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Jak přímo zvolit prezidenta?
Příklady ze světa
Martin Riegl

Prezident

coby

hlava

exekutivy

je

principiálně

volena

v jednomandátových obvodech, přičemž se klade důraz, aby vítěz
disponoval absolutní většinou hlasů a z toho vyplývající legitimitou. To
není zaručenu při aplikaci systému prvního cíli, tzv. First past the post,
který nabízí především organizační jednoduchost. Tento volební
systém je aplikován v Bosně a Hercegovině, Islandu, Jižní Koreji,
Filipínách, Komorách, Tunisku, Rovníkové Guinei, Malawi, Zambii,
Venezuele, Singapuru, Taiwanu, Kiribati, Guyaně, Hondurasu,
Mexiku. Základní nevýhodou tohoto systému je, že není automaticky
schopen produkovat prezidenta s nadpoloviční většinou hlasů. Takto
oslabený prezident vzešel z volebního klání venezuelský prezident
Rafael Caldera, který v roce 1993 získal 30,5%, Fidel Ramos v roce 1992
získal pouhých 24%.

Při empirické analýze politického prostoru napříč světovými kontinenty,
dojdeme k závěru, ţe většina politických systémů pouţívá dvoukolový většinový systém
(tzv. TRS). Logickou výhodou tohoto způsobu volby prezidenta je zaručený zisk
absolutní většiny hlasů u vítězného kandidáta, ale zároveň se konáním druhého kola
zvyšují náklady na prezidentskou volbu. V nestabilních kolech můţe vést napětí mezi
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prvním a druhým kolem k eskalaci politického napětí a případně politicky
motivovaných násilnosti – v dubnu tohoto roku jsme toho byli svědky např. v Nigérii.
Dvoukolově se volí především prezident v zemích bývalého francouzského impéria,
střední Asii, Latinské Americe a velké části Afriky. V Evropě se tento volební systém
pouţívá především ve Francii, Rakousku, Bělorusku, Bulharsku, Chorvatsku, na Kypru,
ve Finsku, Litvě, Makedonii, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, na
Ukrajině, v Arménii, Ázerbajdţánu a Gruzii. Této způsob volby prezidenta rovněţ
vyuţívá Angola, Kapverdské ostrovy, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Sierra
Leone, Sudán, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Keňa, Mozambik, Namíbie, Nigérie,
Tanzánie, Uganda, Zimbabwe. Tanzánie, Uganda a Zimbabwe. Z méně stabilních států
je systém vyuţíván na Haiti, v Afghánistánu, Jemenu a Východním Timoru. Zajímavým
prvkem je odchylka od poţadavku na vítězství v prvním kole při zisku 50% a jednoho
hlasu či více. Např. V Kostarice stačí na vítězství v prvním kole pouze 40% hlasů,
naopak v Sierra Leone se jedná dokonce o 55%. V Argentině musí nejúspěšnější
kandidát získat nejméně 45%, případně 40% a zároveň o 10% více neţ druhý kandidát
v pořadí. Obdobně je nastaven systém v Ekvádoru. Jiným mechanismem na posílení
legitimity zvoleného prezidenta je poţadavek na minimální volební účast. Ta je v Rusku
a obecně v post-sovětském prostoru stanovena na 50%
V tomto ohledu se nabízí jako atraktivní alternativa tzv. alternativní hlasování. De facto
se jedná o nástroj jak se vyhnout pořádání druhého kola prezidentské volby, které
s sebou nese dodatečné náklady a potenciální rizika. Alternativní hlasování fakticky
slučuje první a druhé kolo volby v rámci systému TRS. Tento systém je praktikován při
přímé volbě prezidenta v Irsku. Přímá volba prezidenta je populární instrument, ale
především je nezbytné ho zasadit do širšího ústavně-institucionálního rámce, aby
nedocházelo k problému kohabitace, tzn. souţití prezidenta s odlišně orientovanou
parlamentní většinou.
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Přímá volba prezidenta v ČR: nevyhnutelnost pouze
zdánlivá
Petr Javůrek1

Téma přímé volby prezidenta se vrací do českého politického
života i do médií, která o tomto tématu informují, takřka s železnou
pravidelností. Objevuje se hlavně v souvislosti se dvěma událostmi,
které se opakují ve víceméně stejných intervalech, z čehož vyplývá tato
periodicita: jednak je to samotná volba hlavy státu (v takovém
okamžiku se diskuse o způsobu volby sama nabízí), za druhé jsou to
parlamentní volby; tehdy se přímá volba hlavy státu stává součástí
volební kampaně některých stran a tím pádem částečně i jedním
z volebních témat, i když je třeba přiznat, že nikdy nepatřilo
k nejdůležitějším.

Na následujících řádcích se chci zamyslet nad tím, nakolik je přímá volba
nevyhnutelným vyvrcholením dlouhodobějších úvah, přání většiny občanů a také snahy
současné

vládní

koalice

tento

způsob

volby

v České

republice

prosadit.

Nevyhnutelností se zdá být ze všech těchto důvodů, a přesto se nedomnívám, ţe
zavedena bude. Kromě osobního názoru, ţe není v takové podobě, jak je navrhována,
vhodná, mě k vyslovení takového soudu vede i skutečnost, ţe navzdory jistému
konsensu, který se zdá být napříč politickým spektrem nastolen (verbálně podporu

