku. Měli psát představitelům zemí sdružených ve skupině 

G8, aby tito státníci svým rozhodnutím Afričanům poskytli peníze 

daňových poplatníků svých zemí. Politici, zvolení miliardou voličů 

a disponující penězi nuceně vybranými od miliardy poplatníků, 

měli poslouchat ne všechny ty, jejichž mandát mají, ale jen zorga-

nizovanou nátlakovou skupinu, která „lépe“ než běžný poplatník 

a volič ví, co se s jeho penězi má dělat. A takových případů je mno-

ho. Všechny jsou pokusem o preferování jedné zájmové či názo-

rové skupiny nad jinými a to prostřednictvím státní moci. Pořád 

jde ale jen o vliv na tuto moc, nikoli o její přebírání. Proto všem 

takovým projevům říkám postdemokracie měkká. 

Za tvrdou formu postdemokracie považuji projevy toho, 

kdy tyto organizace získají přímý podíl na moci. Příkladem 

jsou třeba profesní komory s povinným členstvím, na které je 

ze zákona delegována část výkonu státní správy. Vůči svým čle-

nům se tak mohou chovat jako autoritativní státní orgán, nečle-

nům pak mohou třeba zabránit ve vstupu na trh. O občanu a jeho 

právech tak rozhoduje nikoli stát s mandátem všech občanů, ale 

pouze zájmová skupina bez univerzálního mandátu. Dalším pří-

padem jsou taková ustanovení pravidel tzv. kolektivního vyjed-

návání, podle kterých jsou dohody uzavřené odborovými svazy 

platné i pro pracoviště, kde žádné odbory nejsou. Lze tedy říci, že 

pracovně-právní podmínky jednoho zaměstnance určuje nikoli 

zákon a smlouva, ale rozhodnutí jiných zaměstnanců. 

Dalším příkladem jsou situace, kdy jednotlivá profesní sdru-

žení či zájmové skupiny delegují či nominují kandidáty do orgá-

nů, které jsou pověřeny výkonem státní správy (třeba mediální 

rady). Lze pak říci, že člen takové skupiny rozhoduje i za ty spo-

luobčany, kteří členy žádné takové skupiny nejsou. Dalším příkla-

dem jsou různá správní rozhodnutí, kdy účastníky řízení jsou ze 

zákona i vyjmenované zájmové skupiny (např. organizace ekolo-

gických aktivistů a radikálů), jejichž členové mají vlastně takto 

větší rozhodovací pravomoci než veřejné, všemi občany volené 

instituce. Na mezinárodní úrovni pak jde o nátlakové a zájmové 

organizace, které – do značné míry fi nancované penězi rozdělo-

vanými veřejnými institucemi – často získávají práva podobná 

mezistátním organizacím s mandátem.

 Problém však nevězí v aktivitách těchto zájmových skupin, 

odborů, komor či „neziskových“ organizací. Tyto subjekty se pou-

ze v mezích daných podmínek snaží maximalizovat svůj profi t 

v podobě dosahování svých záměrů. Problém vězí v pravidlech, 

která těmto subjektům svěřují část moci. A tato pravidla jsou pro-

duktem postdemokratické ideologie. Osou této ideologie je pak 

pojem „občanská společnost“. 

Na první pohled jde jen o název, u kterého bychom spolu se 

Shakespearem mohli říci: co je po jméně, svobodná společnost 

i pod jiným jménem „voněla by stejně“. Mohli bychom říkat, že 

občanskou společností přece může někdo rozumět i svobodnou 

společnost, strukturovanou spontánně vzniklými organizacemi. 

Ale není tomu tak. Už v samotném termínu „občanská společnost“ 

je obsaženo jisté ne neutrální vidění světa. Pokusím se to vysvětlit.
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Každý z nás je nositelem mnoha rolí. Ráno vstaneme a potkává-

me se s členy své rodiny jako tatínek, sestra či třeba strýček. Jede-

me do práce a jsme cestujícími. V práci jsme kolegou svých kole-

gů. Pak jsme třeba návštěvníkem koncertu či zákazníkem v restau-

raci. Některé role se překrývají a kombinují, jiné střídají. 

Býti lidskou osobností není role. To je identita. Zato býti obča-

nem je role. Občanem jsme, když přicházíme do styku se státem 

(nebo obcí), prostě s erárním soukolím. Občanem je člověk jako 

volič, jako daňový poplatník, příjemce dávek, jako objekt regulací. 

Je to role široká, nikoli však plně zastřešující. Není to identita.

Občanská společnost je proto společností občanů, vymeze-

ných rolí, nikoli lidí se vším všudy. Je společností chápající člově-

ka zúženě jen jako občana. Do občanské společnosti patříme jen 

jako příslušníci státu či obce, nikoli jako spolužáci, členové party, 

sportovního klubu či spolku. Občanská společnost tedy nemůže 

být zastřešujícím termínem pro celé lidské společenství, ale pou-

ze pro velmi defi novaný vymezený typ aktivit a vztahů. Nevyčer-

pává veškerou lidskost a lidskou pospolitost. Pokud bychom při-

pustili, že ve všech svých rolích je člověk občanem, pak splňuje-

me defi nici totalitní společnosti. V té má stát ambici vstupovat 

„totálně“ do všech oblastí lidského života, koneckonců odtud také 

tento systém dostal své jméno. 

V jistém smyslu by bylo možné chápat pojem „občanská spo-

lečnost“ jako společenství žijící v takovém státu, který je důsledně 

odvozen od vůle a mandátu občanů, a to narozdíl od totalitního 

režimu, kde je občan jen kolečkem státní mašinérie. Jenže podle 

tohoto pojetí nejde o společnost ve vlastním slova smyslu, nejde 

o sociální vzájemné společenství, ale o strukturu, o stát, o nástroj 

kolektivního rozhodování, a tím i o (byť tu nejcivilizovanější) for-

mu násilí vůči svobodné individualitě. V takto pojaté občanské 

společnosti sice údajně existuje stát pro občana, zatímco v totalit-

ním režimu je občan pouze částí celku a jeho identita je podříze-

na vyšší identitě kolektivu. V obou případech ale mluvíme o stá-

tu a o vztahu státu a jednotlivce, nikoliv o vztazích jednotlivců či 

jejich spontánních, svobodně utvářených struktur mezi sebou. 

I v plně demokratickém státě přitom vedle sebe paralelně exis-

tují různá jiná společenství s vlastními přirozenými vazbami, při-

rozenými nevnucenými a neformálními autoritami či dokonce 

paralelní systémy s autonomními pravidly, rituály i institucionál-

ními mechanismy. Ty tvoří vlastní jádro veřejné, nadintimní nebo 

mimointimní lidské existence. Pokud má někdo na mysli právě 

tyto paralelní ne-struktrury i paralelní struktury a používá pro 

ně termínu občanská společnost, nedělá pouze sémantickou chy-

bu, ale vypovídá tím i cosi o svém chápání lidské sounáležitosti 

a interaktivity. Snaží se totiž přenášet modely vztahu občan–stát 

na všechny ostatní, tedy i spontánní a přirozené aktivity. 

Na první pohled to často vypadá obráceně, že totiž propagáto-

ři myšlenky tzv. občanské společnosti mluví o občanské společ-

nosti jako o jakémsi konkurentu státu, jako o jakési jeho alternati-

vě, která může stát vytlačovat z některých jeho domén a přebírat 

některé jeho funkce ve prospěch nezávislého jedince. Ve skuteč-

nosti ale jde o něco jiného. Prostřednictvím zdánlivého tlaku na 

„poobčanštění“ státu prosakuje naopak sám stát, jeho charakte-

ristiky a atributy i do oblastí, kvůli kterým nebyl vytvořen a kvů-

li kterým není provozován. Toto prosakování je velmi nebez-
pečné, dokonce nebezpečnější než samotné rozpínání stá-
tu. Je totiž méně patrné a naši svobodu omezuje nenápadněji, než 

státní moc. Při rozpínání státu jsou jeho hranice stále zřetelné, při 

prosakování už nikoli.

Typického stoupence konceptu občanské společnosti odhalí 

jednoduché výroky. Třeba Ivo Mathé v roce 2002 na českokrum-

lovské mediální konferenci řekl, že případné omezení státních 

dotací pro tzv. neziskové organizace by bylo přímým ohrožením 

občanské společnosti. Jestliže nám někdo tvrdí, že občanská 

společnost je pouze termínem pro nezávislé spontánní orga-

nizované aktivity, jak je možné, že tyto aktivity mají mít nárok 

na peníze násilím vybrané státem od daňových poplatníků? Jak 

může tyto údajně nezávislé, spontánní a přirozené aktivity ohro-

zit absence peněz od státu? Absence peněz od státu může přece 

ohrozit jen kvazistátní strukturu. Strukturu na stát napojenou, 

z něj žijící a státem se nechávající používat. Prodlouženou ruku 

státní moci.

Stoupence této ideologie poznáme i podle typických vět typu: 

„proč to má dělat stát, když to může za něj udělat ta či ona veřej-

ně prospěšná organizace,“ nebo třeba: „je nutno zaplnit prázdný 

 prostor mezi státem a jednotlivcem, to jen skrytí etatisté  chtějí, 
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aby stát vládl izolovaným individuím a měl tak moc pevněji 

v rukou“. Podobné, už skoro otřepané věty prozrazují na svoje 

mluvčí, že zcela nechápou nebo dokonce účelově zamlžují sám 

princip státu jako prostor vzniku a výkonu (a vynucení) kolektiv-

ního roz   ho    do vání. 

Slova o „prostoru mezi občanem a státem“ jsou velmi 

obvyklou frází postdemokratické ideologie. Její stoupenci vyčíta-

jí svým oponentům, že chtějí tento prostor udržet jako va kuum, 

a tito oponenti se zase často zbytečně brání tvrzením, že si tako-

vé vakuum nepřejí, že tento prostor také chtějí mít zaplněný 

 spontánními aktivitami lidí. Tento defenzívní postoj ale přejímá 

tezi postdemokratů, že takový prostor MEZI automaticky existu-

je, existovat má, a že spor je jen o tom, čím a jak má být zaplněn. 

Tvrdím však, že prostor mezi občanem a jeho státem 
nemá být žádný. A velice chci zdůraznit to klíčové slovo JEHO. 

Obhájci fráze o prostoru mezi občanem a státem totiž nevidí stát 

jako instituci patřící občanům, ale jako monstrum, které je třeba 

nějak obcházet, nahrazovat, překonávat jiným modelem kolek-

tivního rozhodování. Postdemokracií. Proto také necítí potřebu 

a nutnost, aby se občan svého státu mohl přímo dotýkat. Jejich 

vidění vychází z představy, že stát (a politika vůbec) byl zřízen 

jakýmisi Marťany, výsadkáři z jiných světů. Proto vidí smysl v para-

lelních strukturách, nahrazujících demokracii přebíráním pří-

mého podílu na rozhodování, nebo ve vidění těchto organizací 

a nátlakových skupin jako prostředníka mezi občanem a státem. 

Tyto organizace mají podle popsané ideologie fungovat jako fi ltr, 

jako monopolní zprostředkovatel. Jako svého druhu majitel klíčů. 

Občan, který je od státu oddělen jakýmsi „živým“ prostorem, 

ztrácí možnost svůj stát přímo pověřovat svým mandátem, tento 

mandát průběžně aktualizovat a prověřovat, a stává se závislým na 

korporativistických strukturách. Stoupenci této ideologie nevidí 

stát jako instituci stojící a padající s mandátem občanů, ale jako 

jakousi samostatnou autonomní enklávu, jakéhosi samostatného 

živočicha. Občan má ale podle mého přesvědčení zásadní právo, 

aby mezi ním a jeho státem nebyla bariéra žádná. Má právo, aby 

mezi ním a státem nestál žádný překladatel z češtiny do češtiny, 

žádný zprostředkovatel. Občan má právo svůj stát řídit a kontro-

lovat přímo. A ne že kdosi svými širokými zády odstaví občana 

od jeho státu se snahou získat výsostné právo na tlumočení jeho 

přání a zájmů.

Další obvyklou frází postdemokratů je, že určité struktury 

prý mají vykonávat jisté činnosti za stát, místo něj, protože to je 

prý lepší, výhodnější, levnější, efektivnější. Má-li ale někdo dělat 

něco za stát (místo státu), pak se tím především přiznává, že se 

mluví o doménách primárně náležících státu. Od státu si je různé 

„náhradní struktury“ jen půjčují v zájmu údajně lepší efektivity. 

Říkají, že lépe než státní mašinérie bude plnit tyto funkce nestát-

ní organizace, ale protože to vlastně dělá „za stát“, chce za to od 

státu výhody. A stát si zároveň nad těmito „propůjčenými“ aktivi-

tami ponechává svou kontrolu. Postdemokraté tím přiznávají, že 

jde o činnosti, které primárně nepatří do sféry individuálního 

rozhodování. Zároveň s tímto přiznáním ale říkají, že stát není 

ideálním místem pro výkon kolektivního (a tedy jednotlivcům 

vnucovaného) rozhodování. Jejich cílem je od státu (a pryč ze 

sféry demokratické kontroly, mluvíme-li o státu demokratickém) 

přebírat nejen objem jakési péče či okruh činností, ale i právo 

obhospodařovat veřejné statky, brát si na to od státu prostředky 

a oprávnění rozhodovat o druhých lidech. A to je nebezpečné. 

Jestliže jsme si řekli, že stát, byť demokratický, je formou násilí, 

pak je třeba ostří tohoto násilí držet v pevné pochvě demokratic-

kých institucí nadaných mandátem. Prosakuje-li erár mimo demo-

kratickou kontrolu a zároveň ponechává-li si možnost zasahovat 

do života lidí, užívat jejich peníze atd., pak musím opakovat, že 

jde o ještě mnohem větší nebezpečí než rozpínání státu. Já nechci 

aby někdo dělal něco za stát. Chci, aby toho stát dělal co nejméně, 

ale aby to málo skutečně dělal jen on sám. Za stát může konat 
pouze stát. Pokud jedná jeho jménem někdo jiný, zůstane tomu-

to „náhradnímu“ subjektu pravomoc používat proti občanům nási-

lí, ale poztrácí se jeho podřízenost demokratickým a kontrolním 

mechanismům. Existují-li veřejné statky, jejichž spravování a uží-

vání opravňuje k užití kolektivistického násilí, pak nechť jsou spra-

vovány a užívány pod demokratickou kontrolu demokratického 

státu, neboť pro jeho existenci jinak není žádné jiné oprávnění.

Jestliže tisíce spontánně vzniklých iniciativ, občanských aktivit 

a organizací vyvíjejí činnost ve prospěch svůj i svého okolí, pak 

tak nečiní „za stát“, ale za sebe, ze své vůle a ze své potřeby. Pře-
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ce nelze mlčky předpokládat, že stát je původně výhradním legi-

timním provozovatelem těchto činností a spontánní aktivity jen 

náhradním (a třeba i někdy lepším), druhotným řešením. Spon-

tánní autentické aktivity musí být iniciovány nezávisle na veřej-

ném sektoru, jinak o spontánnosti a autenticitě nemůže být řeč. 

Pokud by někdo takovým spontánním aktivitám chtěl bránit v čin-

nosti, či tuto činnost chtěl nějak omezovat, dopouštěl by se útoku 

na svobodu. To však od kritiků postdemokracie nehrozí a nikdy 

nehrozilo. Ano, propagátoři „občanské společnosti“ za takový 

útok považují již snížení či odepření státní dotace či zpochybně-

ní nároku na daňovou výhodu. Daňová výhoda přitom není ničím 

jiným než formou dotace. Dotace je alespoň přímá nedobrovolná 

účast poplatníků na fi nancování jisté činnosti, ale selektivní daňo-

vá úleva je stejnou nedobrovolnou účastí, avšak nepřímou, skry-

tou a proto nevyžadující demokratické prosazení v soutěži s jiný-

mi prioritami. Na ostatní poplatníky přenáší povinnosti doplácet 

na veřejné statky i za ty subjekty, kterým bylo selektivně uleveno.

Tendence dát organizacím a skupinám moc nad člověkem 

a fungovat paralelně se státem, nebo místo státu, nebo stát dokon-

ce ovládat, je třeba chápat jako formu korporativismu, který 

s demokracií nemá nic společného. Ostatně také korporativis-

mus vznikl z frustrace nad demokracií a z neschopnosti řešit tuto 

frustraci uvnitř systému. Klasickou ukázkou tohoto myšlení je 

věta: Jsme syti nevěcného hašteření politiků. 

Tato věta by mohla velmi dobře zapadnout do některého Mus-

soliniho projevu nebo do Hitlerova Mein Kampfu, pochází však 

z české postdemokratické klasiky: z ustavujícího prohlášení hnutí 

Impuls 99. Tato věta není ničím menším, než přímým útokem na 

demokracii. Kdyby její autoři chtěli zůstat na půdě demokracie, 

pak by se se svou nevolí obraceli na konkrétní politiky, konkrétní 

politické strany, mohli by je právem či neprávem kritizovat jakko-

li brutálně a mohli by tvrdit, že oni by politiku dělali lépe anebo 

by pověřili někoho, komu by už věřili. Jenže tato věta odsuzuje 

politiku jako systém a politiky jako „třídu.“ Jsou-li autoři podle 

svých slov syti „hašteření politiků“, čili legitimní soutěže lidí, kteří 

získali mandát svobodných spoluobčanů ve svobodných volbách, 

pak tím nemohou sledovat nic menšího, než odstranění systému 

a zavedení něčeho jiného, než je demokracie. A do té doby se 

budou pokoušet o obejití demokratického systému jinými meto-

dami, které nejsou postaveny na mandátu občanů, pocházejícím 

ze svobodných a rovných voleb. 

