
Demokracie: její principy, hodnoty a instituce 

 

(Texty k přednášce Václava Němce)  

 

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

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

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

vůle.“ (K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, in: Politische Theorien von der Antike bis zur 

Gegenwart, Wiesbaden 2000, str. 941.) 

 

T 2: „… myšlenkou, s níž se setkáváme již v nejstarších výrocích o demokracii, je myšlenka 

rovnosti občanů … Rovnost se vztahuje na ‚množstvíʻ, které vládne, a podíl na ní mají všichni 

občané, bohatí i chudí, bez rozdílu společenského postavení a vzdělání … Rovnost, na níž se 

podíleli všichni Athéňané, pokládali všichni antičtí autoři za základní myšlenku demokracie“. 

(J. Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002, str. 348.)  

 

T 3: „Společnost je svobodná v té míře, v níž se rozpoznává v uspořádání svého politického 

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

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

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

utváření státní vůle ze strany svazů, stran, organizací a jednotlivců.“ (K. Lenk, „Probleme der 

Demokratie“, str. 939.)   

 

T 4: „Demokracie znamená rovnost, rovnoprávnost celého národa, a za našich časů pozorujeme 

mnoho druhů demokratů, pročež se musíme osvědčiti, ke kterému druhu my náležíme. Jest druh 

demokratů, který, aby se rovnost docílila, o to usiluje, aby všechno, co vyššího, vzdělanějšího 

jest, se zesprosťačilo, který všechno od shůry dolů strhuje; k tomuto druhu demokracie, která 

se nazvati může demokracie sprostoty, nenáležíme a náležeti nechceme. My naopak rovnost tak 

docíliti chceme, aby se nižší k vyššímu vzhůru povznesl, aby nevzdělaný se vzdělal a tak 

vzdělanému vyrovnal.“ (K. H. Borovský, „Naše zásady“, in: Národní noviny 23. 8. 1848) 

 

T 5: „Zásadu, že pokud jde o vládu, má většina právo na všechno, považuji za bezbožnou a 

odpornou … když vidím, že se poskytuje právo nebo možnost dělat všechno kterékoli moci, ať 

už se nazývá lid nebo král …, říkám: zde je zárodek tyranie a snažím se odejít a žít pod jinými 

zákony.“ (A. de Tocqueville, Demokracie v Americe, I, Praha 1992, str. 190–192.)  

 

T 6: „Pro nás na Západě znamená … demokracie ‚liberální demokraciiʻ: tedy politický řád, 

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

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

Tento souhrn svobod … se dá označit jako ‚ústavní liberalismusʻ…“ (F. Zakaria, Budoucnost 

svobody, Praha 2004, str. 22.)      

 

T 7: „Suverenita lidu, to znamená ‚mocʻ, která ‚vychází z liduʻ, se v rámci demokraticky 

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

exekutivy a výkonu soudní pravomoci.“ (J. Habermas, K ustavení Evropy, Praha 2013, str. 73.)  

 

T 8: „Představte si … zákonodárný orgán složený tak, že reprezentuje většinu, aniž je nutně 

otrokem jejích vášní; výkonnou moc, která má svou vlastní sílu, a soudní moc nezávislou na 

obou ostatních mocích; pak budete mít stále ještě demokratickou vládu, ale už tu skoro nebude 

šance pro tyranii“. (A. de Tocqueville, Demokracie v Americe, I, str. 192.)   



 

T 9: „Moc může omezit a zároveň ji tím neporušit jen jiná moc. Princip oddělení mocí tak 

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

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

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

dalších mocenských středisek a pramenů.“ (H. Arendtová, O revoluci, Praha 2011, str. 146.) 

 

T 10: „V … ústavním státě stojí státní moc nad demokratickou procedurou a v gramatice 

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

zákonodárství, exekutivy a výkonu soudní pravomoci. Občané demokratického společenství se 

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

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

demokratické juridifikace politického panství představuje civilizování moci potud, že lidem 

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

ozbrojené moci.“ (J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 61.)      

 

T 11: „Demokratické sebeurčení znamená, že adresáti donucovacích zákonů jsou zároveň jejich 

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

s demokratickou procedurou. Tato procedura vděčí za svou legitimizační sílu jednak zahrnutí 

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

rozhodnutí s deliberativním utvářením mínění … Kooperativní působení občanů na podmínky 

jejich společné existence vyžaduje odpovídající prostor, v němž může stát jednat v zájmu 

politického utváření životních poměrů.“ (J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 53-54.) 

 

T 12: „Model demokracie, v němž se předpokládá aktivní vliv občanů na politiku – nad rámec 

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

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

‚recallʻ, odvolání nositelů mandátu.“ (K. Lenk, „Probleme der Demokratie“, str. 939.)  

 

T 13: „Vláda musí získat souhlas ovládaných; nikoli pouze v původní situaci, nýbrž jako stálou 

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

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

společnost dosáhnout jednomyslnosti v důležitých záležitostech. Společné smýšlení je 

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

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

… Vláda má vydávat zákony a vládnout uprostřed zvažující veřejnosti. Parlament nebo soud 

mají při svých rozhodnutích soustřeďovat a uskutečňovat to, co již vzniká z osvícené debaty 

mezi lidem. Odsud vyrůstá ‚princip supervizeʻ…“ (Ch. Taylor, Sekulární věk. Dilemata 

moderní společnosti, Praha 2013, str. 64.)  

 

 