1

Autor je politolog, zaměřuje se na problémy politických systémů.
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přímé volbě vylovují jak vládní strany, tak hlavní opoziční strana ČSSD a neodmítá ji
ani KSČM), je těţké změnit způsob volby významné politické instituce, jakou
prezidentská funkce bezesporu je. Takováto ústavní změna je navíc velmi
nepravděpodobná v současné politické situaci.
Dědictví prezidentské volby v roce 2008
V posledních třech letech byla jedním z mocných impulsů právě volba prezidenta
v roce 2008, která vyvrcholila poněkud nedůstojným průběhem (a tím pádem ukázkou
nepříliš vysoké politické kultury) v nastolení tématu přímé volby coby jediného léku,
aby se předešlo opakování podobné situace. Jedním z hlavních propagátorů této
myšlenky byla Strana zelených, tehdy zastoupená v Parlamentu České republiky. Část
politické elity ovšem podporovala přímou volbu i bez ohledu na průběh tehdejší volby,
snad ve snaze v rámci celospolečenské diskuse o příští osobě prezidenta přenést část
břemene rozhodování na voliče – ostatně podobná debata se rozpoutala jiţ před
volbou hlavy státu v roce 2003.
Populismus, účelovost a absence odborné diskuse
Navzdory faktu, ţe se před jednotlivými parlamentními volbami některé politické
strany v průběhu volebních kampaní stavěly za přímou volbu a v minulosti bylo
předloţeno několik návrhů, nebyla nikdy pravděpodobnost jejího zavedení vyšší neţ po
volbách v roce 2010. Vládní koalice zakomponovala přímou volbu prezidenta republiky
do vládního prohlášení a zařadila ji tak mezi jeden z cílů, jeţ by chtěla v rámci svého
působení prosadit. Nicméně i zde je moţno vycítit jistou účelovost, která je s návrhy
přímé volby spojena a nebyl jí ušetřen ani prozatím poslední, vládní návrh. K přímé
volbě bylo mnohokrát poněkud populisticky odkazováno coby k prvku přímé
demokracie, ačkoliv je to pouze modifikace demokracie zastupitelské: volen je opět
pouze reprezentant občanů, byť přímo jimi, nic víc a nic míň. Účelovost bylo moţno
vyčíst jiţ v průběhu přípravy návrhu. Zatímco cíl (tedy volit prezidenta přímo občany)
je jasný, absentuje širší diskuse na toto téma jak v politické sféře, tak v široké veřejnosti.
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Politické strany chtějí změnit způsob volby, ale vlastně není jasné, z jakého důvodu.
Chtějí celkovou transformaci politického systému, tedy zavedení poloprezidentského
systému, jak je v politické vědě nazývána kombinace přímo voleného prezidenta a
vlády, jeţ je odpovědná parlamentu, ale prezident má přesto významné pravomoci?
Anebo je jejich hlavní motivací pouze snaha vyhovět přání převáţné většiny voličstva?
Na tyto otázky v podstatě odpovědi neznáme, respektive je moţné se domnívat, ţe je
neznají ani relevantní aktéři.
Kromě absence širší diskuse byla dalším znakem účelovosti i skutečnost, ţe
zpočátku se vládní koalice rozhodovala o třech způsobech, jak konkrétně hlavu státu
zvolit: zaprvé jednokolovým většinovým systémem (vítězem by se stal kandidát
s nejvyšším počtem hlasů), zadruhé většinovým systémem s uzavřeným druhým kolem
(pokud by nezískal v prvním kole ţádný z kandidátů absolutní většinu, postoupili by do
druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti) a zatřetí většinovým systémem s otevřeným
druhým kolem (z prvního kola by postupovali kandidáti, kteří by překonali určitou
hranici; zmiňována byla hranice 12,5 % hlasů podle vzory voleb do francouzského
Národního shromáţdění). Z toho bylo moţné vyčíst, ţe jednota názoru vládních stran
není úplná a navíc i to, ţe místo toho, aby strany debatovaly o celkové koncepci ústavní
změny (smysl návrhu, otázka kompetencí prezidenta a jejich případná změna atd.),
zaměřily se spíše na procedurální téma, jakkoliv byl konečný výsledek očekávatelný.
Jaký návrh leží na stole?
Nakonec byla v průběhu jara vybrána varianta absolutního většinového systému
s uzavřeným druhým kolem, nikoliv překvapivě. Zastánci zbylých dvou zmíněných
způsobů volby byli hlavně reprezentanti ODS, která v minulosti, pokud nebyla přímo
odpůrcem přímé volby, patřila spíše mezi její vlaţné stoupence. Jaký mělo smysl
debatovat o způsobech volby prezidenta, které jsou buď ve světě spíše zřídkavé
(relativně většinovým systémem je pouţíván pouze ve 20 % zemí, kde se prezident volí
přímo), nebo naprosto výjimečné (jako je otevřený dvoukolový systém)? Vţdyť
v případě zavedení otevřeného dvoukolového systému pro prezidentské klání by se
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Česká republika stala raritou – do horní komory parlamentu (Senát PČR) by se volilo
uzavřeným dvoukolovým systémem a hlava státu by se volila otevřeným dvoukolovým
systémem, tedy ve zcela opačném gardu, neţ je tomu ve Francii (jeţ je jakýmsi
„ideálním“ typem poloprezidentského reţimu). V celém procesu výběru způsobu, ke
kterému se vládní koalice přikloní, tak bylo místo diskuse, jejímţ cílem je tříbení názorů,
moţno vycítit spíš snahu celý proces poněkud zpomalit a věnovat se víceméně
podruţnému tématu.
Přímo se volit nebude, ale proč?
Další důvod, proč zavedení přímé volby není pravděpodobné navzdory všem
okolnostem, jeţ se zdají mluvit v její prospěch, je závaţnější a má vlastně hlubší kořeny.
Poloţme si otázku: jak to, ţe v zemi, v níţ dlouhodobě většina občanů preferuje
přímou volbu hlavy státu a takřka všechny relevantní politické strany se k tomuto
názoru taktéţ víceméně přiklonily uţ v minulém volebním období (namátkou za tři
nejvýznamnější politické formace: ČSSD se vyslovuje pro přímou volbu dlouhodobě,
byť váhavě; ODS ji přestala odmítat s odchodem Václava Klause a s nástupem
Topolánkova vedení; TOP 09 má kořeny převáţně v KDU-ČSL , jeţ byla součástí
Čtyřkoalice, která přímou volbu silně podporovala v kampani v roce 2002) uţ nebyla
přímá volba zavedena? Odpověď na tuto otázku souvisí s širším tématem trvalosti
politických institucí. I nedbalý pozorovatel postřehne, ţe politické instituce jsou obecně
(a v demokratických systémech obzvlášť) často velmi dlouhověké. Jejich transformace
je obtíţná a s úspěchem lze tvrdit, ţe jedním ze znaků „vyspělé“ demokracie je míra
změny jejích institucí. Stačí podívat se na příklady středo- a východoevropských zemí,
jeţ se demokratizovaly po roce 1989 a zjistíme, ţe čím více času uběhlo od jejich
transformace, tím méně změnami jejich politické instituce procházejí: stačí porovnat 90.
léta v Polsku (zpočátku časté změny volebního systému, přijetí nové ústavy) či na
Slovensku (taktéţ změna volebního systému, ústavní změna zavádějící přímou volbu
prezidenta) a vývoj po roce 2000 a je patrné, jak se vytvořil jistý rovnováţný stav,
v němţ dochází k úbytku razantních institucionálních změn.
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Příliš vysoké sázky
Teoretické vysvětlení fenoménu trvalosti institucí nabízí teorie her. Jakmile jsou