Nebojujme jen minulé války. Každé nebezpečí pro svobodu 

i demokracii v době svého vzniku vypadalo líbivě. Současné nej-

větší nebezpečí pro svobodu vidím právě v ideologii, kterou jsem 

tu zkusil popsat. Nenechme zemřít demokracii pro líbivý příslib 

postdemokracie.
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Závažnost diskutování o roli nevládních organizací ve společ-

nosti či ještě přesněji, otázka podílu těchto organizací na politic-

ké správě státu, obcí apod., je nepopiratelná. Vyhrazený čas pro 

jednotlivé příspěvky mi nedovoluje pojednat toto téma do větší 

hloubky, proto se omezím jen na několik aspektů této problema-

tiky, jež považuji za klíčové.

První část mé úvahy se bude týkat defi nice kompetencí nevlád-

ních organizací v politickém životě státu, druhá část bude věno-

vána krátké analýze vzrůstajícího vlivu nevládních organizací na 

politice nadnárodních institucí, zvláště pak OSN.

Účel tzv. nevládních organizací v rámci státu

Nejprve tedy k prvnímu tématu – podílu nevládních organiza-

cí na politickém životě státu. Jaké jsou kompetence nevládních 

organizací na řízení státu a jeho územních jednotek (obce, kraje 

apod.)? Ptáme-li se po kompetencích různých institucí, odpověď 

bude závislá na zjištění, jaké mají tyto instituce „fi nality“, tj. za 

jakým účelem vznikají a co je jejich přirozeným cílem. Ptáme-li se 

po fi nalitě státu, pak klasická politická fi losofi e dochází k závěru, 

že účel státu spočívá v zajištění a ochraně obecného dobra – ono-

ho souhrnu podmínek, které umožňují jednotlivým lidem, aby 

mohli účinně sledovat takové dobro a blaho, které nelze vytvořit 

a udržet jinak než trvalou a spořádanou spoluprací; dobro nezbyt-

né pro soužití množství lidí. Jak píše Tomáš Akvinský ve své práci 

„De regimini“: „Dobro a blaho sdruženého množství je v tom, aby 

byla zachována jeho jednota, jež sluje mír; když ten zmizí, zmizí 

i užitečnost společenského života, neboť nesvorné množství je 

samo sobě na obtíž“. Sv. Augustin obecné dobro charakterizuje 

souhrnným pojmem „tranquilitas ordinis“ tedy „pokoj řádu“. 

Postdemokracie v OSN

Michal Semín

ředitel Institutu sv. Josefa
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Kompetence státu je tedy zřejmá a odvíjí se od účelu, pro který 

přirozeně vzniká. Má-li být řízení státu, tedy výkon politické moci 

ve státě, kompetentní, pak podmínkou je ohled na zájem a po-

třeby všech, nikoli jen jeho některých skupin či společenských 

vrstev.

Ve světle této jen letmo nahozené představy o roli státu ve 

veřejném životě se nyní ptejme, jakou fi nalitu a z ní vyplývající 

kompetence v politice mají nevládní organizace.

Zatímco stát ve smyslu občanské společnosti je společností při-

rozenou, vyplývající z přirozenosti člověka, nevládní organizace 

jsou společnostmi nenutnými, nahodilými a tematicky omeze-

nými. Není v přirozenosti nevládních organizací sledovat obec-

né dobro, pouze dobro dílčí, ať už dobro svých členů, příznivců 

nebo jiného početně omezeného množství lidí. Je výsostným zna-

kem politiky v užším slova smyslu, usměrňovat veřejný život způ-

sobem, jenž zohledňuje oprávněné potřeby a zájmy celku. Nevlád-

ní organizace ze své vlastní povahy sledují jen to dobro, skutečné 

či jen zdánlivé, pro jehož sledování vznikají. Kdyby měly suplovat 

politiku na úrovni státu, vznikal by zde jistý ontologický absurd, 

cosi jako „nevládní stát“. 

Zatímco politická legitimita státu (nemyslím zde konkrétních 

historicky vzniklých států, ale státu per se) plyne z lidské přiro-

zenosti, politická legitimita nevládní organizace plyne výlučně 

z toho, zda tomuto obecnému dobru svoji činností napomáhá či 

nikoli. A i tehdy, je-li její činnost společensky prospěšná, nevzniká 

tím nárok na její přímý podíl na politické správě dané obce, kraje, 

státu, společenství států apod.

Považuji za rozumné, aby státní správa či samospráva na růz-

ných úrovních působení konzultovala svá různá rozhodnutí s tzv. 

nevládním sektorem (když např. MŠMT řešilo svůj postoj k tzv. 

domácímu vzdělávání, zcela nerozumně se bránilo komunikaci se 

organizacemi, zastupujícími rodiče doma vzdělávaných dětí), aby 

po zralé rozvaze dospěla ke konkrétnímu politickému rozhodnu-

tí, nikoli však proto, že by se o svoji politickou autoritu měla dělit 

s nevládními organizacemi. Pro praktickou politiku z toho plyne 

jasný závěr: nevládní organizace nemají mít přímý politický podíl 

na rozhodovacích procesech ve státě. Tento závěr význam nevlád-

ního sektoru nikterak nesnižuje, pouze respektuje  přirozené 

danosti, tedy přirozené odlišnosti mezi státem a tímto segmen-

tem veřejného života.

Existuje další důvod, proč není vhodné, aby nevládní organiza-

ce měly podíl na politické správě věcí veřejných. V politické obci, 

jež generuje vládce prostřednictvím voleb, dochází k pověření 

vládnout způsobem, který je transparentní. Tento typ pověření 

pro politickou odpovědnost k výkonu vlády nevládní sektor nemá 

– nemá žádnou pravomoc, ani zdola, ani shůry.

Právě tato nižší transparentnost nevládního sektoru snižuje 

možnost veřejné kontroly, jakkoli by byla ve stejné míře žádou-

cí, úměrně tomu, jak se její vliv na politiku zvětšuje, jako je tomu 

v případě potřeby veřejné kontroly státu a jeho institucí. Existu-

jí nevládní organizace, fi nancované z veřejných rozpočtů, jejichž 

„společenská užitečnost“ se odvíjí mj. od toho, že vykáží nárůst 

některých společensky negativních jevů – užívání drog, prosti-

tuce, týrání dětí apod., aby si zajistily rozpočtovou přízeň i pro 

následující období. Jakkoli nechci zpochybňovat existenci těchto 

jevů a jejich negativní dopad na život celé společnosti, považoval 

bych za vhodnější, z hlediska omezení možných korupčních vli-

vů, aby tyto organizace získávaly fi nance pro svoji činnost jinde 

než z veřejných rozpočtů.

Je také na místě si uvědomit, že není nevládní organizace jako 

nevládní organizace. Nejen že jsou některé tyto organizace vláda-

mi jednotlivých států či rozpočty nadnárodních organizací přímo 

fi nancovány, ale mohou se vykázat politickou podporou zvláště 

v těch oblastech veřejného života, jež podléhají diktátu soudobé 

politické korektnosti. Jsou to právě tyto organizace, jež na růz-

ných mezinárodních konferencích prosazují agendu, se kterou by 

ofi ciální vládní delegace vystoupit nemohly, neboť jim pro určité 

radikální, sociálně inženýrské postoje a projekty chybí politický 

mandát. Mám na mysli například organizace, jež vznikly za úče-

lem eugenické populační kontroly, jako je např. Mezinárodní spo-

lečnost pro plánované rodičovství, založené americkou radikální 

feministkou a socialistkou Margaret Sanger.1

1) Tato organizace se původně jmenovala Eugenic Society a spolupodílela se na 
přípravě eugenického programu nacistické třetí říše, po válce byla z pocho-
pitelných důvodů přejmenována na IPPF; v čele české pobočky stojí české 
veřejnosti známý MUDr. Radim Uzel
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Tím se dostáváme ke druhé části mého příspěvku – rostou-

cí roli nevládního sektoru na politice nadnárodních organizací. 

Jakkoli se dnes oprávněně zabýváme otázkami, spjatými s naším 

začleněním do Evropské unie, bylo by chybou přehlížet nedávný 

vývoj na úrovni jiné nadnárodní entity, OSN. Také zde, na plane-

tární úrovni, existují snahy o federalizaci, o postoupení pravo-

mocí členských států budoucímu centru globální politické moci, 

snahy po zavedení společné armády, parlamentu se zákonodár-

nou pravomocí či světových daní.2 

Kdo jen trochu pozorněji sledoval průběh konferencí, jež se na 

půdě OSN konaly v roce 2000, pak si nemohl nepovšimnout vážně 

diskutovaného návrhu na zřízení speciální komory na bázi Valného 

shromáždění OSN, jež by sdružovala zástupce tzv. občanské spo-

lečnosti, tedy námi diskutovaného nevládního sektoru. Politické 

a zákonodárné iniciativy, jež by byly projednávány na půdě Valné-

ho shromáždění, by byly konzultovány s touto komorou nevládních 

organizací. V žádném z materiálů, které jsem měl k dispozici, jsem 

nezjistil, jakým mechanismem budou tyto organizace vybírány, jak 

získají svůj mandát pro práci v této nevládní komoře. Souběžně se 

zasedáním Valného shromáždění OSN probíhalo zasedání, s plnou 

podporou řídících složek OSN, s názvem Millenium Forum, jenž, 

podle vlastních slov, zastupovalo tzv. globální občanskou společ-

nost a její zájmy. S politováním konstatuji, že tyto smělé požadavky 

globokratů, se až na nepatrné výjimky, nedostaly do zorného pole 

zájmu českých politiků ani politických komentátorů.

Moje bývalá kolegyně v Občanském institutu paní Mgr. Micha-

ela Freiová se před lety zúčastnila jedné z těchto konferencí OSN 

tematicky věnované otázce postavení žen ve společnosti. Tehdy 

nám zaslala pohlednici s pozdravem z „centra světového komu-

nismu“. V průběhu jednání se setkala s vypracovanými metodami 

manipulace (formou zákulisního vyjednávání, předpřipravených 

2) Je například navrhována tzv. Tobinova daň za mezinárodní finanční tran-
sakce nebo si stačí připomenout návrh bývalého prezidenta Václava Havla, 
přednesený na Valném shromáždění OSN v září 2000, aby každý světoobčan 
platil 1USD do společného planetárního rozpočtu – a jestli mne paměť 
neklame, pak také neměl žádné politické pověření coby představitel státu 
k předložení tohoto bodu.

dokumentů, na jejichž přípravě se tyto organizace bez jakéko-

li veřejné kontroly a pověření podílely), kterými různé nevládní 

organizace získávaly ofi ciální vládní delegace pro politiku umě-

lého rovnostářství, tzv. genderové politiky, fi nanční penalizaci 

mateřství či tzv. reprodukčních práv, čímž se myslí legální přístup 

k potratu a jiným formám populační kontroly. Tyto organizace 

měly jeden společný jmenovatel, tedy kromě toho ideologického, 

a to bylo přesvědčení, že jednají jménem tzv. občanské společnos-

ti. Feministické organizace se nijak netajily tím, že zastupují práva 

všech žen, že jsou těmito ženami, i když bez jejich vědomí, dele-

govány, aby zastupovaly jejich dosud neuvědomělé požadavky 

vůči mužům a jiným represivním formám organického života.

Jiné politicky i fi nančně dobře zajištěné aktivity tzv. nevládního 

sektoru, které stojí za zmínku, jsou organizace ekologicky zaměře-

né, např. Mezinárodní zelený kříž Michaila Gorbačova (hlavního 

iniciátora další organizace nazvané Fórum o stavu světa, na jehož 

konferenci před několika lety zazněl vážně míněný požadavek na 

redukci světové populace o 15 procent), programy fi nancované 

dalšími známými fi lantropy jako je kanadský panteista a zastán-

ce celosvětového politického sjednocení Maurice Strong, ředitel 

CNN Ted Turner či ve střední Evropě více známy George Soros, 

jehož programy „otevřené společnosti“ prosazují radikální so-

ciální agendu v zemích bývalého komunistického bloku. Všechny 

tyto organizace získaly politické krytí bez toho, že by se namáha-

ly získat veřejnou podporu demokratickou cestou, což zde neu-

vádím proto, že bych se považoval za vyznavače demokratismu, 

ale proto, že se tyto organizace hodnotami demokracie, plurality, 

tolerance a otevřenosti rády zaštiťují.

Závěr

Prezident Klaus se ve své varšavské přednášce3 dotkl reálného 

problému, o jehož existenci svědčí i to, jakou bouři sklidil. Jsem 

proto rád, že se i na tomto fóru mohou některá politicky neko-

rektní stanoviska svobodně vyslovit a děkuji pořadatelům z CEPu, 

že nám tuto diskusi umožnili.

3) Pozn. editora: Český text přednášky Václava Klause na zasedání rady Evropy ve 
Varšavě, tak jak byl publikovaný v Lidových novinách, uvádíme v příloze.
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Téma postdemokracie se pomalu, ale jistě stává tématem poli-

tických a společensko- či kulturně-politických debat. Je pouze 

otázkou času, kdy toto téma pronikne i do společenských věd. 

Lze důvodně předpokládat, že debata ohledně pojmu „post-

demokracie“, jeho obsahu, či jeho normativních a kontextuálních 

konotací bude intenzivní a náročná. Tento stručný příspěvek v žád-

ném případě nemá ambici do takové debaty výrazně zasahovat. 

Jeho cíle jsou skromnější. Zaměří se na některé jevy, které jsou ve 

společenském a zejména politickém prostředí součástí procesů, 

které by mohly k postdemokratickému uspořádání politiky a spo-

lečnosti směřovat a pokusí se provést v určitém slova smyslu obra-

nu politiky v jejím klasickém chápání, nebo – lépe řečeno – obranu 

autonomního prostoru, jenž by měl být sféře politiky ponechán.

Jedním z hlavních předpokladů jak kritiků, tak obhájců kon-

ceptu postdemokracie, je skutečnost, že do procesů politického 

rozhodování mají (či budou mít, respektive – u obhájců – měly 

by mít) přístup různé iniciativy a aktivity, které se jinak pohybu-

jí v předpolitické sféře občanské společnosti. Tento příspěvek se 

nejprve krátce zastaví u pojmových a obsahových zmatků s touto 

sférou spojených, posléze analyzuje autonomii jednotlivých spo-

lečenských sfér (subsystémů), poukáže na nebezpečí jejich příliš-

ného prolínání a konečně nastíní, jaká role tedy „zbývá“ institu-

cím občanské společnosti.

1. Občanská společnost jako téma společenských věd

Jedním z problémů, které diskuse o postdemokracii provázejí, 

je pojmová neujasněnost. Někteří hovoří o nevládních organiza-

cích či agenturách (velmi oblíbená je zejména z angličtiny utvo-

Postdemokracie, občanská společnost 
a autonomie politiky

Vít Hloušek

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně
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řená zkratka NGO), jiní používají v souladu s tradicemi společen-

sko-politického protestu přelomu 60. a 70. let minulého století 

označení sociální hnutí. Tato označení jistě mají svůj smysl, v so-

ciálních vědách se používají, avšak mají poměrně přesně dané 

významy v závislosti na kontextu jejich užití. Z hlediska obecněj-

ší debaty není důvod nezahrnout tyto fenomény pod souhrnný 

název instituce občanské společnosti jakožto sféry mezi jedincem 

a politikou.

I tato věc však má svůj zádrhel a tím je deformace pojmu 

občanská společnost. Příliš mnoho myslitelů hovořilo o občan-

ské společnosti v příliš mnoha souvislostech až se nakonec sta-

lo, že vlivem intelektuálů typu Václava Havla zakořenilo takové 

pojetí občanské společnosti, které je v podstatě totožné s před-

stavou postdemokratického vládnutí. Termín občanská společ-

nost získal enormní normativní zátěž: občanská společnost byla 

vnímána jako něco, co (narozdíl od tradiční politiky) nerezig-

nuje na veřejnou morálku, co je vskutku vrostlé do společnosti 

a tím pádem jaksi více „autentické“. Ponecháme-li stranou tyto 

a podobné iluze, zbývá nám ještě poměrně dost prostoru, aby-

chom pojem občanské společnosti podrželi bez idealistického 

balastu.

Občanská společnost pak představuje prostě prostor pro dob-

rovolné aktivity občanů, které nejsou primárně ani součástí trž-

ní ekonomiky, ani součástí politické sféry. V této nenormativní 

podobě občanskou společnost velmi dobře popsal americký poli-

tický fi losof Michael Novak1, byť tuto sféru nenazýval občanská 

společnost, ale zprostředkující instituce. Domníváme se, že není 

nutné bez boje přenechávat pojem občanská společnost kritikům 

standardní demokracie a proto jej v této nenormativní podobě 

budeme užívat i nadále.

2. Autonomie společenských systémů

V sociálních vědách existuje pojetí, které z pracovních důvo-

dů hovoří o společnosti jako o systému, který lze teoreticky a pro 

vědecké účely dělit na jednotlivé subsystémy (chcete-li, použí-

vejte klidně výraz sféry). Subsystémů může být celá řada, ale pro 

1) Novak, Michael: Duch demokratického kapitalismu, Praha 1992.

účely naší diskuse jsou klíčové tři základní společenské sféry: (1) 

demokratická politika, (2) svobodná tržní ekonomika, (3) funkč-

ní občanská společnost.

Čím se tyto sféry vlastně odlišují? Proč je možné a zároveň 

důležité posuzovat je odděleně? Důvodů, kvůli kterým se odli-

šují, je více. Samozřejmě mají jiný důvod k bytí: tržní ekonomi-

ka (kterou ponecháme z důvodů zjednodušení dalšího výkladu 

víceméně stranou) zabezpečuje prostor pro realizaci svobodné 

směny. Politika slouží k autoritativní regulaci společenského jed-

nání. Naproti tomu občanská sféra slouží k realizaci autonomních 

vyjádření jednotlivců, reaguje na lidskou potřebu společenství. 

Tyto sféry se proto logicky liší modem operandi, zdroji jednání 

a zejména zdroji legitimity tohoto jednání.