předmětem hry samotná pravidla, podle nichţ se bude v budoucnu hrát (čímţ klíčové
politické instituce jsou), jsou sázky samozřejmě mnohem vyšší neţ při jiných hrách.
Takováto hra totiţ v podstatě můţe ovlivnit výsledky dalších her na dlouhou dobu
dopředu. Je tedy logické, ţe takto významné hry (změny pravidel, ergo institucí) budou
velmi zřídkavé. Dalším důvodem, proč jsou razantní změny institucí těţko prosaditelné,
je fakt, ţe aktéři těchto her se snaţí maximalizovat svůj zisk, nebo alespoň zabránit
ztrátě. Ţádný z aktérů, jejichţ souhlas je nezbytný k prosazení určitých změn, nebude
souhlasit s takovým výsledkem, v jehoţ důsledku by tratil (ať uţ v jakémkoliv významu:
moc, vliv, vyhlídky na úspěch do budoucna atd.). A v neposlední řadě aktéři jsou si
vědomi toho, ţe pokud by byli příliš ziskuchtiví, snaţili se maximalizovat svůj zisk bez
ohledu na druhé a prosadili by (jestliţe takovou moţnost mají) změnu, která by se
výrazně dotkla jejich soupeřů, mohlo by to vést ke ztrátě rovnováhy a rozkolísání
systému – ostatní aktéři by se snaţili nový stav změnit za kaţdou cenu a s velkou
pravděpodobností na úkor vítěze v poslední hře. To by vedlo k nekonečné spirále her
se stále se zvyšujícími sázkami a nesmiřitelnému boji, protoţe aktéři by cítili ohroţení
samotné své existence (to vysvětluje, proč mohou existovat v demokracii jednostranické
vlády, bipartismus obecně a také nadbytečně velké koalice ve vícestranických
systémech: aktuálně silnější aktéři si jsou ve všech těchto případech vědomi, ţe přílišná
ziskuchtivost a maximalizace moci by se v důsledku mohla obrátit proti nim).
Příkladem můţe být historie změny volebního systému v České republice po roce
1998. Nejprve se ČSSD a ODS, tehdy spjaté tzv. opoziční smlouvou, pokusily změnit
volební systém tak, ţe by penalizovaly menší strany při přepočtu hlasů na mandáty (coţ
jim jako tehdy dvěma nejsilnějším politickým stranám vyhovovalo). Zdůvodňovaly to
snahou předejít „patovým“ volebním výsledkům (jako měl být výsledek v roce 1998,
kdy se nepodařilo sestavit středopravou nebo středolevou vládní koalici) a také snahou
sníţit počet stran nutných k vytvoření vlády. Setkaly se však s odporem ostatních aktérů
– menších politických stran – a těm se podařilo s podporou dalšího aktéra, který se
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mohl cítit do určité míry ohroţen (Ústavní soud), změně s takovými parametry zabránit.
Výsledkem byl vlastně jakýsi kompromis: některé parametry volebního systému se
změnily, ostatní, které byly prohlášeny za neústavní, byly vypuštěny. Vytvořil se vlastně
rovnováţný stav, který přetrval doposud. A to navzdory tomu, ţe ve volbách v roce
2006 došlo ke skutečnému patu, kdy potenciální koalice disponovaly stejným počtem
(přesně polovinou) poslanců v dolní komoře parlamentu. Tehdy se obtíţně vzniklá
vláda pokusila prosadit novou změnu volebního systému, který by nějakým způsobem
zvýhodňoval vítěznou stranu, nicméně vlivem nestabilní situace a moţná i vlivem
negativních zkušeností z předchozího pokusu k ţádné změně nedošlo.
Nyní se podívejme na moţnost zavedení přímé volby prezidenta podobnou
optikou. Je velmi pravděpodobné, ţe aktéři, tedy politické strany, si v tomto případě
nejsou jisti, co mohou získat a co ztratit. Vţdyť ani mezi politology neexistuje
konsensus v otázce, kdy je moţné označit politický systém jiţ za poloprezidentský a
nikoliv parlamentní: přímá volba prezidenta je podmínkou nutnou, ale nikoliv
dostačující. Hraje zde roli řada dalších faktorů: pravomoci prezidenta ve vztahu k vládě
a parlamentu, tradice dané země a mimo jiné i osobnostní charakteristiky drţitelů
úřadu. A přechod od parlamentního systému k poloprezidentskému znamená nový
druh interakcí mezi institucemi, jejichţ síla se změnila, a zároveň je velmi těţké výsledek
takovéto změny předem odhadnout. České politické strany tak musí zváţit, jaké výhody
a nevýhody jim taková změna přinese. Mohou získat sympatie voličů, kteří přímou
volbu podporují. Mohou kalkulovat s tím, ţe disponují populárními kandidáty, kteří
mají naději na úspěch spíše v přímé volbě neţ nepřímé. Na druhou stranu znamená
volba prezidenta občany ztrátu přímého vlivu: napříště by konečné slovo o tom, kdo
bude zastávat jeden z nejdůleţitějších postů ve státě, měli voliči a nikoliv stranické
sekretariáty. A znamená to také jistou nevypočitatelnost: zatímco v případě nepřímé
volby má právě vládnoucí koalice velkou šanci (za předpokladu jednotného postupu)
určit prezidenta na další volební období, při přímé volbě je tomu spíše naopak (pokud
by se parlamentní a prezidentské volby nekonaly ve stejném nebo velmi blízkém
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období, lze očekávat efekt tzv. midterm elections, kdy je vládnoucí strana anebo koalice
trestána za své chyby nespokojenými voliči). V neposlední řadě znamená volební klání
prezidentských kandidátů také další přímé střetnutí stran, které je kandidovaly, o voliče:
to můţe mít negativní dopad na jejich vzájemné vztahy (představme si situaci, kdy do
druhého kola postoupí zástupci dvou stran z vládní koalice; místo spolupráce je čeká
konkurenční boj).
Chybějící konsensus
Posledním faktorem, který je nezbytný ke kaţdé úspěšné změně v politickém
systému, a který podle mého názoru v České republice chybí, je základní konsensus
mezi klíčovými aktéry. Jelikoţ je v řadě zemí vyţadována k ústavním změnám
kvalifikovaná většina a Česká republika není výjimkou, je nutné, aby se na prosazení
změn dohodla buď celá politická elita, nebo její velká část. V dnešní konstelaci sil je
nutné, aby změnu prosadila buď vládní koalice s částí opozice, nebo dvě největší
politické strany společně. Druhá varianta je velmi nepravděpodobná, protoţe vztahy
ODS a ČSSD jsou velmi napjaté. Aktuální situace, totiţ nesoulad ve vládní koalici a
výše volebních preferencí v průzkumech, vůbec této variantě nenahrává: ČSSD
očekávající vítězství v příštích volbách nemá ţádný důvod vycházet ODS vstříc. Ani
první varianta, společný postup vládní koalice s jednou ze stran opozice, nemá větší
naději na úspěch, pokud si uvědomíme, jaké problémy má vládní koalice sama se sebou.
Pokud se vládní strany obtíţně shodují na mnohem méně významných opatřeních,
nelze očekávat, ţe budou mít dostatečnou ochotu a sílu prosazovat ústavní reformu a
vyjednávat o její podobě s opozicí.
Všechny výše rozebrané důvody mě vedou k závěru, ţe přímá volba prezidenta
v dohledné době nebude do českého ústavního pořádku zavedena, ačkoliv se můţe na
první pohled zdát, ţe opak je pravdou. Pokud se toto negativní očekávání naplní, mělo
by být cílem politických stran a odborné veřejnosti komplexně zváţit její moţné
zavedení v budoucnu, ovšem v rámci širších ústavních reforem, které by se měly
dotknout i dalších institucí.
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Nekonečný příběh. Přímá volba prezidenta České
republiky
Jan Kysela

Téma přímé volby hlavy státu je už u nás značně omleté, takže
těžko přijít s něčím novým, než je shrnutí či utřídění jeho dílčích
aspektů. V nedávné době (30. května) se i to pěkně povedlo Ladislavu
Vyhnánkovi v pondělní příloze Lidových novin. L. Vyhnánek má stejně
jako já pocit, že snad nezajímavějším rysem diskuse o přímé volbě
prezidenta republiky je absence důvodů formulovaných v její prospěch.
Zvláště letos je vládní návrh příslušné ústavní změny prezentován tak,
jako když na přímé volbě už panuje shoda, takže zbývá ji jen
uskutečnit. Ale je tomu tak?

Srovnávání a jeho meze
Velmi působivá bývají nejrůznější mezinárodní srovnání, z nichţ má plynout, ţe
zavádění přímé volby je jakýmsi trendem. Jenţe začasté se neodlišuje postavení, které
v ústavním systému dané země hlava státu zaujímá. Je vcelku logické, ţe ve Francii
s jejím poloprezidentským systémem se hlava státu volí přímo, protoţe potřebuje
adekvátní legitimitu, má-li slouţit jako politický vůdce národa. Původní projekt nepřímo
voleného prezidenta pracoval spíše s rolí arbitra podobného konstitučnímu
panovníkovi 19. století. Snaha o redefinici role vedla Charlese de Gaulla v roce 1962 ke
změně způsobu volby. V mnoha případech je přímá volba důsledkem předchozího
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víceméně poloprezidentského reţimu (Chorvatsko, Rakousko), případně je reakcí na
konkrétní historickou situaci přechodu k demokracii (polský případ vypořádání se
s komunistickým prezidentem vzešlým z jednání u kulatých stolů) či na malou
schopnost parlamentu zvolit hlavu státu (v zásadě Slovensko).
Zkrátka pohled do zahraničí poslouţí snad jen poznání, ţe pro přímou volbu
mohou existovat různé důvody. Ten systémový spojuje přímou volbu s větší
legitimitou, která je potřebná k realizaci vlastního politického programu zaštítěného
rozsáhlejšími pravomocemi. I tady však platí výjimka: Finsko zavedlo na přelomu
století přímou volbu jako součást přeměny poloprezidentského modelu na parlamentní.
Ze srovnávání si tudíţ lze odnést postřeh, ţe přímá volba nebývá samoúčelem, obvykle
něčemu slouţí a kompletuje naši představu, jakého prezidenta vlastně mít, resp. chtít.
Přání občanů
Vzhledem k tomu, ţe změnu formy vlády si nikdo z relevantních aktérů
evidentně nepřeje, slýcháme u nás nejčastěji, ţe přímou volbu prezidenta si přejí
občané. Ano, to je velmi pravděpodobné. Jenţe důvodem nejspíše bude vybrat si pro
Hrad někoho, kdo je jiný, neţ zbytek s jistou nechutí vnímané politické reprezentace,
kdo je nad stranami, kdo je vlastně osvíceným, a přitom voleným mocnářem.
Paradoxně ovšem výběru nestranického prezidenta svědčí více nepřímá volba: můţe jít
o kompromis v případě nahlédnutí nemoţnosti prosadit prvoplánově stranického
kandidáta.
Je snad zřejmé, ţe nemá-li být prezident republiky úplným outsiderem
politických procesů, jichţ se má účastnit, nemůţe být zcela prost povědomí o fungování
politiky, o personálních vazbách, roli institucí atd. Sen o někom přišedším do světa
politiky a politiků aţ okamţikem zvolení by zmařil sám sebe. Prezident nemá být
vzhledem ke svému integračnímu a moderačnímu poslání stranickým bijcem, musí však
znát prostředí, do něhoţ přichází, a logiku jeho fungování. Bez toho by byl jen naivním
pozorovatelem dění, jemuţ nerozumí, případně je mu protivné. Naivní pozorovatel
však není vlivným aktérem.
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Přímá volba vyţaduje organizaci a financování volební kampaně, coţ je něco,
v čem budou dominovat opět politické strany. Konkurovat jim ovšem mohou ti, kdo
dají dohromady pár desítek milionů na práci s masmédii, výrobu billboardů apod.
Jelikoţ prezidentská volba nebude moci být vázána na vyplácení příspěvků za
odevzdané hlasy, jako je tomu třeba ve volbách sněmovních, a to vzhledem k tomu, ţe
volební stranou nebude strana politická, ale iniciativní skupiny zákonodárců, resp.
občanů, bude investice do volební kampaně vţdy ztrátová. Pak je asi moţné se ptát,
proč vlastně ty peníze kdo vynaloţí, co vůbec můţe od prezidenta očekávat? Před
závorku je zřejmě moţné vytknout, ţe „jeho“ prezident můţe být prezidentem
nestranickým, leč patrně nebude úplně nestranným.
Prezident republiky není svými kompetencemi vybaven k tomu, aby realizoval
nějaký pozitivní program. Při výkonu pravomocí spíše koriguje nebo moderuje dílčí
komponenty vládní, moţná i parlamentní činnosti. Nebude-li mít alespoň právo
zákonodárné iniciativy, nebude moci dávat to, co si myslí, případně to, co sliboval
v kampani, najevo jinak, neţ blokováním dalších ústavních orgánů a vynucováním si
ústupků. Vzhledem k tomu, ţe je nejvíce při výkonu svých pravomocí provázán
s vládou, hrozí, ţe by omezoval především ji (nejmenuji, neratifikuji, nepodepíšu…).
Vláda je v našem ústavním a politickém systému poměrně slabá, přičemţ střety s přímo
voleným prezidentem republiky by ji oslabovaly nadále. Proto se u nás v souvislosti
s debatami o případném lepším seřízení ústavního stroje uvaţuje spíše o posílení vlády,
neţ prezidenta.
Čí prezident?
Z řečeného by mohlo plynout, ţe prezidentský úřad by mohl být atraktivní pro
opozici, neboť by jeho prostřednictvím mohla komplikovat vládě vládnutí a současně
vyuţívat jeho autority k vlastní propagaci. Motivace vládní by byla dvojí. Jednak předejít
opozičnímu prezidentovi, jednak posílit moţnosti realizace vlastní politiky faktickým
zahrnutím prezidentových kompetencí. V obou situacích je však prezident stranicky
profilovaný, takţe nikoliv ten občany ţádaný.
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Mimostraničtí organizátoři (a financiéři) volení kampaně by mohli mít zájem
prosadit prezidenta, který nepochází ze zavedených a málo proniknutelných politických
struktur. Z podobných důvodů bylo v polovině 80. let minulého století zavedení přímé
volby prezidenta v agendě opozice autoritativního reţimu v jiţní Koreji. V takovém
případě však opět narazíme na problém, zda je stávající prezident republiky
kompetenčně vybaven k tomu, aby něco významného změnil. Pokud ne, mohla by i
takto motivovaná přímá volba přinést zklamání.
Z hlediska méně idealisticky uvaţujících financiérů volební kampaně můţe být
„vlastní“ prezident atraktivní kvůli kompetencím udílet milost a jmenovat Bankovní
radu České národní banky, protoţe v obou případech můţe jít o vzácné statky:
beztrestnost a vliv na orgán správy finančních trhů.
Jakého prezidenta chceme?
Podle mého soudu u nás existuje poměrně široce sdílená představa o tom, ţe
prezident republiky má sjednocovat společnost a moderovat některé ústavně-politické
procesy. Jeho hlavním úkolem má být prolévání ústavního soukolí olejem, aby se
nezadrhlo. Vázne-li komunikace mezi vládou a opozicí, má být prostředníkem. Padá-li
jedna vláda za druhou, představuje prvek kontinuity. Stává-li se politika pouze
souborem krátkodobých opatření k realizaci dílčích zájmů, má nabízet dlouhodobější
přesahy. To je vlastně jeho program: udrţování stroje v chodu, nikoliv stanovení cílové
stanice. Obecně platí, ţe prezidentova role posiluje při zadrhávání hladkého chodu
systému, při politických krizích.
Problémem je, ţe toto poslání není příliš atraktivní pro volební kampaň. Jinými
slovy, ideální prezident a přímá volba se trochu rozcházejí, ledaţe by jejím předmětem
nebylo slibování čehokoliv, ale pouze zvaţování důvěryhodnosti, vlastností a
schopností kandidátů. Jelikoţ je to však málo pravděpodobné, lze se nadít buď slibů
nerealistických, anebo těch, které vítěz zajistí díky své politické straně a jejím pozicím
v různých orgánech veřejné moci.
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Jiţ výše byla řeč o moţném oslabování vlády, jeţ plyne z konfliktu legitimit: od
občanů přímo odvozené prezidentovy a od Poslanecké sněmovny odvozené vládní. U
nás zní tento argument málo přesvědčivě, protoţe máme zkušenost se silnými
prezidenty, kteří se na povahu svého mandátu příliš neohlíţejí a jsou tudíţ s to, počínat
si značně aktivně a samostatně. Nicméně právě tato tradice očekávání výrazného
angaţmá prezidenta republiky představuje rizikovou disposici pro další posuny rolí v
systému. Poloprezidentský systém není definován konkrétním institutem, ale zejména
prezidentovou vůdčí politickou rolí. Pakliţe by uţ dnes byl prezidentem faktický vůdce
nejsilnější vládní politické strany, zatímco předsedou vlády její vůdce pouze formální,
případně by vůdcem nebyl vůbec, posunuli bychom se zřetelněji k poloprezidentskému
systému, protoţe základní politické otázky by nastoloval a řešil prezident republiky
prostřednictvím submisivního předsedy vlády.
Ukazuje se tedy, ţe sama změna způsobu volby nemusí znamenat vůbec nic.
V kombinaci s jinými faktory však také můţe znamenat leccos. Mezi ně patří osobnost
prezidenta a osobnost premiéra (silný a slabý, dva silní, dva slabí), vztah prezidentovy
politické orientace k politické orientaci vlády (prezident vládní, resp. opoziční),
stranická funkce a podpora, kterou ve svém „předprezidentském ţivotě“ měl
(zakladatel, vůdce, významný funkcionář, prostý straník), síla vlády (silnější vláda
zmenšuje prezidentův prostor), míra fragmentace Poslanecké sněmovny atd. Tyto
faktory můţeme předem popsat, nemůţeme však určit jejich reálné konstelace, které
přitom vytvářejí kontext diskuse o přímé volbě hlavy státu. Lze samozřejmě modelovat
podobu ústavního systému podle přání občanů, je však přitom třeba domýšlet důsledky.
Ty mohou být zváţeny, shledány lehkými či absurdními a s dobrým pocitem zavrţeny.
Neměly by však být ignorovány.
Co změnit?
Zavedení přímé volby prezidenta republiky má být z hlediska standardního
ústavního inţenýrství nástrojem k vyřešení či dosaţení něčeho. Typicky by to mohla být
reforma systému vládnutí, v němţ bude prezidentu republiky přiznána výraznější role
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kormidelníka, případně arbitra ve sváru jiných ústavních orgánů. V takovém případě
bychom nejspíše uvaţovali o snadnějším rozpouštění Poslanecké sněmovny, které by
bylo v jeho disposici.
Je ovšem docela dobře moţné vítězství představy, ţe smyslem zavedení přímé
volby prezidenta republiky je přímá volba prezidenta republiky, tedy, ţe cesta je cíl.
Důsledkem tohoto zadání by byla spíše minimalizace rizik s přímou volbou spojených.
V tom případě by bylo účelné omezit právo milosti souhlasem vlády a podmínit
jmenování členů Bankovní rady ČNB souhlasem Senátu jako orgánu, který není spojen
s vládou, takţe nemá zájem na konkrétní podobě výkonu působností centrální banky.
Rozšířena by měla být právní odpovědnost prezidenta republiky nad rámec velezrady
(např. za závaţné porušení ústavního pořádku), případně by mohla být zvaţována i jeho
odvolatelnost v důsledku nespokojenosti politické. Tím se ale vracíme na sám začátek,
totiţ k otázce, jakého prezidenta a k čemu vlastně chceme.
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Přímá volba prezidenta na Slovensku: inspirace pro
Českou republiku?
Petr Just