Modus operandi demokratické politiky v její moderní libe-

rální zastupitelské variantě je jednoduchý. Občané se sdružují 

kvůli hájení svých individuálních i skupinových zájmů do poli-

tických institucí (stran a zájmových skupin), soupeří ve vol-

bách o přízeň voličů a tím o přístup k politickému rozhodování 

a kontrole moci. Pokud se neosvědčí, budou v následujících vol-

bách pohnání občany k odpovědnosti a ve volbách již nebudou 

 zvoleni2. Dominujícím jednáním v politické sféře tedy je obsa-

zování politických úřadů a zdrojem legitimity je podpora obča-

nů-voličů.

Instituce občanské společnosti naproti tomu neusilují o bez-

prostřední držení politických úřadů. Sdružují na základě svo-

bodného rozhodnutí jedince s podobnými postoji a zájmy 

a napomáhají vytvářet prostředí, které podporuje rozvoj těch-

to sdílených zájmů a postojů. Samozřejmě se občas obracejí na 

politickou sféru s požadavky či podporou, ale tím, že se neřídí 

logikou politického jednání, neměly by mít možnost politiku 

přímo vykonávat. Zdrojem jednání institucí občanské spo-

lečnosti je rozhodnutí jejich členů a byť cílem může být společ-

2) Tato teorie demokracie vychází z revize klasické teorie participační demokra-
cie, která je ideálem, jejž nelze v moderní společnosti naplnit. Základem je 
konkurence různých politických elit a pěstování politické kultury a institucí 
zastupitelské demokracie. Klasikem tohoto přístupu byl středoevropský 
politický myslitel Joseph Schumpeter (Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, 
socialismus a demokracie, Brno 2005).



32 33

nost jako celek, nedisponuje žádná instituce občanské společ-

nosti legitimitou, jež by ji opravňovala své postoje společnosti 

nutit. Nevstupuje totiž do politického zápasu a nezískává volič-

ské hlasy. Ať se to někomu líbí nebo ne, ani expertní znalosti, 

ani přesvědčení o morální nezbytnosti vlastního konání nejsou 

zdroje legitimity, které odpovídají liberální demokratické po-

litice.

A tím se dostáváme ke klíčovému rozdílu mezi politikou 

a občanskou společností. V demokracii nesou politikové odpo-

vědnost, odpovědnost nikoliv jenom vůči svým straníkům a vůči 

okruhu podporovaných zájmů, ale odpovědnost vůči společ-

nosti jako celku. Hypoteticky vzato je stát cosi, co je politikům 

veřejností prostřednictvím voleb propůjčeno a co politické elity 

pouze spravují. A pokud tak činí špatně, musejí nést za své kro-

ky odpovědnost přinejmenším prohrou v následujících volbách. 

Žádnou takovou odpovědnost instituce občanské společnosti 

nemají. Samozřejmě, že i ony jsou za své jednání někomu odpo-

vědny. Ale tím někým je pouze omezený okruh jejich členů či 

podporovatelů. Nenesou z logiky věci odpovědnost za své konání 

vůči společnosti jako celku ani vůči jedincům – občanům. Proto 

také nemohou vykonávat instituce občanské společnosti a lidé 

z tohoto okruhu politickou moc, aniž by vstoupili do přímé sfé-

ry stranické politiky, byť by to s námi se všemi mysleli sebelépe. 

Na tomto faktu nic nemění ani to, jak nedokonale může politická 

odpovědnost v praxi mnohdy vypadat.

Slyšeli jsme a jistě ještě uslyšíme řadu nářků nad tím, jak politic-

ká sféra neoprávněně narušuje autonomii trhu či občanské spo-

lečnosti. Některé jsou oprávněné, jiné nikoliv, ale o to teď nejde. 

Jde o to, že i autonomie politické sféry může být narušena3 a toto 

narušení je pro rovnováhu demokracie velmi nebezpečné.

3. Nebezpečí průniku institucí občanské společnosti 
do politiky

Existuje jeden prostor, kde je nebezpečí vzájemného narušení 

autonomních sfér politiky a občanské společnosti zvláště  vysoké. 

3) Pro příklad takového narušení nemusíme chodit příliš daleko, poskytují ho 
některé excesy spojené s tzv. televizní krizí či aktivity typu Impuls 99 či 
Děkujeme, odejděte!.

4) Výraz lobby, který se pro aktivity tohoto typu velmi často používá a je zejména 
mediálně velmi vděčný, se netýká celé šíře zájmů a jejich prosazování a neměl 
by být tudíž používán synonymně. Pojem zájmové skupiny bohužel není 
obsahově zcela ustálen a to ani v běžné řeči. Navíc ani zde se nejedná o termín 
nesporný, dokonce není ani nejužívanější. Vedle pojmu zájmové skupiny se 
používá rovněž pojmu nátlakové skupiny. V angličtině je to jednodušší, neboť 
pro tyto fenomény používá souhrnný pojem pressure groups, což by se do 
češtiny mělo obsahově adekvátně přeložit jako skupiny uplatňující vliv.

Tímto prostorem je oblast organizovaných zájmů či, chcete-li, 

zájmů, jejich prosazování a zájmových skupin4.

Klíčovým pojmem určující zájmovou skupinu je artikulace 

a agregace nějakého zájmu, určitého požadavku. Zájmové skupi-

ny mohou produkovat různé požadavky, mohou se orientovat na 

materiální či nemateriální zájmy a dokonce nemusejí v rámci své-

ho působení vůbec atakovat politickou sféru. Politické působení 

není zcela nezbytné pro to, abychom nějaké sdružení označili za 

zájmovou skupinu. Nás však samozřejmě zajímají v této souvislos-

ti pouze takové zájmové skupiny, které politické zájmy hájí.

Lze říci, že zájmové skupiny svým jednáním a cíli vědomě 

působí tlak na rozvolnění přísné hranice mezi občanskou spo-

lečností a politickou sférou (stejně tak u ekonomických zájmo-

vých skupin hrozí překročení hranice mezi tržní ekonomikou 

a politikou). Snaží se získávat politický vliv, aniž by musely vstu-

povat do ostré volební konkurence, která se týká politických 

stran a aniž by se vystavovali riziku oné odpovědnosti, o níž byla 

v souvislosti se sférou politiky řeč v předchozím výkladu. Zájmo-

vé skupiny se snaží – a budiž řečeno, že obecně je toto snažení 

naprosto legitimní – transformovat požadavky z jiných sfér spo-

lečnosti do sféry politické, prosadit je a tak hájit zájmy svých čle-

nů či sympatizantů.

Problém vzniká v momentu, kdy se kromě toho ještě snaží 

dosáhnout formálního či neformálního podílu na výkonu moci. 

Zatímco však na případy zneužití moci ze strany ekonomických 

zájmových skupin bývá velmi často poukazováno, pokusy (ať již 

úspěšné, nebo neúspěšné) o zneužití moci ze strany zájmových 

skupin majících kořeny ve sféře občanské společnosti bývají 

v nejlepším případě opomíjeny, v horším případě pak vyzdviho-

vány jako „pozitivní“ příklad nápravy údajně zlovolné stranické 

politiky a „politikaření“.
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V momentu, kdy se dejme tomu „Hnutí za záchranu remízků 

v České republice“ začne snažit o prosazení svých požadavků 

do agendy a rozhodování politické elity, nejde samozřejmě ještě 

o postdemokratický jev, ale o normální projev artikulace zájmů. 

Vše zůstává v pořádku, pokud naše Hnutí (které se tímto stává 

mimo jiné i politickou zájmovou skupinou) bude své zájmy prosa-

zovat standardními demokratickými prostředky. Jakmile však za-

čne vyhlašovat ve jménu svých morálních zásluh, ochrany příro-

dy, ba humanity samé, že by mělo bezprostředně diktovat minis-

terstvu životního prostředí své požadavky na záchranu remízků 

a s tím spojenou regulaci krajinného plánování a zemědělství, 

nebo že by mělo mít právo veta na rozhodnutí politických orgánů 

nebo nějakou podobnou pošetilost, končí demokracie a začíná 

postdemokratický zmatek, v němž nikdo za nic nenese odpověd-

nost a politiku kontrolují místo občanů „experti“ s možná dobrý-

mi úmysly, ale bez jakékoliv demokratické legitimity.

Tam, kde jsou domnělé expertní vědění, domnělá morální nad-

řazenost, „dobré úmysly“ a despekt k politickým stranám i obča-

nům-voličům vstupenkou k politickému rozhodování, tam končí 

aréna liberální demokracie a začíná divoký prostor postdemokra-

cie. Bohužel právě tam také začíná bezprecedentní útok na lid-

skou svobodu. Bezprecedentní nikoliv snad rozsahem, ale rafi no-

vaností, s níž je veden.

4. Jaká role připadá institucím občanské společnosti
v politice?

Na závěr se pokusme podívat na to, jaká role tedy „zbývá“ 

institucím občanské společnosti. Předem budiž řečeno, že jaký-

si „předpolitický“ prostor, který tyto instituce mohou obývat, 

je poměrně rozsáhlý a i bez přímé držby moci může poskytovat 

aktivistům občanského sektoru dostatek prostoru k seberealizaci 

i značnou míru zadostiučinění. Role občanské společnosti v pro-

cesu tvorby demokratické politiky je, jak již bylo naznačeno výše, 

spíše nepřímá.

(1) Politická elita z objektivních i subjektivních příčin napří-

klad nemá k dispozici všechny informace, které potřebuje ke 

svému rozhodování. V této souvislosti je pro politiku samotnou 

velmi užitečné udržovat bohaté a otevřené informační kanály 

na příslušné instituce občanské společnosti, které mohou infor-

mační základnu politického rozhodování výrazně rozšířit a zkva-

litnit. I zde ovšem platí pravidlo potřeby odlišování objektivních 

informací od snahy pod rouškou informování intervenovat ve 

prospěch toho kterého parciálního zájmu. Jinak řečeno, politické 

poradenství je velmi vítané, ale pokud překročí do roviny lobová-

ní, musí se přestat řídit volnějšími pravidly občanské společnosti 

a nastoupit rigorózní cestu politického procesu.

(2) Další velkou oblastí, která se přímo ideálně nabízí pro insti-

tuce občanské společnosti, je oblast politické socializace. Tím, že 

člověk provozuje aktivity ve sféře občanské společnosti, utřiďuje 

si vědomě či nevědomky své názory a postoje. Je-li politická socia-

lizace důležitým rozměrem celkové socializace člověka, pak je jen 

přirozené, že vedle rodiny a dalších institucí privátní sféry má na 

rozvoj tohoto rozměru individua velký vliv právě činnost v občan-

ské společnosti či alespoň kontakt s těmito aktivitami.

Pokud však někteří aktivisté občanské společnosti vyhlašu-

jí válku liberální demokratické politice, nelze očekávat, že by se 

to neprojevilo na politické socializaci jejich stoupenců. Zde tedy 

existuje rovněž určité nebezpečí postdemokratického obratu.

(3) S výše naznačeným druhým předpolitickým působením 

občanské společnosti souvisí i rozměr třetí, jímž je rekrutování 

politického personálu. Zkušenosti a návyky, které si osvojí člověk 

angažující se ve sféře občanské společnosti, sice nemohou být do 

politiky přeneseny stoprocentně, avšak mohou představovat za 

určitých okolností dobrý základ pro usilování o politickou funkci, 

případně její zdárný výkon.

(4) Na konec zmiňme nejvýznamnější funkci, kterou mohou 

zprostředkující instituce občanské společnosti plnit. Tuto funkci 

můžeme odborně nazvat agregací a artikulací zájmů, lidověji lze 

pak hovořit třeba o vyzdvihování témat, která z různých důvodů 

nejsou předmětem politické rozpravy, ale mohou být důležitá. 

Opět je v této souvislosti nutné zdůraznit jednu věc: vyzdvihová-

ní důležitých témat jako veřejných a politických témat je něco, 

co ještě nevystupuje z předpolitické sféry. Avšak prosazování 

těchto témat či konkrétních řešení pojmenovaných problémů je 

již výsostně politickou záležitostí a pokud se jakákoliv instituce 

občanské společnosti něčeho takového ujme, vystupuje tím do 
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světa politiky. A měla by se podle toho chovat zejména tím, že při-

jme pravidla politické hry a odpovědnost, která se s účastí v tako-

vé hře nerozlučně pojí.

Demokracie není jediným představitelným politickým zříze-

ním. Ale nechceme-li, aby se dostala do své fáze s šalebnou před-

ponou „post“, musíme dbát nejen na to, aby politika příliš ne-

škrtila trh a občanskou společnost, ale také na to, aby trh a zejmé-

na občanská společnost neškrtily omezený, ale důležitý prostor 

jednání demokratické politiky. Že takové pokušení existuje, je 

bohužel zjevné.

Téma údajného ohrožení demokracie ze strany sdružujících se 

občanů není nové. Pojednávalo o něm v minulosti mnoho auto-

rů a bude prospěšné vyjít z jejich poměrně výstižných citací, 

než se pokoušet znovu objevovat objevené. Nejvíce se budu opí-

rat o nikoho menšího než o F. A. Hayeka, na nějž se Václav Klaus 

s oblibou odvolává, hovoří-li o svobodě.

Kde budu hovořit o businessu nemám na mysli veškerý busi-

ness, ale jenom ty jeho části, které se podílejí na skrytém ovliv-

ňování politiky, vesměs tzv. velký byznys. Totéž platí o politice 

a politicích.

Český kontext

Postoj Václava Klause k nevládním organizacím je po léta kon-

zistentní. Připomenout lze rok 1995, kdy byly některé ekologic-

ké organizace včetně Greenpeace vedeny na seznamu extremis-

tických organizací hned vedle neonacistů. Minulý rok zase Václav 

Klaus po výstupu na Blaník zavzpomínal na „zlaté dobré časy, 

než existovalo Greenpeace“. Pro informaci: Greenpeace v Čes-

ké republice vzniklo v roce 1990. Dnes tedy máme novou vlnu 

tažení proti nevládním organizacím, tentokráte v poněkud kul-

tivovaněji baleném pokusu o diskusi na tento údajný problém. 

Pokusím se ukázat, že se o žádný problém nejedná a že demokra-

cie je ohrožena právě tím, co nevládní organizace napadají. Z tezí 

Václava Klause jsem si vybral několik termínů, které si zaslouží 

refl exi.

Hrozbou pro demokracii
je velký byznys a politici

Jiří Tutter

ředitel Greenpeace ČR
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Nejprve však o příčinách vzniku nevládních organizací

Nevládní organizace jsou tady s námi snad již po staletí. Ty 

první byly zřizovány ke zmírňování lidského utrpení. Ty moder-

ní však také často vznikaly jako reakce na neřešené nebo nekom-

petentně řešené problémy ze strany těch, kteří jsou nadáni mocí. 

Současně se nespokojují s nikdy nekončícím odstraňováním nega-

tivních následků mnohých lidských činností (znečištění životní-

ho prostředí, útěky před válečnými konfl ikty atd.), ale dívají se na 

kořeny problémů a nutí odpovědné k odstranění prvotních pří-

čin. Domnívám se, že Václav Bělohradský svou větou: „postbipo-

lární světy ovládly struktury orientované ne ke smyslu výkonu 

moci, ale k růstu moci“ vystihl to, co i nevládní organizace vidí 

jako jádro problémů. Tyto struktury nemají ani tak velký zájem 

o vytváření rámce pro prosazování svobody, spravedlnosti a bez-

pečnosti, ale k posílení vlastních mocenských pozic a pozic spřá-

telených komerčních/lobbyistických seskupení. A protože busi-

ness životně potřebuje neustálý růst, prosazují i jeho politické 

loutky neustálý „růst růstu“ mimo jiné i „zaváděním stále většího 

počtu prvků diktatury do společnosti“. (Například nový zákon 

o uvolňování geneticky manipulovaných organizmů do prostře-

dí vylučuje ze správního jednání veřejnost.) Situaci ještě kompli-

kuje určitá totalita ekonomů, nebo těch politiků, kteří si o sobě 

myslí, že jsou ekonomy, kteří v důsledku svého osobního ustroje-

ní preferují čísla- tedy kvantitu-, ale nevidí celek, nevnímají tolik 

kvalitu. Příkladem je růst vývozu elektřiny i když její výroba zane-

chává zhoršené prostředí. Jedním z kritických úkolů, který stojí 

před celou společností, je proto zahájení celospolečenské diskuse 

a přehodnocení toho, jaký obsah chceme „růstu“ dát. Od vládnou-

cích politických struktur nelze v tomto směru očekávat žádnou 

velkou aktivitu. Proto velkou úlohu mohou sehrát i nevládní orga-

nizace, které se snaží svou činností akcentovat kvalitativní kriteria 

a etický rozměr.

Tzv. NGO-ismus

Základem odmítání role nevládních organizací je dříve vyslo-

vená myšlenka, že po vyprázdnění prostoru „rudou“ ideologií jej 

rychle zaplnily ideologie jiné, nové -ismy („ekologismus, multikul-

turalismus, humanrightismus“ atd.) stejně potenciálně totalitní, 

které, pokud by jim nebyla postavena bariéra, budou směřovat 

k odstranění osobní svobody. V minulosti jsem již argumentoval, 

že ekologie se více než např. ekonomie opírá o exaktní a přírod-

ní vědy a v tomto smyslu je podstatně méně ideologická. Pokud 

však je považováno respektování a dokonce obrana takových 

základních lidských hodnot, jako jsou pravda, právo, svoboda 

a spra vedlnost, které podle mých znalostí vyznávají snad všechny 

nevládní organizace, za ideologii, budiž. 

Hayek považuje toto „módní opovržení ideologií či veškerý-

mi obecnými principy nebo ’-ismy’ za charakteristický postoj 

zklamaných socialistů, kteří proto, že byli vnitřními rozpory své 

 ideologie nuceni ji zavrhnout, dospěli k závěru, že musejí být 

mylné všechny ideologie a že k tomu, abychom byli racionální, 

musíme postupovat bez ideologie“. Často slýcháváme, že pro-

ti ideologii je třeba postavit pragmatismus. Hayek však na jiném 

místě říká, že svoboda může být zachována jen sledováním princi-

pů (např. pravdy, spravedlnosti, svobody) a je ničena sledováním 

účelnosti. Na pomoc si sám bere citaci Carla Mengera: „Pragma-

tismus navzdory úmyslům jeho představitelů vede nezbytně k so-

ci alismu.“

Ladislav Jakl se nechal slyšet, že mezi občanem a státem nesmí 

být žádný „fi ltr“ ve formě nevládních organizací, který by musel 

názory občana jakkoli tlumočit, upravovat atd. 