Přímá volba prezidenta se v minulých týdnech a měsících opětovně
dostala na agendu české politické scény, jako ostatně už několikrát
předtím. I při této příležitosti se jako vzor často dává mimo jiné případ
Slovenska, které si prezidentskou volbu změnilo z nepřímé na přímou
již před více než 10 lety. Nechme stranou výhody a nevýhody přímo
voleného prezidenta a věnujme se genezi tohoto prvku na Slovensku.
Zavedení přímé volby tam totiž primárně nebylo důsledkem jakési
touhy po posílení prvků přímé demokracie. Změna byla motivována
čistě pragmaticky, zkušeností, kterou Slovensko procházelo v letech
1994–1998 a která se zejména projevila v průběhu prezidentské volby
roku 1998. Slovenské zkušenosti s přímou volbou prezidenta mohou
být zajímavým příspěvkem do diskuse o zavedení přímé volby
prezidenta v České republice.

Boj za přímou volbu
První slovenský prezident Michal Kováč, zvolený parlamentem na začátku roku 1993
ještě jako kandidát vládního Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), opouštěl
prezidentský palác 2. března 1998 v poměrně napjaté vnitropolitické atmosféře. Ta
byla poznamenaná mimo jiné i jedním zmařeným a jedním zrušeným referendem o
přímé volbě hlavy států. Michal Kováč se postupem času jedním z největších
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propagátorů přímé volby prezidenta, v níţ ale viděl spíše prostředek na oslabení a
případně i odstavení Vladimíra Mečiara od moci. Intenzivněji se to projevovalo
zejména poslední rok jeho působení v úřadu, kdy ve prospěch přímé volby prezidenta
hovořil nejčastěji. „Chtěl bych zdůraznit, že pro naši zemi a její budoucnost je velmi důležité, aby
se posilnila nezávislost a nadstranickost prezidenta republiky tím, že si ho zvolí přímo občané,“ řekl
Kováč v novoročním projevu k národu v roce 1997 (Kováč 1997). V té době totiţ
vrcholily spory mezi ním a premiérem Vladimírem Mečiarem. Kováč se obával
momentu, kdy bude muset předat prezidentské pravomoci Mečiarovi, který by se
v případě uvolněné funkce prezidenta stal podle Ústavy úřadující hlavou státu. „Přímá
volba zaručí, že po skončení funkčního období nynějšího prezidenta bude tato funkce ihned
obsazena,“ řekl v novoročním projevu (Kováč 1997).
V tomto projevu i tak trochu prorokoval, ţe zachování volby prezidenta v rukou
parlamentu můţe ztroskotat, coţ se nakonec naplno projevilo: „Jak víme, současné složení
parlamentu a permanentní nemožnost dohody mezi koalicí a opozicí nedává záruky, že prezident
bude včas zvolený parlamentem.“ (Kováč 1997) Nutno na tomto místě podotknout, ţe
v této době bylo ke zvolení prezidenta na Slovensku potřeba získat ústavní
třípětinovou většinu hlasů všech poslanců, tedy 90 hlasů, přičemţ ani ve druhém kole,
kam postupovali dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního, se toto kvórum
nesniţovalo. Vládní koalice však disponovala pouze nadpoloviční většinou, kromě
toho se později naplno projevil předpoklad prezidenta Kováče o nemoţnosti dohody
mezi koalicí a opozicí. Kombinace přísné ústavní podmínky a praktické realizace při
rozloţení politických sil a nespolupráce koalice s opozicí tak výrazně ztěţovala zvolení
hlavy státu.
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První pokus o přímou volbu