Pravděpodobně nepochopil smysl fungování nevládních 

organizací. Ty „netlumočí“ ani nepřeformulovávají přání obča-

nů, nýbrž je pouze zesilují. Lidé se totiž sdružují v organizacích 

mimo jiné také proto, aby jejich hlas měl větší váhu. Hlas každé-

ho z nás má sice formálně stejnou váhu, faktem však je, že stejné 

slovo vyřčené matkou z Humpolce má nesrovnatelně menší váhu 

než stejné slovo vyřčené prezidentem republiky. Hayek by bez-

pochyby s názorem pana Jakla polemizoval. Sám byl přesvědčen, 

že „skutečný liberál si musí naopak přát co možná nejvíce těch 

konkrétních společností uvnitř státu, dobrovolných organizací na 

spojnici mezi jednotlivcem a vládou. Ve skutečně svobodné spo-

lečnosti se veřejné záležitosti neomezují na záležitosti vlády. Sou-

časná tendence vlád podřizovat všechny společné zájmy velkých 

skupin své kontrole vede k ničení veřejného ducha. Na soukromé 

úsilí se často pohlíží jako na zbytečné pletení se do věcí povola-
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ných orgánů.“ Jako by naslouchal za dveřmi. Mimochodem, je to 

stát, který zapovídá jednotlivcům vstupovat do správních řízení 

a nutí je zakládat právní subjekty.

Nevládní organizace mandát nepotřebují

Nevládním organizacím je předhazováno, že k ovlivňová-

ní věcí veřejných nemají žádný mandát vzešlý z voleb. Jde 

o zásadní nepochopení toho, z jakého základu vychází činnost 

nevládních organizací. Ty, protože se nepodílejí na moci, žádný 

„mandát“ ke své činnosti nepotřebují. Jejich legitimita vychází 

z práva každého hájit své vlastní zájmy (třeba i sobecké) skrze 

nezadatelné právo svobodného vyjádření názoru na fungování 

politiky1.

Stejně tak nemají žádný mandát lobující komerční zájmy a Vác-

lav Klaus se nad jejich kontrolou nad politiky vůbec nepozastavu-

je. Přitom existuje zásadní rozdíl mezi způsoby uplatňování toho-

to práva ze strany NGO a fungováním velkého businessu. Zatímco 

business jedná za zavřenými dveřmi, protože si je vědom, že jeho 

zájmy se týkají omezené skupiny a že pokud by s nimi vystoupil 

před veřejnost, nejspíše by narazil, nevládní organizace tak činí 

veřejně, vědomy si své zodpovědnosti. Informují o věci transpa-

rentně a snaží se pro svou věc otevřeně získat podporu veřejnos-

ti, a prosazovat tak svůj vliv na řešení věcí veřejných. To je ten 

způsob, kterým vstupují nevládní organizace na trh myšlenek, po 

kterém tolik volá Václav Klaus. Jenomže on se současně takového 

vstupu obává. Krásou nechtěného to ilustroval pracovník policej-

ního presidia ČR Rudolf Zeman v r. 2000: „Radikální ekologové 

jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují jsou 

většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů.“ Oba-

va tedy plyne, podle mého soudu, z hrozby, že by agendu spole-

čenských témat mohli nastolovat a ovlivňovat běžní, sdružující se 

občané a omezili by tak monopol stranických sekretariátů.

Tím, kdo do soutěže naopak nevstupuje vůbec je právě velký 

business. Příkladem budiž způsob, jakým vznikala Státní ener-

getická koncepce v minulém roce. Za zavřenými dveřmi ji úřed-

níkům ministerstva průmyslu v podstatě nadiktovali zástupci 

uhelného průmyslu a to včetně návrhu na vyvlastnění ve „veřej-

ném zájmu“ těch, kteří by snad bránili rozšíření těžebních limitů 

odmítnutím prodat svůj pozemek, přestože takový požadavek si 

ani velmi troufalý náměstek Pecina nejdříve nedovolil zahrnout.

Pokud jde o mandát nebo správněji legitimitu, existuje zde 

navíc problém mlčící většiny. Tato společnost je stále ještě nemoc-

ná. Z komunismu si stále nese dědictví strachu hlasitě se vyjádřit 

a hájit si svá práva a svobodu. Stejně jako za komunismu toho zne-

užívají zruční političtí manipulátoři. Před listopadem 1989 tvrdili 

tehdejší politici, že celá společnost odsuzuje chartisty a podpo-

ruje budování komunismu. Toto tvrzení vzalo za své během snad 

48 hodin. Dnes politici strachující se o svůj monopol, hlásají, že 

nevládní organizace nemají „mandát“, protože nemají podporu 

veřejnosti vzešlou z voleb.

Když o věcech veřejných, tak jedině jako člen
politické strany?

Údajně má ten, kdo chce mluvit do věcí veřejných, vstoupit do 

politiky. Tak nějak zněla jedna z dalších tezí Václava Klause. Jaká 

je to však svoboda, když občan nemá volnost volby rozhodnout 

se podle sebe sama, z jakých pozic bude hájit své zájmy a práva? 

Nelze blahosklonně přidělovat množství svobody rozhodnutím 

shůry: maximální pro různé privatizační gangstery v duchu hes-

la „dovoleno je vše, co není zakázáno“, minimální pro jednotlivé-

ho malého člověka nebo skupinu. Lidí, kteří se chtějí prát za svá 

zákonná práva. Nebo snad chceme mít národ se 6 nebo 7 miliony 

straníků? Odpovím slovy Karla Čapka, vyslovenými před 80 lety: 

„Jsme-li nespokojeni, volá se po nás: Pracujte ve stranách! Ne! 

Je-li nám čeho třeba, tedy pracovat proti stranám, proti vládě 

stran, proti hlasovací mašinerii, proti inkompetenci, proti poli-

tice za zavřenými dveřmi, proti našemu ponížení, proti úpadku 

 demokracie.“ 

1) Mnohým může být stále neznámou, jakým způsobem probíhá rozhodování 
v nevládních organizacích. Alespoň v GP probíhá tak, jak si představují NGO, 
aby probíhalo ve společnosti. Všichni zaměstnanci do jednoho, či všechny 
národní kanceláře, mají právo vyjádřit se k danému tématu a prosazovat 
vliv na to, jaké bude konečné rozhodnutí, které provede ten, kdo je k němu 
zplnomocněn. Pouze v kritických situacích vyžadujících okamžité rozhodnutí 
tak činí zmocněný pracovník. Nesouhlas se zvolenou cestou může dát každý 
příznivce vědět ze dne na den tím, že zruší svůj finanční příspěvek. Nemusí 
čekat celé čtyři roky, jak je vnucováno voličům.
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Jak lze vidět, pokus odradit lidi od aktivit ve věcech veřejných 

hrozbou stranické knížky není ničím novým pod sluncem. Ode-

pření svobody volby – to by bylo skutečné ohrožení svobody. 

Volbou není buď partaj, nebo nic. Volbou je jakýkoli prostředek 

v rámci zákona. Jinak by se jednalo o stejně hloupou volbu jakou 

je pro dítě otázka, zda má raději maminku nebo tatínka. 

Argument, že nelíbí-li se nám konání jedné strany, můžeme 

jednou za čtyři roky zvolit stranu jinou, neplatí. Nejedná se totiž 

o jednotlivé strany ale o celkový stav, do něhož dospěla politika. 

Nejsme-li spokojeni s úrovní korupce v zemi, kde ryba smrdí od 

hlavy, pomůže snad obrátit se o pomoc k jiné straně, která kaž-

dý pokus o nastolení tématu korupce jako politického programu 

nazývá populismem a odvolává nejvyšší státní zástupkyni pro 

její větu, že komunální politici se chovají jako gubernátoři, aniž 

by ještě sama byla u moci? Vyhraje-li ve volbách kterákoli strana, 

která se snaží umlčet kritiku nebo ty, kteří vznášejí nepříjemné 

otázky, pak nebude „politická vůle“ k řešení problému, které sice 

pálí veřejnost, ale ona je nebude chtít vidět. Pak nebudou „hlída-

cí psi“ na státních zastupitelstvích, nebude silné NKÚ, nebudou 

nevládní organizace a pak přijde třeba řada i na media, která rov-

něž bez „mandátu“ nastolují témata a navíc podstatně razantněji 

než nevládní organizace.

Ohrožení svobody

Nevládní organizace údajně útočí na svobodu. Jedná se však 

o záměnu kauzality. Nevládní organizace a lidé v nich se sdružu-

jící nebo je podporující neútočí na svobodu, ale pouze si svou 

vlastní svobodu a práva, která jsou silně ohrožena, snaží bránit. 

Snaží se vytlačit ze svého prostoru osobní svobody a práv ty, kte-

ří již expandovali za vytyčené hranice a porušují tím práva a svo-

body jiných. Například průmysl, který svými zplodinami útočí na 

naše zdraví, a přitom tvrdí, že by bylo nespravedlivé, aby investo-

val do čistých technologií, protože by byl „nekonkurenční“. Nebo 

ti, kteří v důsledku pandemické korupce mrhají (zmanipulované 

či obcházené veřejné soutěže, privatizace, vytunelované banky) 

stovkami miliard našich peněz, které jsme v dobré víře svěřili stá-

tu, aby s nimi řádně hospodařil a poskytoval služby, jež oprá vněně 

očekáváme.

Co skutečně ohrožuje demokracii

Demokracii ve skutečnosti ohrožují pokusy eliminovat z veřej-

ného prostoru spolky, organizace a tedy i jednotlivce, okrájet 

obsah termínu demokracie na pouhý mechanismus vládnutí bez 

zřetele na jeho hodnotový, etický, morální obsah a závazkový 

vztah. Je to současně masový korporativismus, který se v Česku 

prosazuje ať je u vlády strana pravá nebo levá. Je to chápání poli-

tiky jako stranické a nikoli veřejné záležitosti. Stávající struktura 

politické organizace přímo nahrává tomu, aby politik uspokojo-

val veřejnost okamžitými výsledky. Když nadnárodní korpora-

ce slíbí vládě 500 nových pracovních míst, vláda udělá vše, aby 

ji odstranila z cesty i zákonné překážky, porušujíc přitom sama 

zákon (např. povolení výstavby závodů fi rmy Nemak) bez ohle-

du na to, že korporace znečistí zdroje a poté se posune dále na 

východ a náklady na likvidaci zůstanou doma. Takové „drobnosti“ 

však politiku nepálí, protože se nejspíše nebudou řešit v průbě-

hu stávajícího volebního období. Hayek vyjadřuje z takové situace 

obzvláštní znepokojení. Obává se, že vláda přijme takové zákony 

v parlamentu nebo v koalici, které něco slíbí, jež ji umožní konat 

vládní rozhodnutí ve prospěch těch organizovaných skupin, kte-

ré jsou schopny dodat „rychlé výsledky“. Vydává velmi varovný 

a pro nás velmi aktuální soud: „Vláda vláčená vydíráním a korupcí 

vydá zákony, s nimiž většina lidí nesouhlasí a jejichž dlouhodobý 

účinek může vést k úpadku společnosti.“



B.
Doplňkové texty
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Diskusi o roli a místě občanské společnosti nevládních orga-

nizací a státu sleduji patnáct let. Seznámil jsem se i s její aktuál-

ní elektronickou podobou. Během oněch patnácti let jsem do ní 

občas vstoupil1. Zdá se, že diskusi to vlastně neovlivnilo. Myslím, 

že ta patnáctiletá debata nemá diskurs, nevede odněkud někam, 

spíše se těmi léty konfúzně převaluje. Podstatná a aktuální té mata 

(témata, nikoli články), míjí vlastně bez povšimnutí (nemyslím 

názvy prací, ale stavěním problémů a řešením.). Debata je navíc 

vedena z pozic politických ve smyslu více či méně latentní poli-

tiky stranické, není vedena teoreticky, ovšem – co vlastně je 

v postmoderním hledisku a hlavně dnes u nás teorie? Proto ta její 

podoba, blízká poslaneckým debatám parlamentním nebo neděl-

ním televizním debatám politiků. Přitom toto téma, vztah občan-

ské společnosti a státu, startovalo právě teoreticky Hegelem 

a  Marxem, než jeho různá řešení převzaly politické strany a růz-

né ideologie jako tragičtí aktéři tragických dějin dvacátého sto-

letí. Téma vztahu občanské společnosti a státu s občanem upro-

střed, v silokřivkách této diády v různých historických etapách, 

je základní tématem stále, třeba i sporu liberalismu a komunita-

rismu a je stále teoretické. 

Nemohu do debaty vstoupit jinak než určitou rekapitulací 

předkládanou jednak s omluvou, protože vše zde předkládané již 

bylo publikováno ve výše uvedených titulech, jednak s nadějí, že 

debata snad někdy přijme smysluplný diskurs. 

Občanská společnost a stát:
Řešíme v naší debatě
podstatné problémy?

Lubomír Brokl

docent Univerzity Hradce Králové

1) V první polovině intenzivně v Lidových novinách, zejména v polemice 
 s V. Havlem o korporativismu. Do diskuse jsem vstoupil také dvěma knihami, 
Reprezentace zájmů v politickém systému ČR, Sociologické nakladatelství 
1997 a Hledání občanské společnosti u nás, Hlávkova nadace 2002.
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V debatě málo rozlišujeme, nebo nerozlišujeme vůbec. Rozlišuj-

me občanskou společnost a neziskové organizace třetího sektoru 

(NGO’s). Rozlišujme je především podle funkce, kterou ve společ-

nosti plní, pak podle jejich vzniku, podle genese. Plní různé funk-

ce. Nerozlišujeme-li je, je to jako bychom ztotožňovali a zaměňova-

li Chleborádovy podpůrné, vzdělávací spolky, Včely a Ouly devate-

náctého století s politickými uskupeními, z nichž se tehdy začínaly 

formovat budoucí vlivné politické strany. V případě naší diskuse 

jde o rozlišování dvou společenských sektorů, různého společen-

ského prostoru a jeho obsahu. Sektoru veřejného a sektoru poli-

tického, které sice mají úzké sporné rozhraní kam různí teoretiko-

vé i politikové umisťují různé aktéry a kam se někteří aktéři různě 

umisťují i sami. Ta různost je většinou působena (neuvažujeme-li 

zájmy) problémy v klasifi kaci a zařazování aktérů, opět plynou-

cí z neujasněných teoretických či ideologických pozic, které se 

v zařazování často promítají nevědomě. Obvykle jde o místo odbo-

rů, církví, některých zájmových a profesních organizací, ale i poli-

tických stran. Spory pak většinou plynou z různých zamlčených 

východisek, nebo politických hledisek daných apriorně. 

Oba sektory (společenské prostory) se od jejich vzniku 

v buržoazních revolucích vždy více lišily, než byly totožné. Panu-

je shoda, že veřejný sektor je doménou občanské společnosti 

a neziskových organizací, politický sektor hlavně sférou politic-

kých stran. Politické strany působí v celé společenské verti kále 

od lokalit po parlament a vládu. Občanská sdružení a spolky, 

neziskové organizace většinou působí v lokální nebo oborové 

sféře, ve společenské ‚horizontále‘, nebo neúplné vertikále. Jde 

o jejich veřejné, politické, institucionalizované působení, nikoli 

působení, jež je předmětem pozornosti bezpečnostních orgánů 

a tajných služeb. K uvedeným dvěma sektorům patří ještě dva, 

prostor (sektor) privátního života a sektor hospodářský. Všechny 

tvoří vzájemné průniky, více či méně sporné, takže teoretikové 

i empiričtí badatelé mají stále o čem psát a co zkoumat.

Funkce občanských spolků

Proměny funkcí občanské společnosti v procesu jejího vyme-

zování vůči feudalismu a zrání prošly v Evropě několika etapami 

nebo lépe, v různé době, situaci a místě dominovaly různé funk-

ce, které pro výstižnější zakotvení bývají pojmenovávány podle 

různých teoretiků. Zhruba panuje shoda na následujících funk-

cích občanské společnosti: 

1. Občanská společnost (jako určité kolektivity) chrání jednot-

livce a skupiny před libovůlí státu. Tato ochrana jednotlivce je 

spojována se jménem Johna Lockea (1632–1704); 

2. Občanská společnost je přirozeným, ‚samozvaným‘ strážcem 

vlády zákonů, rovnováhy dělby mocí a zejména intermediáto-

rem mezi jednotlivcem a státem. Funkce Charlese Montesquieua 

(1689–1755); 

3. Občanská společnost je školou demokracie a rezervoárem 

neustálého obnovování politických elit. Tato funkce je spojována 

se jménem Alexise de Tocquevillea. (1805–1859); 

4. Občanská společnost je veřejným prostorem a prostředkem 

demokratické seberefl exe společnosti (Jürgen Habermas, náš 

současník).

5. Funkce zmirňování napětí a konfl iktů ve společnosti, kterou 

zdůrazňují teoretikové pluralismu. (S. M. Lipset, současník). 

První funkce je považována za nejdůležitější. Je to ochrana 

nezávislosti soukromé a společenské sféry, činných jednotliv-

ců, před zásahy státu. Tuto funkci později ještě více zdůrazňoval 

Adam Smith svou koncepcí ‚neviditelné ruky trhu‘. Občanská 

společnost je vymezována jako sféra předpolitické či nepolitické 

politiky. Nezasahování státu je považováno za nezbytnou podmín-

ku liberální demokracie. 