Prezidentova novoroční výzva se setkala u obyvatel s kladnou odezvou a v průběhu
prvních tří měsíců roku 1997 nashromáţdil Petiční výbor za přímou volbu celkem 440
tisíc podpisů. Na základě této petice bylo v květnu téhoţ roku vypsáno referendum,
které však bylo vládou zmařeno. Kabinet Vladimíra Mečiara totiţ přijal usnesení,
kterým uloţil ministrovi vnitra Gustávu Krajčimu vytisknout a distribuovat lístky jen
s třemi otázkami týkajícími se vstupu Slovenska do NATO, a tedy bez otázky o přímé
volbě

prezidenta,

jak

bylo

původně

navrhováno.

Poslanec

Křesťansko-

demokratického hnutí Ivan Šimko se obrátil na Ústavní soud ve věci porušení
ústavních práv v důsledku postupu ministerstva vnitra. Na Ústavní soud se obrátil také
prezident Michal Kováč a ţádal o výklad Ústavy v souvislosti s usnesením vlády. Soud
v obou případech vyhověl ve prospěch navrhovatelů. Prezident a skupina opozičních
poslanců proto poţádali předsedu Národní rady Slovenské republiky Ivana
Gašparoviče (HZDS) o vyhlášení opakovaného referenda. Gašparovič to však odmítl s
odůvodněním potřeby přezkoumat formální náleţitosti petice. Druhé referendum se
tak vůbec neuskutečnilo.

Slovenští zákonodárci se mezitím připravovali na parlamentní volbu hlavy státu, která
ale ke zvolení nového prezidenta nevedla. Ţádný z navrţených kandidátů totiţ při
opakovaných pokusech příslušnou ústavní většinu nezískal. Nejblíţe ke zvolení měl při
pátém pokusu dne 9. července 1998 nominant HZDS, tehdejší rektor Univerzity
Mateje Bela v Banskej Bystrici Otto Tomeček. V kaţdém kole získal 86 hlasů. Pátá
volba byla rovněţ poslední, do níţ byl vůbec někdo nominován. Další kola byla sice
vyhlášena vţdy v souladu se zákonem, ale nikdy nebyl navrţen ţádný kandidát. Strany
se ale soustředily na blíţící se parlamentní volby, které mohly vnést změnu i
do průběhu volby prezidenta. Ať uţ proto, ţe by nové rozloţení sil v parlamentu
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umoţňovalo zvolit hlavu státu nebo ţe by došlo v novém zákonodárném sboru ke
shodě na změně způsobu volby. Kaţdopádně pro oba výše uvedené kroky bylo
zapotřebí disponovat ústavní většinou.
Parlamentní volby 1998 přinášejí změnu
Nejsilnější politická strana a formální vítěz voleb z roku 1998 – HZDS – ve svém
předvolebním programu z roku 1998 zmínku o přímé volbě prezidenta neměla a to i
přesto, ţe hnutí myšlenku zavedení přímé volby ve svých vyjádřeních často
podporovalo. Ani SDĽ neměla téma přímé volby v programu, přestoţe někteří její
představitelé v uplynulém období také opakovaně prohlašovali, ţe změnu směrem
k přímé volbě podporují. Otázka způsobu volby prezidenta byla tabu také v programu
SNS. Na prosazení přímé volby naopak sázela Strana demokratické koalice (SDK),
uskupení pěti opozičních subjektů KDH, DS, DÚ, SDSS, SZS. V období 1994–1998
to byli právě politici z těchto stran, kteří se v parlamentu několikrát neúspěšně pokusili
zavést volbu prezidenta občany. Podporu změn Ústavy týkající se přímé volby hlavy
státu deklarovaly ve svých volebních programech také SOP a SMK. (Meseţnikov 1998)

Po volbách byla vytvořena koalice SDK-SDĽ-SMK-SOP, která ve 150-členné NR SR
disponovala ústavní většinou 93 hlasů. Teoretický předpoklad pro novelizaci Ústavy a
přijetí ústavního zákona o způsobu volby prezidenta tu byl. Aţ na SDĽ měly všechny
koaliční strany zavedení přímé volby prezidenta ve svém programu. Ale jak bylo
uvedeno výše, SDĽ proti němu přímo nevystupovala. Ústavní většina rovněţ
teoreticky umoţňovala, aby koalice zvolila svého kandidáta v parlamentní volbě. Tato
varianta ale padla, protoţe koalice neměla 100% záruku, ţe všech jejích 93 poslanců
bude v tajné volbě hlasovat pro společného kandidáta. Tato záruka definitivně padla v
okamţiku, kdy si nejmenší strana SOP vynutila v koaliční smlouvě zmínku o svém
předsedovi Rudolfu Schusterovi jako společném prezidentském kandidátovi celé vládní
koalice, coţ se nelíbilo zejména představitelům KDH.
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Strany vládní koalice se nakonec v souladu se svými programy rozhodly přivést zemi
k přímé volbě. Poslanecký návrh na změnu Ústavy zavádějící volbu prezidenta občany
nakonec podpořilo v závěrečném hlasování 14. ledna 1999 všech 93 koaličních
poslanců. Proti hlasoval jen poslanec Ivan Hudec z HZDS, 11 opozičních poslanců se
hlasování zdrţelo a 42 bylo registrováno jako nepřítomní. Na rozdíl od ostré rétoriky
při pokusech zvolit prezidenta v parlamentu v průběhu roku 1998 bylo projednávání
zákona o přímé volbě hlavy státu překvapivě pokojné a hladké. Za opozici vystoupili
v rozpravě s věcným příspěvkem pouze dva poslanci – Ján Cuper z HZDS a Jozef
Prokeš z SNS. Prokeš navrhoval, aby Slovensko prezidenta vůbec nemělo. „Společnost a
stát dokáže velmi dobře existovat i bez prezidenta a to při rozdělení jeho kompetencí mezi předsedy
vlády a parlamentu,“ řekl při projednávání zákona Prokeš (Prokeš 1999). Cuper
navrhoval dvě změny. První spočívala v tom, aby Ústava doslova obsahovala paragraf
hovořící o „politické nezávislosti hlavy státu“, druhou chtěl sníţit věkovou hranici pro
kandidáty ze 40 na 35 let (Cuper 1999). Ani jeden z jeho návrhů neprošel.