Druhá funkce občanské společnosti je založena na zřetelném 

rozlišení státu a společnosti, na modelu dělby vzájemně se kont-

rolujících mocí a na omezení ústřední politické moci a na jejím 

zasazením do rovnovážného kontextu se společnosti, v níž fun-

gují sítě prostředkujících útvarů mezi jednotlivci a státem, mezi 

různými společenskými úrovněmi a centrální politickou mocí. 

Funkcionální jádro těchto procesů tvoří Montesquieuovy slavné 

„corps intermédiaries“. Tyto prostředkující (intermediární) útva-

ry byly v jeho pojetí „obojživelnými“ korporacemi působícími 

uvnitř politické sféry i mimo ni. Propojují státní a společenskou 

sféru. Pouze silná občanská společnost je schopna si vynutit kon-

trolu vlády a její odpovědnost. Montesquieu na rozdíl od mnoha 
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předchozích i po něm jdoucích teoretiků a praktiků, včetně post-

moderních komunitaristů, akcentoval instituce a organizace, mís-

to jednostranného akcentu na čest a mravnost. 

Obě první uvedené funkce občanské společnosti jsou vymeze-

ny negativně. Třetí funkcí Tocqueville rozvinul Montesquieovu 

myšlenku svobodných asociací občanů jako nejdůležitější záru-

ky svobody obcí. Každodenní samosprávná praxe občanských 

sdružení je podle Tocquevilla školou demokracie. Proto tato 

sdružení nesmí být příliš veliká, ale musí jich být velké množství 

a musí působit na všech úrovních politického systému, neboť 

zakrní-li občanská sdružení na lokální úrovni, je ohrožena svo-

boda občanů i na národní, celostátní úrovni. Občanská sdružení 

slouží k tvorbě hodnot, jejich zakotvení jako občanských ctností 

(občanské krédo): tolerance, vzájemné akceptování, poctivost, 

spolehlivost, důvěryhodnost a občanská odvaha. Tím se akumu-

luje potřebný demokratický sociální kapitál pro participaci, pro 

výkon funkcí občanů, včetně funkcí politických.

Tocquevillovo pojetí je již vymezením pozitivním a obsahuje již 

všechny principy a pojmy moderní teorie demokracie. 

Čtvrtá funkce občanské společnosti spočívá v tom, že občanská 

společnost rozšiřuje podle Habermase artikulaci zájmů i agregaci 

zájmů vytvářením „předinstitucionálního“ pluralistického pro-

středkování zájmů. Zejména deprivované a obtížně organizovatel-

né zájmy etnických, rasových, náboženských apod. menšin, zde 

získávají veřejný prostor, oslovují veřejnost a stávají se v něm akté-

ry. Habermasovo pojetí občanské společnosti z ní vylučuje nejen 

státní instituce a politické strany, nýbrž i ekonomické zájmové 

skupiny. Základ jeho občanské společnosti tvoří spontánně vzni-

kající sdružení, organizace a hnutí, která hledají, zdvihají a kon-

denzují potřeby i zájmy a manifestují je před politickou veřejnos-

tí. Taková občanská společnost může být sice velice citlivá k pro-

blémům, ale zpravidla je slabá v jednání. Habermasova koncepce 

je krajní, avšak modelově výstižnou, potřebnou, protože je aktuál-

ně naplňovanou formulací pro současnost.

Poslední funkcí je funkce zmirňování napětí a konfl iktů ve spo-

lečnosti, kterou zdůrazňují teoretikové pluralismu. Akcentuje ji 

S. M. Lipset. Tato funkce je obecnou funkcí občanské společnosti 

v moderních demokraciích. Sítí asociací, iniciativ a hnutí občan-

ská společnost horizontálně přeřezává či přemosťuje hluboké 

společenské štěpící konfl iktní linie (cleavages), na nichž vznikají 

a působí politické strany a které tato štěpení dále nesou, vertikál-

ně tyto linie udržují, pěstují si je či realizují a vybojovávají. Tím že 

občanská společnost tato štěpení rozpouští, přemosťuje, rozrušu-

je, přispívá ke zmírňování společenských konfl iktů. Tragédií Čes-

koslovenska po roce 1989 bylo, že občanská společnost, zničena 

předchozím režimem, neexistovala. 

Tato poslední funkce je nesporná, ale stejně nespornou je 

i funkce většinou opomíjená, funkce opačná a v praktické poli-

tice masových společností dvacátého století i ověřená, že občan-

ská společnost může být i antidemokratická, její segmenty umí 

konfl ikty také vyvolávat, umí společnost štěpit, sama umí štěpe-

ní nastolit a jako se uměla postavit feudalismu, umí se postavit 

i demokracii, kterou uvedla do života. Takové situace jsou však 

spíše výjimečné.

Obecně platí, že když občanská společnost plní uvedené funkce, 

je možná kontrola moci, odpovědnost, tolerance, férovost, důvěra, 

participace, kooperace, je možná demokracie. Pouze tehdy.

Historické kořeny

Občanská společnost o níž diskutujeme, je záležitostí evrop-

skou. Vznikla staletími bojů měšťanstva s feudálním státem 

– o ceny, o cla, daně, o obchod – o autonomii, o svobodu. Tím 

občanská (měšťanská, buržoazní) společnost byla politická, 

dospěla až k vedení a často i k vítězství buržoazních revolucí. 

Vítězným uskutečněním těchto revolucí, porážkou feudalismu, 

však přestala být občanská společností politickou (to je všeobec-

ně uznávaný poznatek Marxův) a byla odsunuta do vzniklé veřej-

né sféry politickými stranami, které obsadily politický prostor 

společnosti a začaly v něm působit vertikálně. Občanská společ-

nost však zůstala politickou místně, ve společenské horizontále, 

podržela si prostředkování a prosazování zájmů dílčích, nebo jen 

částečně agregovaných.

Naproti tomu nestátní, neziskové organizace, třetí sektor, jsou 

s určitým typologickým zjednodušením vlastně záležitostí zámoř-

skou, anglosaskou, vytvořila je americká výjimečnost. Nestátní, 
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neziskové organizace, třetí sektor, působící ve stejném prostoru 

jako tradiční občanská společnost, jsou spíše sférou služeb než 

politiky a místní politiky. Uspokojují a reprezentují spíše tyto 

potřeby, jako v USA v době pohyblivé hranice, kdy zabezpečova-

ly služby usazujícím se občanům. Samozřejmě, i zde je prolínání, 

ale o základním rozlišení panuje mezinárodně v podstatě shoda. 

Spojené státy a jejich občanská společnost (spíše náš neziskový 

sektor) se od Evropy podstatně liší, nikoliv proto, že USA minuly 

socialismus a komunismus, ale tím, že neprošly feudalismem, vůči 

němuž by se muselo měšťanstvo, střední třída, vymezovat. Tím, 

že neměly feudalismus, minul USA i evropský socialismus. Jejich 

občanská společnost má ke státu jiný poměr, než evropská, pozi-

ce občana mezi státem a občanskou společností je také odlišná, 

i jejich liberalismus je jiný, libertární. 

Fašistické nebezpečí

V obou sektorech, veřejném a politickém, jsou různě agregová-

ny zájmy jednotlivců. Politické strany s plně agregovanými zájmy 

od individuálních přes skupinové, stranické, až k parlamentním 

sporům, jsou v této nejvyšší agregaci celostátně srozumitelné a ve 

volbách volitelné právě díky kompromisem prošlým, sdruženým, 

všeobecně přijatelným zájmům.

V parlamentu vytváří vůli obecnou a státní. Jejich nositelé, poli-

tické strany jsou celostátně volitelné a do parlamentu a vlád patří. 

Spolky občanské společnosti nejsou celostátně reprezentativní, 

představují zájmy částečně agregované, dílčí, skupinové, místní. 

Jejich celostátně nesdílené či méně srozumitelné až nesrozumi-

telné zájmy jsou celostátně nevolitelné a proto jejich nositelé do 

parlamentu nepatří. Kdyby se spolky občanské společnosti měly 

do parlamentu dostat, musely by buď převzít princip reprezen-

tace, zájmy agregovat a stát se tak vlastně politickými stranami, 

nebo realizovat delegativní princip, principiálně patřící fašistic-

kému režimu. Spolky občanské společnosti v parlamentu, vyja-

dřující zájmy neagregované, segmentované, se proto chovají jako 

delegáti sementárních zájmů, nemohou dělat kompromisy aniž by 

zradily ty, kteří je delegovali, vůle obecná a státní se nemůže tvo-

řit, stát nemůže fungovat a dostává se do krize. Z krize jej obvykle 

dostává autoritativní osobnost, která cítí, že ví (díky prozřetelnos-

ti nebo vědeckému světovému názoru marxismu-leninismu) co 

je zájmem obecným a státním, když to neví parlament. Přichází 

diktátor. Vůle obecná se již netvoří demokraticky zdola nahoru, 

postupnou agregací zájmů, ale opačně, interme diární proces se 

překlápí shora dolů a mění se v dekomponování, v aplikaci pou-

ček diktátora. Vůle obecná se netvoří a posteriori v demokratic-

kém procesu, ale je hlásána autoritativně a priori. Tak vypadá 

pokojný model přechodu od demokracie přes korporativismus 

k autoritárnímu režimu, fašismu nebo komunismu. Ten, kdo se 

domnívá, že aktéři občanské společnosti do parlamentu místo 

politických stran patří, protože by to byla demokratičtější (pří-

mější) demokracie než parlamentní stranická, vlastně hlásá fašis-

tickou doktrínu Mussoliniho, mírně řečeno státního korporati-

vismu, aniž si toho je třeba vědom. Samozřejmě, i zde se jednot-

livé prvky mohou prolínat, existují parlamenty s jednou komo-

rou vytvořenou podle principu reprezentace (politické strany), 

druhou komorou podle principu delegativního, korporativního 

(svazy a sdružení), poválečný neokorporativismus, funguje v něk-

terých zemích dodnes, jako průvodce státu blahobytu, aniž je stát-

ním korporativismem. 

Je-li však tento korporativismus stavěn jako princip, který 

překonává svou demokratičností „nedokonalou, rozhádanou“ 

a „zkorumpovanou“ parlamentní demokracii, jde o návrat do 

dvacátých let dvacátého století, z něhož napravo vyrostl fašismus 

(a nacismus) a nalevo sovětský komunismus. (Rady pracujících, 

rusky sovety i sám původní název SSSR – Země sovětů, nejsou od 

italského korporativismu v principu zřejmě daleko. Téma ‚sovět-

ského‘, komunistického ‚korporativismu‘ je však dosud nepro-

zkoumané a nezpracované.

Státní nestátní organizace

Počátkem sedmdesátých let formuloval Etzioni třetí sektor 

jako označení pro organizace, které jsou státem zřizovány ve 

veřejném zájmu jako soukromé, ale současně státem dotova-

né organizace poskytující služby [Etzioni 1973]. Mezinárodní 

klasifi kace (UNRISD) tyto organizace vymezuje jako „nevládní 

organizace působící v širokém spektru oblastí od humanitární 

pomoci přes podporu lidských práv až k ochraně životního pro-
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středí. Nevládní organizace (Non Governmenal Organizations 

NGOs) působí v širokém spektru oblastí od humanitární pomo-

ci přes podporu lidských práv až k ochraně životního prostře-

dí. Tyto organizace mohou mít status členských organizací, ale 

také nemusí. „Ačkoliv ve skutečnosti jsou pouze špičkou ledovce 

občanské společnosti, velice často bývají chybně ztotožňovány 

s celou občanskou společností.“ [Stalker, de Alcantra 2000: 93] 

NGOs jsou zařazovány specifi cky a přesně, jako organizace posky-

tující služby. Většina zahraničních autorů si uvědomuje, že tyto 

organizace nepředstavují celou občanskou společnost. V citátu 

se uvádí „chybné ztotožňování“. Většina autorů však ve svém spo-

lečenském, nestředoevropském kontextu obvykle nemá potře-

bu zavádět rozlišování jako my, když odlišujeme tradiční evrop-

skou občanskou společnost prostředkováním části spektra zájmů 

místní politikou v horizontální linii a na druhé straně mluvíme 

o NGOs vcelku jako o třetím sektoru, kam tradiční, kromě jiné-

ho i místně politickou občanskou společnost nezařazujeme. Třetí 

sektor a občanská společnost působí sice také ve veřejném, nikoli 

v politickém prostoru společnosti, ale na rozdíl od občanské spo-

lečnosti jsou (mají být) NGOs mimopolitická. Liší se od občanské 

společnosti svými funkcemi a původem. 

Toto naše rozlišení je samozřejmě také relativní a je také urči-

tou konstrukcí, domnívám se však, že tato konstrukce není realitě 

příliš vzdálena a že vyvolává menší konfúze, než nerozlišování, či 

dokonce libovolné zaměňování obou skutečností. 

Možná bude užitečné, uvedeme-li zde stručně některá užívaná 

označení a charakteristiky těchto organizací. Nadnárodní klasifi -

kace subjektů občanské společnosti podle Výzkumného institutu 

pro sociální rozvoj Spojených národů (UNRISD) v Ženevě kon-

struuje tuto občanskou společnost (!) v podstatě jako strukturu 

neziskového sektoru, nevládních organizací, nevládních rozvojo-

vých organizací, místních organizací, ochranářských nevládních 

organizací a zájmových sdružení, poskytujících různé služby. Jsou 

charakterizována následovně: Organizace občanské společnos-

ti (Civil Society Organizations – CSOs) jsou skupiny jednotlivců 

a sdružení, které nepatří ani k vládnímu ani k ziskovému soukro-

mému sektoru. Nevládní organizace (Non Governmenal Organi-

zations/ NGOs) působí v širokém spektru oblastí od humanitární 

pomoci přes podporu lidských práv až k ochraně životního pro-

středí. Tyto organizace mohou mít status členských organizací, ale 

také nemusí. Nevládní rozvojové organizace zaměřené na zpro-

středkování rozvojových fondů jsou často označovány jako nevlád-

ní rozvojové organizace NGDOs (non-governmental development 

organizations). Některé působí na mezinárodní úrovni a prostřed-

kují pomoc zemím jižní polokoule planety, mnoho jižních zemí 

má také vlastní nevládní rozvojové organizace  (NGDOs), které 

mohou být i mimořádně rozvětvené a v daném prostředí velmi 

vlivné. Na rozdíl od nevládních rozvojových organizací severní 

polokoule planety, jižní NGDOs působí přímo na místní úrov-

ni a angažují se v uskutečňování rozvojových projektů, nebo pro 

ně mobilizují místní populaci. Místní organizace (Community-

based organizations/CBOs), jsou podle této klasifi kace neviditel-

né masy ledovce vlastní občanské společnosti pod jeho špičkou, 

kterou tvoří nevládní organizace. Místní organizace jsou typický-

mi členskými organizacemi lidí se stejnými zájmy. Aktivisté i pod-

porované subjekty sídlí ve zřetelné geografi cké jednotce jako je 

sousedství, obec, nebo okres. Místní organizace mohou být, ale 

také nemusí být formálně ustaveny nebo legálně uznány. Zahrnují 

sousedská sdružení, sdružení nájemců, kluby, rodičovská/učitel-

ská sdružení, pohřební společnosti apod. Místní organizace spolé-

hají převážně na dobrovolné příspěvky a materiální zdroje svých 

členů, ale mohou také získat podporu od nevládních rozvojových 

organizací. Nevládní organizace obhajující a podporující občan-

ská práva a zájmy (Advocacy NGOs) obvykle nemají individuální 

členy. Bývají profesionálně obsazeny, provádějí servis pro své čle-

ny, jako je výzkum a výcvik, dodávání a šíření informací a podpo-

ra. Nejobvyklejší formou podpory těchto nevládních organizací 

jsou obchodní komory a federace místních organizací. Na mezi-

národní úrovni zahrnují International Council for Social Welfare, 

Amnesty International and World Business Council for Sustaina-

ble Development. Zájmová sdružení (Interest group associations) 

jsou sdružení odborníků jako právníci, lékaři, architekti apod.. 

Zahrnují také družstva výrobců a konsumentů, různá obchodní 

sdružení a sdružení důchodců. Občanská sdružení (CSOs) této 

kategorie mají vyšší mandát odbory, jejichž primární funkcí je 

hájit zájmy svých členů na trhu práce. Nejvýznamnější rozdíl mezi 

nevládními organizacemi a odbory spočívá v tom, že odbory mají 
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členy platící příspěvky, kteří mohou organizaci volat k odpověd-

nosti, zatímco nevládní organizace jsou obvykle formálně odpo-

vědny pouze samy sobě. [Stalker, de Alcantra 2000: 93]

Pohybujeme se zde jednak ve zcela odlišné, nadnárodní, glo-

bální úrovni a v ní pak ve zcela jiných kulturních sférách a pro-

středích, než je naše. Dnes je však velmi snadné čerpat informace 

o těchto vzdálených prostředích, jakkoli jsou nám vzdáleny teri-

toriem a kulturou a nediferencovaně, nekriticky je zapracovávat 

do našich úvah. A i když tak nečiníme aktivně sami, přicházejí 

k nám tyto nezpracované, neanalyzované informace zprostředko-

vaně, jako hotové, důvěryhodné, přijímáme je a pracujeme s nimi 

bez „kritiky pramenů“ aniž si to vše uvědomujeme a vážíme růz-

né skutečnosti. Pak tyto nevládní organizace třeba považujeme za 

samotnou občanskou společnost a operujeme tak s nimi ve stře-

doevropském kontextu. 

Snaha o novou formu vlády

Po pádu komunismu se při planetárním působení výše zmíně-

ných nadnárodních orgánů ujala pod patronací Světové banky, 

zcela nová, inspirující koncepce New Public Management (NPM), 

která měla, jako inovace ve vládnutí (government – což není pře-

ložitelné jenom jako vládnutí), vyřešit bědy třetího světa. NPM pro 

nás středoevropany ovšem byla jen právě padlou koncepcí koneč-

ného řešení ambivalentního vztahu občanské společnosti a státu, 

kterou kdysi formuloval právě Karel Marx, jako Hegelovské sply-

nutí státu s občanskou společností, zánik státu v občanské společ-

nosti a nástup ideální komunistické společnosti. NPM silně připo-

mínala právě poslední velkou výzvu komunismu před jeho pádem, 

přednesenou v šedesátých létech dvacátého století N. S. Chruš-

čevem, šéfem sovětských komunistů, jako koncepci „všelidového 

státu“. Měla být realizována předáváním státních funkcí občanské 

sféře, občanské společnosti. 

Po dvaceti letech, když se komunismus zhroutil, tato idea (stále 

přítomná v tesauru idejí nejen komunistických) osvítila západní 

globální světové instituce, které ji začaly realizovat ve třetím svě-

tě. Podle tohoto pojetí, stát prostřednictvím procesů globalizace 

a individualizace ztrácí stále více svých řídících kompetencí, ba 

i základy své legitimity a jeho funkce přejímají občanské společ-

nosti, ve výše uvedeném pojetí, charakterizovaném zde výčtem 

uvedených organizací. Připusťme určité odůvodnění této kon-

cepce realitou států této části světa, založených často na rodové 

struktuře i potížích implementace činnosti uváděných organizací 

v podobných prostředích. Realisticky zní i výklad, že po zániku 

podpory různých umělých režimů a států třetího světa komu-

nistickými zeměmi se v kontextu globální demokratizační vlny 

a smršťování státní autority dřívějších autokratických režimů 

objevil prostor pro „dramatickou změnu“ [Clayton, Oakley, Tay-

lor 2000], pro nástup liberalizace a „dobrého vládnutí“ na nižších 

úrovních prostřednictvím nejrůznějších národních organizací tře-

tího sektoru, ukotvených na nadnárodní úrovni, národní i lokální 

úrovni. 

Vznik a působení NGOs, doprovázené neoliberální privatizač-

ní politikou a předpokládanou redukcí role států, vytvořilo základ 

pro nové veřejné řízení (NPM-New Public Management), které se 

vynořilo z USA, Velké Británie a Nového Zélandu. K jeho akcep-

tování rozvojovými zeměmi působily tři tlaky: 1) fi nanční tlak na 

nevýkonnou státní byrokracii a vládu k úsporám v poskytování 

služeb, 2. tlak na veřejnost občany jako konsumenty, aby od vlád 

žádali zkvalitnění poskytovaných služeb a 3. ideologický tlak na 

dominování neoliberálního myšlení o roli státu a trhu. [Clayton, 

Oakley, Taylor 2000]

Autoři, kteří výsledky po prvních potížích NPM analyzovali, 

výslovně upozorňují, že nevládní organizace jsou pouze jedním 

z typů organizací, které tvoří občanskou společnost a celé NPM 

za „analytický omyl“, stejně jako tendenci mnoha debat o občan-

ské společnosti, v nichž jsou tyto nevládní organizace ztotožňová-

ny s občanskou společností [Clayton, Oakley, Taylor 2000]. Podle 

nich je „občanská společnost tvořena ohromnou řadou asociací, 

včetně odborů, profesních sdružení, náboženských skupin, kul-

turních a sportovních skupin a tradičními sdruženími, z nichž 

mnohé jsou neformálními, neregistrovanými organizacemi“ 

[Clayton, Oakley, Taylor 2000].

Zakrátko, již v roce 1997 byl publikován závažný závěr, založený 

na konkrétních analýzách, v němž se uvádí, že „základní slabostí 

organizací občanské společnosti (CSOs) je to, že nejsou schopny 

působit v obou úrovních, v národní úrovni i v regionální úrovni. 
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To může pouze stát.“ [Robinson, White 1997] Další studie rehabi-

litovaly na základě analýz konkrétní situace roli státu v řadě oblas-

tí, kde NPM (nové veřejné řízení) spatřovalo doménu občanské 

společnosti. 

Dozrálo staronové poznání a pochopení, že v určitých oblas-

tech je stát nezastupitelný. Na tomto pochopení je založen sou-

časný akcent na synergii a vzájemné doplňování občanské společ-

nosti se státem. Na základě poznatků studie z Brazílie, je nyní při-

jímán závěr, že neexistuje důkaz o tom, že by organizace občan-

ské společnosti prováděly sociální služby lépe než stát. [Tendler. 

1997]. „Velký přesun myšlení Světové banky o roli státu ve vývo-

ji“ reprezentoval v tomto směru materiál „World Development 

Report 1997“. Po dekádě kritického postoje Světové banky vůči 

státu byl bankou a ostatními donátory model minimálního státu 

opět opuštěn: „Rozvoj dominovaný státem selhal, ale stejně tak 

selhal rozvoj beze státu. Rozvoj bez výkonného státu je nemožný.“ 

[Tendler: 1997:25] Dále je akcentováno partnerství CSOs (orga-

nizací občanské společnosti) se státem [Clayton, Oakley, Taylor 

2000: 19–20 aj.] a v oblasti poskytování služeb přesun od služeb 

založených na potřebách uspokojení základních lidských potřeb, 

k přístupu založeném na právech, který vyžaduje získání prá-

vě takových služeb od státu. Tento přístup je založen na vědomí 

významu práv i hospodářských, sociálních a kulturních, kromě 

občanských a politických práv. [Clayton, Oakley, Taylor 2000: 20]

Závěr

Ve světle toho, co zde bylo zprostředkováno, se lze ptát co 

vlastně probíhající diskuse hledá? Co vlastně hlásáme a co reali-

zujeme – minimální, nebo maximální stát? Kolonizují politické 

strany stát a co tím případně vzniká? Maximální stát, jemuž se 

bude ve světle obnovené klasiky devatenáctého století říkat stát 

minimální? V jaké fázi se vlastně nalézáme – není stát již strana-

mi kolonizován a nekolonizuje nyní naopak stát politické strany? 

A jaký by to byl stát, minimální, maximální? To jsou zřejmě základ-

ní otázky vztahu občanské společnosti a státu, konkrétněji státu, 

stran, občanské společnosti, občana. Tyto procesy nějak probíha-

jí, ale jejich zkoumání a analýza nejsou na pořadu dne, nejsou ani 

diskutovány, nejsou zkoumány, nezajímají ani odborná kolegia 

grantových agentur, která na zkoumání takových problémů pro-

středky neudělují. Po seznámení s našimi nynějšími diskusemi 

jsem si uvědomil, že nevím, jakou pozici vlastně zaujímá debatér 

president Klaus, jakou pozici zaujímají naše pravicové i levicové 

strany v tomto zmatku a předmětech velkých teorií, jejich návra-

tů a opouštění, vlastně jsem se nedověděl jaký stát si přejí a jakou 

občanskou společnost a jaké místo pro občana. Možná jsem byl 

jen málo pozorný. 
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Bývalý prezident Václav Havel v reakci na debatu ohledně role 

nevládních organizací při správě věcí veřejných podotkl, že by 

mělo být případně zrušeno Centrum pro ekonomiku a politiku, 

aby neohrožovalo demokracii. 

Výrok byl zajisté míněn jen jako jakási literární nadsázka. Přes-

to stojí za to se nad ním zastavit, protože Václav Havel představu-

je hlavního hlasatele ideálů specifi ckého pojetí občanské společ-

nosti, tedy takové vize uspořádání státu, kde volení politici mají 

menší moc a větší moc mají nevolené spolky reprezentující dílčí 

zájmy.

Václav Havel doslova uvedl: „Je-li tomu tak, pak by měly být 

brzo zrušeny Centrum pro ekonomiku a politiku a Nadační 

fond manželů Livie a Václava Klausových, aby neohrožovaly 

demokracii a šly příkladem vstříc“1. Šlo o odpověď na sugestivní 

otázku redaktorky Jany Machalické, co Václav Havel soudí o tom, 

že se „Václav Klaus v poslední době zaměřil proti nevládním 

organizacím a dokonce oznámil, že jsou hrozbou pro demo-

kracii.“

Václav Havel se dopustil ve své odpovědi dvou chyb. 

Za prvé, připustil, že redaktorka může hovořit pravdu. Bohužel, 

redaktorka nepochopila rozdíl mezi „nevládními organizace-

mi“ per se, jakožto souborem právnických osob na straně jedné, 

a ideologií, která tomuto souboru osob chce přisuzovat podíl na 

výkonu vládní moci na straně druhé. Václav Klaus se zaměřil pro-

ti „ngo-ismu“ či „postdemokracii“, neboli proti ideologii, kterou 

považuje za hrozbu pro demokracii. 

CEP nelze zrušit

Petr Mach

Centrum pro ekonomiku a politiku

1) Václav Havel: Vadí mi to příšerné dojímání. Lidové noviny 17.9.2005
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Za druhé Václav Havel prokázal, že nerozumí podstatě diskuse, 

která se o roli tzv. nevládních organizací vede. Použil totiž termín 

„zrušit“ v souvislosti se soukromoprávní organizací, přitom tvrze-

ní „měly by být zrušeny“ může být vztažen jen na státní instituce. 

„Zrušeny“ by „mohly být“ např. úřady, ministerstva, dotace, daně, 

výhody. Soukromoprávní organizace jako takové však mohou být 

státem nanejvýš zakázány... Možná se v Havlově nadsázce zrcadlí 

právě jeho pokřivený pohled na občanskou společnost, kterou 

má tendenci chápat jako jakousi součást státu, jejíž jednotlivé 

složky lze ustavovat a rušit.

Občanská společnost v pojetí Václava Havla je alternativou stát-

ního zřízení založeného na kombinaci suverenity občana všude 

tam, kde ho stát nechá rozhodovat, a suverenity demokraticky 

zvoleného parlamentu všude tam, kde si stát přisvojil pravomoc 

kolektivně rozhodovat. Občanská společnost v pojetí Václava Hav-

la představuje tedy to, co je v angličtině nazýváno obvykle slovem 

„communitarianism“, případně „corporatism“ či „corporativism“. 

Co je tedy podstatou občanské společnosti v Havlově pojetí? 

„Nejde o nic jiného, než promyšleně delegovat část přerozdělo-

vacích funkcí státu na jiné subjekty,“2 uvedl Havel v jednom ze 

svých prezidentských projevů. 

„Delegování části přerozdělovacích funkcí státu na jiné sub-

jekty“ je přesně tím ohrožením demokracie, proti kterému boju-

jí zastánci klasického liberalismu, včetně Centra pro ekonomiku 

a politiku. Nám také vadí, že stát centrálně příliš přerozděluje, ale 

místo delegování přerozdělovacích funkcí státu na jiné, nevolené, 

subjekty si přejeme, aby se stát přerozdělovacích aktivit zbavil 

a rozhodování ponechal na svobodných občanech. 

2) Václav Havel: Novoroční projev Prezidenta, 2004

C.
Texty Václava Klause
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Rada Evropy byla první významnou institucí starého kontinen-

tu, která nám – krátce po pádu komunismu – nabídla členství 

a která nás, jako plnoprávné členy, přijala. Tím potvrdila rozsah 

i hloubku demokratických změn, které byly v naší zemi velmi 

rychle uskutečněny.

V současnosti, v komplikované a v mnoha ohledech rozporu-

plné éře globalizace, „střetů civilizací“ i ambiciózních celokonti-

nentálních projektů, jsme členy mnoha – občas se doplňujících, 

občas si konkurujících – mezinárodních organizací, jejichž speci-

fi cké úlohy je třeba jasně defi novat. Týká se to i paralelní existen-

ce Rady Evropy a Evropské unie. Jejich aktivity, cíle i komparativ-

ní výhody musíme pečlivě rozlišovat. Chtěl bych k tomu říci pár 

slov.

Chápu-li to dobře, Rada Evropy, která vznikla jako reakce na 

nedostatek svobody a demokracie v Evropě, je – nebo by být měla 

– o Evropě tradičních liberálních hodnot. Měla by být o Evropě 

svobody a míru, o Evropě různosti, o Evropě demokratických 

národních států, o Evropě, budované na synergii, plynoucí z odliš-

nosti svých stavebních kamenů (jednotlivých států), která vytváří 

onu nespornou unikátnost Evropy v dnešním homogenizovaném, 

stále více monolitním a uniformním, a proto méně barevném 

světě. Z toho důvodu si myslím, že Rada Evropy primárně není 

o evropském sjednocování.

Rada Evropy je i o Evropě v širším smyslu. Je proto organizací 

inkluzivní, otevřenou členství co největšího počtu zemí. Evropská 

unie je naopak organizací, snažící se o těsnější spolužití a o poli-

tickou unifi kaci vybrané části kontinentu. V tomto smyslu je EU 

organizací parciální a exkluzivní. Snaží se vytvořit novou velmi 

sevřenou politickou entitu a chce z ní dokonce zformovat novou 

Na okraj varšavského summitu
Rady Evropy: 

Rodí se pro Radu Evropy nový úkol?

Václav Klaus



66 67

etnicitu. To je evidentně jiný projekt, než jakým byl původní pro-

jekt Rady Evropy, což je – samo o sobě – v pořádku.

Jsem přesvědčen, že i přes probíhající, poměrně extenzivní 

rozšiřování Evropské unie má smysl zachovat existenci instituce, 
která se snaží chránit občanská práva a svobody ve svých 
členských zemích nepřímo, instituce, která se nesnaží 
občanská práva lidí těchto zemí brát do svých rukou pří-
mo. Proto si myslím, že má Rada Evropy ve svém úsilí o boj 

s nedemokracií pokračovat.

Tak jsem ostatně vždy chápal původní, poválečnou misi Rady 

Evropy. Na počátku 21. století, v éře masivního výskytu 
post-demokracie, však vidím prostor pro její novou misi. 
Abych tento posun vysvětlil, musím připomenout, že nedemokra-

cie – v tradičním pojetí – znamená potlačení demokracie státem. 

Je to primárně vztah občana a státu. Post-demokracii chápu jako 

potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struk-

tur a skupin uvnitř státu – bez demokratického mandátu – přímo 

určovat (nebo aspoň zásadně ovlivňovat) různé klíčové oblasti 

veřejného života dotýkající se občanů. Mám na mysli různé proje-

vy NGOismu, politické korektnosti, umělého multikulturalismu, 

radikálního humanrightismu, agresivního ekologismu atd. Aktivi-

ty organizací vytvořených na těchto základech představují nové 

formy ohrožení lidské svobody, kterou zejména my, kteří jsme 

prožili komunismus, bereme nesmírně vážně.

Hlavním tématem summitu Rady Evropy ve Varšavě bylo: 

„Evropské hodnoty a evropská jednota“. Odvažuji se říci, že se 

jednota nesmí stát prioritou. Prioritou jsou hodnoty, spojené se 

svobodou, vládou práva a svobodnou tržní ekonomikou. 

Lidové noviny, 17. 5. 2005

 (Článek je českou verzí projevu prezidenta 

České republiky Václava Klause za zasedání Rady Evropy 

ve Varšavě 16. 5. 2005)

1. Pokládám za samozřejmé, že čtenáři znají mírně provokativní 

(protože nemilosrdně zobecňující), ale velmi vlivný a významný, 

56 let starý článek „Intelektuálové a socialismus“. Zajisté vědí 

i to, že jej napsal F. A. von Hayek v poněkud zmatené a výrazně 

prosocialistické době po druhé světové válce, kdy převládala víra 

v sociální inženýrství a ekonomické plánování a hluboká nedůvě-

ra v tržní ekonomiku.

Předpokládám také, že si mnozí z nás vzpomínají na Hayekovu 

defi nici intelektuálů jako „professional second-hand dealers in 

ideas”, kteří jsou hrdí především na to, že nemají „žádné speciál-

ní znalosti“, kteří nejsou ochotni převzít „přímou odpovědnost za 

praktické záležitosti“ a kteří dokonce ani nemusí být „příliš inteli-

gentní“ na to, aby vykonávali své „poslání“. Hayek argumentoval, 

že se intelektuálové spokojují se „zprostředkováním šíření myšle-

nek“ originálních myslitelů obyčejným lidem, které nepovažují za 

sobě rovné.

Hayek – před více než půl stoletím, tj. před dnešním rozma-

chem elektronických médií – si byl vědom ohromné moci inte-

lektuálů vytvářet veřejné mínění. Prorocky varoval, že „je pouze 

otázkou času, než se názory intelektuálů stanou řídící silou poli-

tiky“. To je platné dnes neméně než v době, kdy to napsal.

Nabízí se otázka, jakému druhu idejí dávají intelektuálové před-

nost. Jsou intelektuálové ve své volbě idejí, jimiž se zabývají, neu-

trální? Podle Hayeka nikoli. Intelektuálové nezastávají a nešíří 

všechny druhy idejí. Naopak demonstrují jasné a v jistém smyslu 

velmi srozumitelné preference pro některé z nich. Dávají před-
nost idejím, které jim zajišťují zaměstnání a výdělek a kte-
ré zvyšují jejich moc a prestiž. 

Intelektuálové a socialismus

Václav Klaus
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Intelektuálové hledají ideje se zvláštními vlastnostmi. Hledají 
ideje, které posilují roli státu, protože stát je obvykle jejich 
hlavním zaměstnavatelem, sponzorem nebo donátorem. 

Podle Hayeka navíc „roste síla idejí úměrně jejich obecnosti, abs-

traktnosti a vágnosti“. Proto není překvapující, že se intelektuá-
lové zajímají převážně o abstraktní, ne přímo aplikovatel-
né ideje. V tomto způsobu myšlení mají komparativní výhodu. 

Nejsou dobří v detailech. Nemají ambice řešit problém. Neza-

jímají se o každodenní věci obyčejných lidí. Hayek to říká jasně: 

„Intelektuála nezajímají technické detaily nebo praktické obtíže“. 

Zajímá se o vize a utopie. A protože socialistické myšlení vděčí 

za svůj půvab svému „vizionářskému charakteru“ (a já bych dodal 

nedostatku realismu a své utopické povaze), má intelektuál sklon 

stát se socialistou.