Novela Ústavy a přijetí zákona o volbě a odvolání prezidenta
Změna způsobu volby slovenského prezidenta se jednak dotkla příslušných článků
Ústavy, navíc si vyţádala přijetí samostatného prováděcího zákona o způsobu volby
prezidenta a o lidovém hlasovaní o jeho odvolání (zákon č. 46/1999 Sb.). Zákon
obsahuje detailní technické a organizační parametry pro aplikaci přímé volby (ale i
přímého odvolání) hlavy státu a NR SR jej schválila 18. března 1999, dva měsíce po
novelizaci Ústavy. Slovenský prezident je od roku 1999 volen občany v přímých
volbách tajným hlasováním. Jeho mandát je pětiletý a ţádná osoba nesmí být zvolena
na více neţ dvě po sobě následující volební období. Kandidáty na prezidenta můţe
navrhovat skupina minimálně 15 poslanců nebo občané prostřednictvím petice
podepsané nejméně 15 tisíci oprávněnými voliči.
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Pro volbu prezidenta Slovenské republiky byl aplikován dvoukolový většinový volební
systém s uzavřeným druhým kolem, byť v jednom podstatném detailu se tento systém
liší například od volby českých senátorů nebo francouzského či polského prezidenta.
V prvním kole je prezidentem zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu
platných hlasů všech oprávněných voličů. Zde stojí za pozornost skutečnost, ţe
kvórum pro úspěch v prvním kole se vypočítává ze všech občanů, kteří mají v den
voleb volební právo. Při volbách českých senátorů, kde je téţ pouţíván dvoukolový
většinový volební systém, k zisku mandátu jiţ v prvním kole stačí nadpoloviční většina
z odevzdaných hlasů. Kvórum tedy není dáno předem, ale je odvozeno od počtu
odevzdaných hlasů. Pokud ţádný z kandidátů nezíská potřebnou většinu, koná se do
14 dnů druhé kolo voleb, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního
kola. V druhém kole vyhrává kandidát, který získal nejvyšší počet platných hlasů
zúčastněných voličů. Pokud některý z postupujících kandidátů se druhého kola
z jakéhokoli důvodu nemůţe zúčastnit (ztráta volitelnosti, vzdání se kandidatury,
úmrtí), postupuje na jeho místo kandidát, který skončil v prvním kole na třetím místě.
Toto ustanovení se do zákona dostalo aţ v průběhu legislativního procesu na návrh
vlády. Původní poslanecká předloha s nástupem náhradníka nepočítala. Pokud se o
funkci prezidenta uchází jediný kandidát, hlasuje se o něm pouze v jednom kole a ke
zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu platných hlasů zúčastněných voličů.

Slovenský prezident je nejenom občany volený, ale můţe jimi být i odvolaný, a to
prostřednictvím institutu tzv. „lidového hlasovaní o odvolání prezidenta“. O této
moţnosti se v českém prostředí diskutuje jiţ mnohem méně neţ o přímé volbě. Lidové
hlasování o odvolání prezidenta z funkce vyhlašuje předseda parlamentu, pokud se na
tom usnese parlament třípětinovou většinou všech svých členů (tedy minimálně 90
hlasy). Pokud se nadpoloviční většina ze všech oprávněných voličů vysloví v lidovém
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hlasování pro odvolání, mandát prezidenta zaniká a konají se nové volby. Pokud
prezident není v lidovém hlasování odvolán, je naopak rozpuštěn parlament a konají se
nové volby. Navíc pokud prezident hlasování o svém odvolání „přeţije“, začíná mu
podle Ústavy plynout nové pětileté volební období. Situace, kdy lidé v hlasování o
odvolání prezidenta „podrţí“, je tedy chápána v jistém slova smyslu jako znovuzvolení
prezidenta a zároveň vyjádření nedůvěry parlamentu.

Novelizace Ústavy reagující na zavedení přímé volby prezidenta se neobešla bez
úpravy některých prezidentských pravomocí či jejich zpřesnění. Od roku 1999 je pro
prezidenta například závazné jmenovat či odvolat člena vlády na návrh premiéra.
Závaznost premiérova návrhu patřila do té doby mezi sporné články Ústavy. Mezi
pravomoci, k jejichţ výkonu potřebuje prezident spolupodpis premiéra či ministra,
bylo nově přesunuto pověřování velvyslanců, vyhlašování amnestie a dále rozhodnutí,
která prezident činí jako vrchní velitel ozbrojených sil. Prezident má podle změny
Ústavy nově právo rozpustit parlament i v případě, ţe se do tří měsíců neusnese o
vládním návrhu zákona, se kterým vláda spojila vyslovení důvěry, nebo pokud
parlament nebyl v období delším neţ tři měsíce způsobilý se usnášet. Prezident však
nesmí parlament rozpustit šest měsíců před koncem svého funkčního období. Nově se
upravilo i vracení zákonů prezidentem. Od účinnosti novely Ústavy je k přehlasování
prezidentského veta třeba nadpoloviční většiny všech poslanců, do té doby stačila
nadpoloviční většina přítomných zákonodárců. Prezidentovi bylo naopak vzato právo
vetovat ústavní zákony.
Přímá volba v praxi
Dodnes proběhly na Slovensku troje přímé prezidentské volby – v letech 1999, 2004 a
2009. První volby v roce 1999 byly stále ve znamení „demečiarizace“ slovenské
politiky. Vladimír Mečiar sice do voleb na poslední chvíli vstoupil a postoupil i do
druhého kola, v něm jej ale porazil koaliční kandidát Rudolf Schuster (SOP). Dá se
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tedy říci, ţe přímá volba splnila svůj účel. Druhé volby v roce 2004 skončily
překvapivým postupem Ivana Gašparoviče do druhého kola společně s Vladimírem
Mečiarem. Průzkumy před volbami favorizovaly tehdejšího ministra zahraničních věcí
Eduarda Kukana (SDKÚ), ten nakonec těsně skončil na třetím místě. Ivan Gašparovič
místo toho získal podporu tehdy stále silnější strany SMĚR, která svého vlastního
kandidáta nepostavila. To byl jeden z faktorů jeho úspěchu. Druhým byla osoba jeho
protikandidáta ve druhém kole – Vladimíra Mečiara, čehoţ Gašparovič v kampani
hojně vyuţíval. I on se snaţil prezentovat do pozice toho, kdo bude oním Nemečiarem
těţícím ze stále negativního obrazu Vladimíra Mečiara, ač je to paradox, protoţe
Gašparovič

byl

spoluzodpovědným

v letech
za

1994-1998

tehdejší

z pozice

stav

slovenské

předsedy
politiky.

parlamentu
Dalším

přímo

důvodem

Gašparovičova úspěchu mohlo být i populisticky vhodně zvolené předvolební heslo,
které se ujalo natolik, ţe dodnes „zdobí“ titulní stranu webových stránek slovenské
prezidentské kanceláře: „Myslím národně, cítím sociálně.“
Prvním prezidentským kláním bez účasti Vladimíra Mečiara byly zatím poslední volby
v roce 2009. Ivana Gašparoviče, který mandát obhajoval opět s podporou tehdy
vládnoucí strany SMĚR, vyzvala kandidátka několika pravicových stran a pozdější
premiérka Iveta Radičová (SDKÚ). Ta sice ve druhém kole Gašparovičovi podlehla,
volby však pro ni i pro pravicovou scénu mohly být vnímány jako určitý test moţné
koaliční spolupráce. Strany, které se postavily za Radičovou, o rok později vytvořily
vládní koalici, shodou okolností s Radičovou coby premiérkou.
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Závěr