Podobným způsobem ve známém eseji „Opium intelek-
tuálů“ analyzoval Raymond Aron nejen rozdíl mezi revolučním 

a reformním způsobem uvažování, ale rovněž – což je v tomto 

kontextu důležitější – rozdíl mezi sklonem k „prozaickosti“ nebo 

k „poezii“. Zatímco „prozaický model myšlení postrádá vzneše-

nost utopie“ (Roger Kimball), socialistický přístup je – slovy Aro-

na – „založený na poezii neznáma, budoucnosti a absolutna“. Jak 

tomu rozumím já, přesně to je sféra intelektuálů. Někteří z nás by 

dodali, že „poezie absolutního je nelidská poezie“.

2. Jak již bylo řečeno, intelektuálové chtějí posílit svou prestiž 

a moc. Když jsme v éře komunismu narazili na myšlenky Hayeka 

a Arona, neměli jsme žádné potíže jejich poselství porozumět. 

Poskytli nám tolik užitečné vysvětlení zvláštního postavení inte-

lektuálů v naší vlastní společnosti a tehdejší době. Naši intelek-

tuálové to samozřejmě slyšeli neradi a uznat to nechtěli, protože 

byli oprávněně velmi nespokojeni s absencí intelektuální svo-

body, které si každý intelektuál vysoce cení. Komunističtí politi-

ci však intelektuály jako své společníky potřebovali. Potřebovali 

jejich „obchodování s idejemi“ pro vytváření příznivého veřejné-

ho mínění, pro obhajobu svého nelidského, iracionálního a ne-

efektivního režimu. Potřebovali jejich schopnost nabízet obecné, 

abstraktní a utopické ideje. Obzvláště potřebovali jejich ochotu 

zabývat se hypotetickou budoucností namísto kritiky reality, kte-

rá byla mnohem méně růžová.

Intelektuálové v té době – a nemyslím tím éru stalinského 

teroru – šťastní nebyli. Byli hluboce nespokojení se svým vlast-

ním příliš malým blahobytem. Byli frustrováni omezeními, jimž 

museli čelit. Jejich pozice v komunistické společnosti byla nic-

méně relativně vysoká a paradoxně velmi prestižní. Komunistič-

tí vládci při svém svévolném a voluntaristickém způsobu naklá-

dání s lidmi intelektuály využili a zneužili a byli ochotni jim 

to nahradit. Tím se ale intelektuálové dostali do ožehavé pozi-

ce. Nebyli „hodnoceni“ (nebo oceňováni) neviditelnou 
rukou trhu, nýbrž velmi viditelnou rukou vládců tehdejší 
společnosti. K mé velké lítosti nebyla řada intelektuálů nechtě-

la nebo nebyla schopna nebezpečným důsledkům tohoto uspo-

řádání rozumět.

Nebylo pro mne žádným překvapením, když po pádu komu-

nismu, v naší náhle svobodné zemi, kde byla prakticky přes noc 

odstraněna předchozí omezení lidské svobody, první frustrovaná 

a otevřeně protestující skupina byli intelektuálové, tedy „žurnalis-

té, učitelé, publicisté, rozhlasoví komentátoři, spisovatelé románů 

a umělci“ (použiji-li Hayekova slova). Intelektuálové protesto-
vali proti – pro ně – nepříjemným omezením, která přine-
sl trh. Velmi rychle zjistili, že svobodná společnost (a svobodné 

trhy) nemusí využívat jejich služby natolik, jak byli zvyklí v minu-

losti. Pochopili, že jejich oceňování neosobními silami nabídky 

a poptávky může být nejen méně příznivé než jejich vlastní sebe-

hodnocení (Robert Nozick správně řekl, že „intelektuálové se 

považují za nejhodnotnější lidi“), ale i méně příznivé než hodno-

cení politiků a byrokratů starého režimu. Stali se proto prvními 

viditelnými a hlasitými kritiky nové svobodné společnosti, o níž 

jsme my snili celá desetiletí.

Připouštím, že byli ve své elitistické kritice trhu a nedostateč-

ně „lidských“ zákonů nabídky, poptávky a cen relativně úspěšní. 

Zvláště na počátku – a obávám se, že se od té doby příliš mnoho 

nezměnilo – byli kritičtí vůči tržní ekonomice (a nedostatku 
peněz v jejich prospěch) více než zbytek naší společnosti, 
protože – k jejich velkému překvapení – se životní úroveň nor-

málních občanů zvýšila, přinejmenším relativně, více než jejich 

vlastní. Schumpeter měl pravdu, když v knize „Kapitalismus, 
socialismus a demokracie“ (1942) postřehl, že „zásluhy kapita-
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lismu nespočívají v zajištění hedvábných punčoch pro královny, 

ale v tom, že je mají i prosté dívky v továrně, a že na to vydávají 

stále méně úsilí“. Tuto jednoduchou pravdu hodně intelektuálů 

není ochotno přijmout.

Systém volného trhu neodměňuje „ani nejlepší, ani nejchy-

třejší“ (John K. Williams), nýbrž ty, kteří jakýmkoli způsobem či 

formou uspokojují přání a preference ostatních. Lze souhlasit 

s Hayekem, že nikdo nedokáže lépe než trh zjistit „míru příspěv-

ku jednotlivce k celkovému produktu“. Dobře víme i to, že systém 

volného trhu neodměňuje ty „nejctnostnější“, ani ty, kteří věří, 

že si to nejvíce zaslouží. Není proto divu, že intelektuálové, kte-

ří sebe oceňují velmi vysoko, trhem opovrhují. Trhy oceňují inte-

lektuály jinak, než by si oni přáli, a navíc fungují bez jejich dozo-

ru. Proto jsou intelektuálové podezíraví k volnému trhu a dávají 

přednost tomu, když jsou veřejně podporováni. Proto upřednost-

ňují socialismus.

Tyto argumenty nejsou nové, ale naše zkušenost z prvních 

dnů po tzv. sametové revoluci byla v tomto ohledu více než 

výmluvná. To, co se stalo, bylo učebnicovější, než kdokoli z nás 

očekával.

3. V prvním desetiletí 21. století se už nesoustřeďujme výluč-

ně na socialismus. Existuje známé rčení, že bychom neměli vybo-

jovávat staré, již neexistující bitvy. Pokládám tuto myšlenku za 

důležitou, i když nechci říci, že je socialismus defi nitivně mrtev. 

Domnívám se však, že existují přinejmenším dva důvody, které 

ospra vedlňují naše dnešní zaměření se i na jiné ideologie. První 

je rozdíl mezi tvrdou a měkkou verzí socialismu; druhou je vznik 

nových „ismů“, založených na podobných neliberálních či antili-

berálních názorech.

Pokud jde o první problém, lze konstatovat, že „tvrdá verze“ 

socialismu – komunismus – poražena byla. Je to pro nás velké 

vítězství, které nás však nesmí uchlácholit, protože pád komu-

nismu automaticky nevede k systému, který bychom si  přáli. 

Určitě samo o sobě nejde o vítězství idejí klasického (nebo evrop-

ského) liberalismu. Obávám se naopak, že se patnáct let po pádu 

komunismu „měkká verze“ socialismu, sociáldemokratis-
mus, stala – pod různými názvy jako sociální stát či so-
ciálně tržní hospodářství – dominantním modelem ekono-

mického a sociálního systému současné západní civilizace. 

Je založena na velké a paternalistické vládě, na extenzivní regula-

ci lidského chování a na dalekosáhlé redistribuci příjmů.

Jak vidíme v Evropě i v Americe, intelektuálové takový systém 

milují. Poskytuje jim peníze a sladký život. Dává jim příležitost být 

vlivný a být slyšen. Západní svět je stále dost blahobytný na to, aby 

podporoval a fi nancoval hodně z jejich nepraktických a někdy 

přímo bezúčelných činností. Může si dovolit luxus zaměstnává-

ní velkého počtu intelektuálů, kteří používají „poezii“ ke chvále 

existujícího systému, k prosazování konceptu pozitivních práv, 

k obhajobě předností konstruktivistického lidského záměru 

(oproti spontánnosti lidského jednání), k podpoře jiných hodnot 

než jakými jsou svoboda a demokracie.

Současné verzi světového socialismu potřebujeme porozumět, 

protože staré koncepty mohou opomíjet některé klíčové vlastnos-

ti toho, co se kolem nás děje. Dokonce můžeme zjistit, že pokra-

čující užívání termínu socialismus může být zavádějící.

4. Po úplné diskreditaci komunismu a v momentě nepopiratel-

né krize evropského sociáldemokratismu se stal explicitní socia-

lismus pro většinu intelektuálů málo atraktivní. Dnes je obtížné 

najít na Západě intelektuála, který chce být „ in“ a mít vliv, a stále 

se hlásí k socialismu. Explicitní socialismus ztratil svou přitažli-

vost a my jej dnes nesmíme považovat za svého hlavního rivala.

Neliberální ideje začaly být formulovány, šířeny a zvěs-
továvány ve jménu ideologií nebo „ismů“, které se staro-
módním, explicitním socialismem nemají – přinejmenším 
formálně a nominálně – nic společného. Tyto ideje však jsou 

v mnoha ohledech podobné. Stále je v nich omezování lidské svo-

body, stále se nabízí ambiciózní sociální inženýrství, stále se vra-

cí „vynucování dobra“ těmi, kdo se cítí být vyvoleni (T. Sowell), 

stále je doporučováno vytlačování standardních demokratických 

metod alternativními politickými procedurami. Stále je v nich 

pocit nadřazenosti intelektuálů a jejich ambicí.

Mám na mysli environmentalismus (s jeho heslem první 

Země, místo principu první svoboda), radikální humanrigh-
tismus (založený – jak přesně argumentuje de Jasay – na neod-

lišování práv a rightismu), ideologii „občanské společnosti“ 
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(nebo komunitarismu), jenž není ničím jiným než novou verzí 

postmarxistického kolektivismu, která chce privilegia pro růz-

né organizované skupiny a tím – v podstatě – refeudalizaci spo-

lečnosti. Mám na mysli i multikulturalismus, feminismus, 

apolitický technokratismus (založený na nestrukturované 

zášti k politice a politikům), internacionalismus (a zvláště 

jeho evropskou variantu nazývanou evropeismus) a rychle šířící 

se fenomén, který nazývám NGO-ismus.

Všechny tyto ismy představují náhradní ideologie za socialis-

mus. Všechny dávají intelektuálům nové možnosti, nový prostor 

pro jejich činnosti, vytvářejí nová volná místa na trhu idejí. Čelit 

těmto novým ismům, odhalovat jejich skutečnou povahu a zbavo-

vat se jich může být obtížnější než v minulosti. Může to dokonce 

být komplikovanější než bojovat se starým, explicitním socialis-

mem. Každý chce mít zdravé životní prostředí; každý chce pře-

konávat osamělost uprostřed fragmentované postmoderní spo-

lečnosti a účastnit se bohulibých aktivit různých klubů, sdružení, 

nadací a charit. Téměř každý je proti diskriminaci založené na 

rase, náboženství nebo pohlaví; řada z nás je proti přílišné moci 

státu apod. Ukázat nebezpečí těchto přístupů proto znamená fou-

kání proti větru.

5. Tyto alternativní ideologie – s jejich nejasnou, nestabilní 

a ještě nepopsanou potenciální synergií – jsou úspěšné zvláště 

tam, kde proti nim neexistuje dostatečný odpor. Nacházejí úrod-

nou půdu tam, kde země (nebo celý kontinent) dlouhotrvajícími 

kolektivistickými sny podkopávaly svobodu (a svobodné trhy). 

Kde se intelektuálům podařilo získat a udržet si velmi silný hlas 

a společenský status. Mám teď samozřejmě na mysli spíše Evro-

pu než Ameriku. Je to Evropa, kde jsme svědky vytlačová-
ní demokracie postdemokracií, kde nadvláda EU nahrazuje 

demokratická uspořádání v členských zemích EU, kde se Haye-

kova „paravláda“, spojená s organizovanými (protože organizo-

vatelnými) zájmy, úspěšně prosazuje, a kde dokonce řada liberá-

lů při své oprávněné kritice státu nevidí nebezpečí prázdného 

evropeismu a hluboké (nebo dokonce stále hlubší) byrokratické 

unifi kace evropského kontinentu. Evropané tleskají formálnímu 

otevírání kontinentu, ale nevidí, že zrušení hranic bez skuteč-
né liberalizace lidských akvitit „pouze“ posouvá vládu na-

horu, tj. na úroveň, kde neexistuje demokratická odpověd-
nost, a kde jsou rozhodnutí činěna politiky jmenovanými 
politiky, nikoli politiky zvolenými občany ve svobodných 
 volbách.

Evropská ústava byla pokusem ustavit tento systém i v práv-

ní formě. Byla pokusem jej konstitucionalizovat. Proto je tak 

důležité, že francouzské a nizozemské referendum tento proces 

zastavily, že přerušily onen zdánlivě nezvratný proces směrem 

ke „stále těsnější Evropě“, že uvedly do pohybu diskusi – v euro-

speaku nazývanou – „obdobím refl exe“. Nepředpokládám, že tato 

povolená, shora organizovaná refl exe dojde tak daleko, aby odha-

lila skutečné příčiny současných evropských problémů. Otevře-

la však alespoň dveře. Měli bychom tuto příležitost využít a při-

pomenout si, co dělá lidskou společnost skutečně svobodnou, 

demokratickou a prosperující.

Je to politický systém, který nesmí být ničen postmoderní 

interpretací lidských práv (s jejím důrazem na pozitivní práva, 

s její převahou skupinových práv a nároků nad individuálními 

právy a odpovědnostmi a s její denacionalizací občanství), osla-

bením demokratických institucí, které mají nenahraditelné koře-

ny výlučně v národních státech, „multikulturalitou“ způsobenou 

ztrátou potřebné koherence různých sociálních entit a celokon-

tinentálním „dobýváním renty“ (rent-seeking), které je umožně-

no rozhodováním na úrovni vzdálené jednotlivým občanům, kde 

jsou rozptýlení voliči ještě rozptýlenější než ve svrchovaných 

národních státech.

Je to ekonomický systém, který nesmí být poškozován nad-

měrnou státní regulací, rozpočtovými schodky, excesivní byro-

kratickou kontrolou, pokusy zdokonalovat trhy prostřednictvím 

konstruování „optimálních“ tržních struktur, vysokými dotacemi 

privilegovaným nebo chráněným odvětvím a fi rmám, nepružnos-

tí pracovního trhu apod.

Je to sociální systém, který nesmí být přehlušen nejrůzněj-

šími typy překážek, zbytečně štědrými sociální dávkami, mohut-

ným přerozdělováním a rozsáhlým státním paternalismem.

Je to systém idejí, který vychází ze svobody, osobní odpověd-

nosti, individualismu a přirozené péče o jiné.
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Je to systém vztahů mezi jednotlivými zeměmi, který nes-

mí být založen na falešném internacionalismu, na nadnárodních 

organizacích a na nepochopení podstaty globalizace a externalit. 

Musí být založen na dobrém sousedství svobodných, svrchova-

ných zemí a na mezinárodních paktech a dohodách.

Otcové zakladatelé Mont Pelerinské společnosti – Hayek 

a Friedman – vždy trvali na usilování o to, co se zdálo být politic-

ky nemožné. Měli bychom v tomto úsilí pokračovat.
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Pan Feřtek mi nedávno v Refl exu (č. 37, 2005) vytýkal, že je má 

kritika tzv. NGO-ismu nekonkrétní. I když jsem o tom již jeden 

článek napsal (Lidové noviny, 28. 5. 2005), budu konkrétnější. 

Asi je to potřeba, ale prosil bych, aby totéž učinili i moji kritikové. 

A aby hlavně byli féroví. Nejjednodušší způsob, jak se vypořádat 

s nepohodlným názorem, je překroutit ho natolik, že následná 

kritika, ne-li rovnou karikování tohoto názoru, není potřebná. Můj 

varšavský projev v květnu 2005, ve kterém jsem pojem „NGO-is-

mus“ – nikoli poprvé (poprvé si toho ale všimli někteří novináři) 

– zmínil, odstartoval nejen zajímavou a velmi potřebnou diskusi, 

ale i neuvěřitelnou vlnu dezinterpretací či vyslovených lží. 

Předesílám, že jsem nikdy nezpochybňoval právo jakékoliv 

nevládní organizace (NGO) na svou existenci a aktivitu. Dokon-

ce jsem o žádné konkrétní NGO ani nemluvil, i když mám o růz-

ných, zejména mezinárodních NGO své pochybnosti. Kritizoval 

jsem a kritizuji něco úplně jiného. Kritizuji rychle se šířící mezi-

národní fenomén, který bývá v poslední době označován termí-

nem NGO-ismus, i když měl v minulosti různé názvy. Je to ideolo-

gie, která nabízí alternativní mechanismus rozhodování o věcech 

veřejných než jakým je standardní, tradiční parlamentní demo-

kracie, založená na všeobecném, rovném, přímém a tajném hlaso-

vacím právu. 

Má své verze extrémní, žádající zrušení parlamentarismu – 

kolikrát v historii už jsme výroky o „parlamentní žvanírně“ slyšeli 

– a jeho nahrazení jiným mechanismem, i verze mírné (až velmi 

mírné), které žádají pouhé doplnění parlamentního systému tím-

to alternativním mechanismem. Udělejme si v tom pořádek. Prv-

ního (označme model A) se bojím jako nového totalitarismu, to 

druhé by mělo být vysvětleno. Má řadu alternativ – od doplnění 

NGO-ismus, nikoli jednotlivé nevládní 
organizace, považuji za nebezpečí

pro naši svobodu

Václav Klaus
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parlamentního systému o rovnocenný, paralelní, ústavně zakot-

vený, alternativní mechanismus (označme model B) až k pouhé 

obhajobě svobodného sdružování svobodných občanů v organi-

zacích, které si tito občané pro realizaci svých zájmů dobrovolně 

vytvářejí (označme model C). Abych byl konkrétní, za NGO-ismus 

považuji obhajobu a prosazování modelů A a B, nikoli modelu C.

NGO-ismus modelu A a B se stal synonymem tužeb různých 

zájmových uskupení přebírat organizaci či řízení věcí veřejných, 

kterou obvykle vykonává stát. Rozdíl je v tom, že stát musí jednat 

podle pravidel daných zákony, že je tvorba těchto zákonů v kaž-

dé svobodné společnosti ústředním tématem politické diskuse 

(a tedy i legitimních politických střetů) a že je státní moc utváře-

na všemi občany na demokratickém principu. To organizace typu 

NGO nejsou. 

Hrozba obcházení, nahrazování, „bypassování“ institucí státu, 

které jako jediné mohou být ručitelem vnější nezávislosti a garan-

tem vnitřní svobody, hrozí zejména tam, kde instituce státu nema-

jí dostatečnou přirozenou autoritu, protože byly příliš dlouho dis-

kreditovány jako instituce různých totalitních či autoritativních 

režimů. V tom mají všechny post-totalitní země problémy podob-

né. Imunní ale nejsou ani země bez této minulosti. 

Chtěl bych předeslat, že ty, kteří si s mým termínem „NGO-is-

mus“ nevěděli rady, nepodezírám ani ze zlého úmyslu, ani z igno-

rantství. „NGO-ismus“ je anglický společensko-vědní termín. Jde 

o relativně nový a nezažitý, i v anglicky mluvícím prostředí poně-

kud neobvyklý pojem. Jeho použitím u nás jsem chtěl zdůraznit, 

že nejde o můj vynález, ale o terminus technicus s jasně vyme-

zeným obsahem. Navíc vím, že jde o nepřeložitelnou zkratku. Ty 

jsou v anglosaském světě běžné, zatímco v české diskusi používá-

ní zkratek obvyklé není. Bohužel, to stačilo mnohým účastníkům 

české diskuse k vulgarizaci tématu a k četným dezinterpretacím.

Z těchto různých uměle (a občas i zlomyslně) vytvářených 

nedorozumění pak tito lidé žijí, čerpají z nich svůj politický vliv 

a vyrábějí z nich pseudo-témata, která jim umožňují získávat poli-

tický vliv.

Řekl jsem, že jde o termín nový. Jistě proto nepřekvapí, že pro 

jeho vysvětlení nebudu odkazovat ani na Encyklopedii Britanni-

cu, ani na jakoukoliv z našich dnešních encyklopedií, ale že dopo-

ručím použití libovolného internetového vyhledávače. Po zadání 

pojmu „NGO-ism“ se objeví velké množství odkazů. 

Např. americký politolog J. Fonte ve své úvaze „Trojský kůň 

demokracie“ (The National Interest, č. 76, léto 2004) říká, že 

NGO jsou „ve své podstatě nikým nezvolenými nátlakovými sku-

pinami a zodpovídajícími se pouze sami sobě“ (str. 18), které 

si navíc „nárokují, že mluví za celé lidstvo, podobně jako si jiní 

v minulosti osobovali mluvit za dělníky či za lid“ (str. 125). John 

O’Sullivan (Quadrant, říjen 2002) vysvětluje rozdíl mezi tradič-

ní parlamentní demokracií a NGO-ismem (aniž tento termín 

používá), že první systém je založen na „individuals with rights“ 

(jednotlivcích s jejich právy), zatímco druhý na „rights-bea-

ring groups“ (skupinách nesoucích – či nárokujících si – určitá 

práva). Zatímco J. Fonte a J. O’Sullivan to považují za ohrožení 

demokracie, pravá ruka T. Blaira J. Giddens v tom vidí žádoucí 

„demokratizaci demokracie“.

Víra v substituci státních politických struktur různými NGO je 

nebezpečná zejména v politických systémech třetího světa. Důsled-

ky NGO-ismu ve své zemi vidí mimořádně kriticky např. afgánský 

prezident Karzai. Neodvozenost různých NGO od voleb a absence 

pravidel pro jejich činnost v kombinaci s velmi slabými (a často 

sotva existujícími) ofi ciálními institucemi státu vede podle něho 

v zemích tohoto typu ke korupci, k mocenskému boji, k politic-

kému chaosu, či dokonce k dvojvládí. Podobné problémy s tímto 

fenoménem mají například na Filipínách, kde se již otevřeně hovo-

ří o „nemoci NGO-ismu“ jako o důsledku prosazení se různých sku-

pinových zájmů a různých byrokratických tendencí, kterým se vel-

mi dobře daří v podmínkách bez dostatečné demokratické kontro-

ly a bez jasně defi novaných pravidel. V Africe se o NGO-ismu hovo-

ří jako o „novém náboženství“ těch, kteří již ztratili víru v klasický 

(v tamních podmínkách bohužel velmi neefektivní) stát. 

Nezaměňovat konkrétní nevládní či neziskovou organizaci 

a „NGO-ismus“ nemůže činit problém nikomu, kdo tento feno-

mén pochopit chce. Proto prosím, aby libovolná organizace typu 

NGO (v českém překladu tedy nějaká konkrétní „neziskovka“) 

nebyla zaměňována s politickým chováním charakteristickým pro 

NGO-ismus.
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Nebezpečí „NGO-ismu“ považuji za velmi aktuální i u nás. 

Nemám na mysli obvyklé petice a demonstrace, ale (například) 

ve velínu České televize se zabarikádovávající „akční výbory“ stáv-

kujících, přijímající pozdravné telefonáty od vysokých ústavních 

činitelů a jednající bez ohledu na jakákoliv obecně závazná pra-

vidla hry.

Refl ex 3. 11. 2005

Petr Fischer se – v mladofrontovské Kavárně (10. prosince 

2005) – pustil do obhajoby post-demokratismu a mne označil za 

zpozdilého a zbloudilého obhájce demokracie, za obhájce světa, 

který je už dávno passé.

Otevření diskuse na toto téma přijímám. Navíc ji zahájil pouče-

ný, kultivovaný, nikoli nenávistný člověk, který je ve svých posto-

jích – pro mne sice velmi zvláštních a bohužel málo konzistent-

ních – důsledný a konzistentní. 

Jsme ale každý někde úplně jinde a čteme úplně jiné auto-

ry. Petr Fischer cituje Baumana (od jehož marxiánské knížky 

o sociologii z šedesátých let jsem už nikdy nic nečetl), Foucaulta, 

Deleuzeho a Přibáně, což je pro mne neskutečná kombinace. Je 

to všechno jistá odnož francouzsko-německého mudrování. Je to 

mimo hlavní proud společenských věd. Je to mimo jasné kontury 

elementární vědní linky anglo-amerického světa (mimochodem 

mne napadá, zda takto hluboko nejdou i kořeny dnešních sporů 

o EU). Ještě by to chtělo přidat Patočku a Bělohradského. Ano, je 

to úplně jiné paradigma.

Je to paradigma z mnoha důvodů špatně diskutovatelné. Prv-

ním problémem je nejasné rozlišení mezi pozitivním a normativ-

ním, tedy mezi pokusem o deskripci, o popis světa jaký skutečně 

je, a mezi soudy o tom, jaký by být měl, resp. co je v něm správné 

a nesprávné, žádoucí a nežádoucí. Druhým problémem je až příliš 

volné literátství jeho autorů, hraní si s nedefi novanými (a nedefi -

novatelnými) pojmy.

Petr Fischer žádný konzistentní deskriptivní soud o světě nepři-

náší. Jediné, co dělá, je to, že útržkovitě cituje: „polský so ciolog 

žijící v Anglii Zygmund Bauman mluví o konci doby pevnosti,…, 

o pádu zdí, podle nichž každý mohl orientovat svůj život.“ Je to 

Nechvála post-demokracie,
nechvála ohnisek nestability

Václav Klaus
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výrok o realitě? O této větě by bylo možné napsat esej, protože má 

klíčové postavení. Je – snad nikoli náhodou – první větou celé-

ho článku. Marně bych ale ve společenskovědní literatuře hledal 

defi nici pojmu „doba pevnosti“ a už vůbec si nedovedu představit 

strukturaci lidských dějin na dobu pevnosti a dobu „post-pevnos-

ti“. Slova jako „doba pevnosti“ či „zdi“, podle nichž si  orientujeme 

svůj život, ale asi nejsou myšlena úplně vážně. Nejsou diskutova-

telnými termíny. Jsou pouhými literárními obraty, které nemá 

smysl analyzovat.

Např. u Foucaulta se jako přínos zdůrazňuje „rozpad tradič-

ních toků moci, které určovaly kým jsme a hlavně kým být smí-

me“. Hnidopišsky musím říci, že obrat „toky moci“ také neznám, 

ale je evidentní, že autor pokračuje v marxistické vizi člověka 

potlačovaného, vykořisťovaného, manipulovaného, odcizeného 

a že autor člověku, jako svébytnému jedinci, nevěří, že nevychází 

z jeho primární svobody, že člověka – s výjimkou post-modernis-

ticky o tom píšících jedinců – považuje za něco velmi nesvépráv-

ného, nesamostatného, neautentického.

Petr Fischer – také jistě ne náhodou – píše, že „celé současné 

myšlení není ničím jiným, než snahou ukázat, že tradičně chápa-

ná normalita nemá žádný přirozený základ, nýbrž že jde o strate-

gii moci“. Zase bych se ptal, co je „tradičně chápaná normalita“, 

když se toto slovo v textu z ničeho nic objeví? Normalita koho či 

čeho? Je to Foucaultova kritika 18. století a jeho osvícenství a kul-

tu rozumu, který nám – pod heslem údajné racionality – přinesl 

jedno chápání normálnosti? Opravdu si to myslí „celé současné 

myšlení“? A navíc „jde o strategii moci“? Jakou strategii? Čí moci?

Pokouším se ono, mně cizí paradigma domýšlet. Asi je někde 

člověk, který se nemůže „vůbec o nic opřít“ a proti němu stojí 

jakási moc. Ta je natolik dominantní, že se jí nemůže ubránit. 

Navíc ta moc už není v původním slova smyslu politická. Už jsou 

to nejen volení (nebo diktátorsky nevolení), ale nejrůznější vyvo-

lení. Nikoli náhodou se Petr Fischer pouští do útoku na kapita-

lismus, na nadnárodní fi rmy. Kritizuje mne za to, že „nezmiňuji 

silné nadnárodní fi rmy, jejichž pravidla daná jejich ekonomickou 

silou si nikdo nezvolil.“ V kursu, který právě vyučuji na VŠE, si 

vysvětlujeme staré a nové chápání monopolu a dominantní fi rmy, 

konkurenci na trhu a konkurenci o trh, „workable competition“ 

a celou řadu dalších aspektů mikroekonomické teorie tržních 

struktur. O čem z toho mluví pan Fischer? Jaká „pravidla“ určují 

nadnárodní fi rmy? Mohou více ovlivnit cenu než v systému doko-

nalé konkurence? Asi leckdy ano, ale jedná se o „pravidla“ našich 

životů? Co nám tyto fi rmy diktují? Říkají nám, díky své údajné 

moci, co „smíme“? Já myslím, že ne. Jejich výrobky nám nikdo 

nenutí, rozhodujeme se o nich sami, v tomto ohledu jsme „pány 

ve svém domě“ a není pravda, jak říká pan Fischer, že „ho vždy 

stavějí jiní“.

Prý nehovořím o „nevolené moci soudců či centrálních ban-

kéřů“. Nevím, co si o ní myslí on, ale já vím, že díky naprostému 

potlačení autonomnosti soudců a centrálních bankéřů komunis-

tickým režimem došlo po jeho pádu k vychýlení kyvadla až pří-

liš na druhou stranu. Bohužel mám pocit, že to nemohlo dopad-

nout jinak. Spolu s marxisty a Deleuzem pan Fischer také mluví 

o „vládnoucí politicko-ekonomické oligarchii“, což už jsem oprav-

du hodně dlouho neslyšel.

Toto všechno vnímám jako naprostou karikaturu dnešní rea-

lity (u nás i ve světě) a navíc jako karikaturu mého pohledu na 

svět. Nevím, kde autor vzal tvrzení, že „prezidentovi zjevně ne-

jde o postižení složitosti toků mocenské energie, jejichž vzájem-

né působení vytváří globální svět“. O pochopení dnešního světa 

v celé jeho složitosti mi jde moc, i když termín „toky mocenské 

energie“ nechápu, když je navíc – o pár řádků dále – napsáno 

„politická energie či svoboda“, neboli energie a svoboda jsou 

považovány za zaměnitelné pojmy!

Za zmínku stojí i občasný explicitní či častěji implicitní nor-

mativní pohled P. Fischera. Post-demokracii a spolu s ní „ohniska 

nestability“ chválí. Nestabilita (to není nestacionárnost či dyna-

mika) je tedy chválena, což je poněkud překvapivé. V myšlení 

některých z nás P. Fischerovi „zcela chybí prvek hrozby, otřesu, 

podvratnosti“. Proto na rozdíl od nás nechce „přehlednou demo-

kracii“, nechce „monotónně klapající stroj demokracie“, vítá „eko-

logické aktivisty, kteří se snaží zadrhnout logiku akumulace a růs-

tu“, odmítá „poklidný demokratický konsensus“ a není divu, že 

vidí na své straně „anarchisty…nutící politiky k úprku do bezpečí 

drátěných ohradníků“ a „idealistické rockery bojující za spravedl-

nost pro Afriku“. Tyto názory jsou v textu různě zamíchané a roz-
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troušené a proto stojí za to dát si je vedle sebe. Abychom věděli, 

co je autorovým normativním ideálem.

Podobné věty jsme už v minulosti mnohokrát – v různém bale-

ní – slyšeli a četli. Neobává se P. Fischer možných důsledků? Neza-

mýšlí se nad obvyklými konci těchto postojů? Je opravdu tak naiv-

ní, že si může myslet, že ti idealističtí rockeři myslí na Afriku a na 

spravedlnost v ní? Tomu se zdráhám uvěřit.

Je mu tak proti mysli pohled, který chce – v liberální variantě 

–transparentní politiku, minimální stát a naopak maximální auto-

nomnost lidského života? Asi ano, protože by to jinak určitě řekl. 

Řekl by, že by si přál, aby se politika, byť demokratická, do oblastí, 

kde „se střetávají životní soudy, myšlenky, osobní hlediska“ moc 

nepletla a že to je tak všechno, o čem můžeme snít. Tomu, my 

někteří, skromně říkáme demokracie a „žalozpěv“ vedeme nad 

těmi, kterým už není dost dobrá.

(MF DNES 17. 12. 2005)
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Krach evropské ústavy
(Sborník č. 42/2005), Brož., 104 stran, 50 Kč

Sto let od narození Václava Černého
(Sborník č. 41/2005), Brož., 120 stran, 50 Kč

Sto let od narození Ayn Randové
(Sborník č. 40/2005), Brož., 96 stran, 50 Kč

Měříme správně HDP?
(Sborník č. 39/2005), Brož., 122 stran, 50 Kč

Patnáct let od 17. listopadu 1989
(Sborník č. 38/2005), Brož., 96 stran, 50 Kč

Prezidentské volby v USA
(Sborník č. 37/2005), Brož., 84 stran, 50 Kč

Proč skomírá evropská ekonomika
(Sborník č. 36/2005), Brož., 128 stran, 50 Kč

Velká deprese
(Sborník č. 35/2004), Brož., 108 stran, 50 Kč

Potřebuje české soudnictví reformu?
(Sborník č. 34/2004), Brož., 110 stran, 50 Kč

Mezinárodní terorismus / 
90 let od sarajevského atentátu

(Sborník č. 33/2004), Brož., 92 stran, 50 Kč

Vztah církví a státu
(Sborník č. 32/2004), Brož., 152 stran, 50 Kč

Trvale udržitelný rozvoj
(Sborník č. 31/2004), Brož., 100 stran, 50 Kč

Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta
(Sborník č. 30/2004), Brož., 96 stran, 50 Kč

Sto let od narození George Orwella
(Sborník č. 27/2003), Brož., 80 stran, 50 Kč

1953: 50 let od měnové reformy a smrti Stalina
(Sborník č. 26/2003), Brož., 148 stran, 50 Kč

Alois Rašín
(Sborník č. 24/2003), Brož., 100 stran, 50 Kč

Českoslovenští a čeští prezidenti
(Sborník č. 23/2003), Brož., 152 stran, 100 Kč

OBJEDNEJTE SI NA DOBÍRKU TYTO SBORNÍKY CEPU:

Knihy či sborníky si můžete na dobírku objednat
telefonem (222 192 406), emailem (cep@cepin.cz) 

nebo prostřednictvím internetové stránky (www.cepin.cz). 
Poplatek za dobírku je 49 Kč.

Problémy českého zemědělství
(Sborník č. 22/2003), Brož., 58 stran, 50 Kč

Povodeň a veřejné finance
(Sborník č. 20/2002), Brož., 96 stran, 50 Kč

Investiční pobídky
(Sborník č. 19/2002), Brož., 106 stran, 50 Kč

Benešovy dekrety
(Sborník č. 18/2002), Brož., 180 stran, 50 Kč

Možnosti měnové politiky a příchod eura
(Sborník č. 16/2002), Brož., 108 stran, 50 Kč

ČR, USA a terorismus
(Sborník č. 15/2002), Brož., 80 stran, 50 Kč

Kupónová privatizace
(Sborník č. 13/2002), Brož., 151 stran, 50 Kč

Fréderic Bastiat
(Sborník č. 11/2001), Brož., 105 stran, 50 Kč

Václav Klaus: Občan a obrana jeho státu
Brož., 326 stran, 100 Kč

Marek Loužek: Populační ekonomie
Brož., 152 stran, 100 Kč

Mojmír Hampl: Vyčerpání zdrojů – skvěle prodejný mýtus
Brož., 68 stran, 50 Kč

Petr Mach: Úskalí evropské integrace
Brož., 96 stran, 50 Kč

Jindřich Dejmek
Československo, jeho sousedé a velmoci ve 20. století

Váz., 384 stran, 200 Kč

Stanislava Janáčková: Svazující integrace
Brož., 102 stran, 50 Kč