Zavedení přímé volby vysvobodilo v roce 1999 Slovensko ze zablokované situace, do
které se dostalo díky politickému rozloţení sil a neschopnosti stran a jejich poslanců
dohodnout se na přijatelném kandidátovi na prezidenta. Svoji vinu na tom mělo i
vysoké nastavení kvóra, kterého bylo potřeba dosáhnout pro zvolení hlavy státu v
parlamentu. Pouţití dvoukolového většinového volebního systému pro přímou volbu
prezidenta však podle mnohých slovenských politologů vedlo občany k tomu, aby po
postoupení Vladimíra Mečiara do druhého kola volili "menší zlo". Mečiarova osobnost
tak alespoň při volbách posílila oba jeho protikandidáty: jak Rudolfa Schustera, tak
Ivana Gašparoviče.

Vlády sestavené po roce 1999 nikdy nedisponovaly ústavní většinou a vztahy mezi
koalicí a opozicí byly vţdy poměrně vyhrocené bez potenciálu shody na elementárních
věcech, natoţ na kandidátovi na prezidenta. Z těchto důvodů by původní systém volby
prezidenta parlamentem pravděpodobně vţdy ztroskotal. To je však jediný praktický
význam změny volby na přímou. Pro charakter politického a ústavního systému
Slovenska jinak přímá volba prezidenta nebyla nezbytně nutná. Dá se dokonce říci, ţe
prezident souběţně se změnou způsobu volby v určitých aspektech z hlediska
pravomocí oslabil.
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Rusko: Představuje prezidentský úřad reálnou moc?
Libor Dvořák

Blížící se prezidentské volby v Rusku znovu vyvolávají otázku,
jak mocná je v ruském politickém systému hlava státu a od čeho svou
formální i faktickou moc odvozuje. Jak dosavadní praxe nejen
současného ruského, ale i sovětského státu ukazuje, samotná „volba“
té či oné osobnosti do čela Ruské federace nepostačuje – nehledě k
tomu, že to vlastně dnes, v podmínkách celkem běžným způsobem
formalizované ruské demokracie, volba není...

Pád romanovské říše v únorové revoluci roku 1917 definitivně skoncoval se
staletou tradicí absolutistické monarchie v Rusku. Po krátkém údobí prozatímní vlády
Alexandra Kerenského přichází třičtvrtěstoleté údobí totalitního státu, v němţ případné
ústavně zakotvené funkce vlastně mnoho neznamenaly. Jak Lenin, tak Stalin byli
povaţováni především za neporné politické vůdce a jejich úřad (předseda Rady lidových
komisařů, resp. generální tajemník strany plus předseda Rady ministrů ve Stalinově
případě) spíše vyjadřoval pozici, jakou si tito dva muţi vydobyli nejdřív ve staré
revolucionářské gardě a po její likvidaci mezi partajní nomenklaturou, o jejíţ vznik se
nejvíce zaslouţil J. V. Stalin.
Podle stalinské ústavy z roku 1936 se kolektivní hlavou státu stává předsednictvo
Nejvyššího sovětu SSSR. Stačí si ale uvědomit, ţe předsedové tohoto orgánu, kteří by za
jiných okolností fungovali jako prezidenti, byli (samozřejmě za předpokladu, ţe nešlo
zároveň o generální tajemníky strany) politici zcela zanedbatelní: připomeňme
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kupříkladu M. I. Kalinina (v čele předesnictva Nejvyššího sovětu SSSR stál v letech
1938–1946 a lid mu dílem se sympatiemi, dílem přezíravě říkal „všesvazový starosta“),
anebo N. V. Podgorného (1965–1977), jehoţ v této funkci vystřídal tehdejší generální
tajemník ÚV KSSS a faktický vládce Sovětského svazu L. I. Breţněv – mimochodem
právě proto, ţe z hlediska diplomatického protokoklu nebyl představitelem státu, ale
„jen“ prvním muţem vládnoucí politické strany.
Kardinální změnu do tehdy ještě sovětského politického systému přináší otec
glasnosti a perestrojky Michail Gorbačov. Ten sice v roce 1985 začíná klasickou
kombinací funkcí generálního tajemníka strany a předsedy prezídia Nejvyššího sovětu,
ale uprostřed března 1990 se z důvodů, o nichţ uţ tu byla řeč, stává prvním a
posledním prezidentem SSSR. Právě jeho prezidentsví zřejmě nejnázorněji naznačuje,
ţe sebevyšší funkce a sebevznešenější titul v moderním Rusku mnoho neznamenají –
zejména v situaci, v níţ se v této době ocitl Gorbačov: jeho popularita mezi
rozčarovanými sovětskými občany prudce klesala a totéţ platilo i o jeho vlivu v
nejvyšších patrech státní a partajní moci.
Zásadním zlomem ve vývoji funkce hlavy moderního ruského státu byl 12.
červen 1991. V tento den je do funkce prezidenta největší sovětské svazové republiky
(RSFSR) všelidově zvolen B. N. Jelcin. Gorbačov sice formálně zůstává všesvazovým
prezidentem, jenţe Jelcinův mandát je mnohem silnější. 12. červen 1991 se tak stává
datem v podstatě jediné relevantní volby hlavy moderního ruského státu: prezidentský
úřad získává hned v prvním kole díky 57 % voličských hlasů – hlasů, které nejsou nijak,
ničím a nikým manipulovány a stávají se skutečným výrazem občanské vůle ruských lidí.
Následoval srpnový puč Státního výboru pro mimořádné situace, který byl do tří dnů
poraţen a který znamenal definitivní ztrátu Gorbačovových mocenských pozic. 8.
prosince 1991 následoval zánik Sovětského svazu. Gorbačov svou poráţku uznal a 25.
prosince z funkce prezidenta jiţ neexistující země odstoupil.
Následuje epocha jelcinismu, končící aţ na samém sklonku 90. let. Pro ruské
prezidentství je v tomto období rozhodující závěr roku 1993, kdy Jelcin rozpustil
odbojný Nejvyšší sovět a jeho revoltu na počátku října tohoto roku potlačil silou, jejímţ
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nejnápadnějším projevem byla tanková palba na sídlo Nejvyššího sovětu v moskevském
Bílém domě. Podle dosaţitelných údajů tehdy zahynulo 187 lidí. 12. prosince 1993 se
konaly parlamentní volby do obnovené Státní dumy (parlamentu, fungujícího v závěru
exisetnce carského Ruska) a zároveň referendum o nové ruské ústavě, která moc
prezidenta významně posílila. Ten získal právo jmenovat členy vlády, odvolat předsedu
vlády a v některých případech dokonce i rozpustit Dumu. Sám přitom byl, jak ostatně
ukázala další léta, prakticky neodvolatelný. Uţ v této době mnozí právníci, politici i
politologové poukazovali na to, ţe tato ústava byla takříkajíc šita na míru právě
Jelcinovi, o němţ se (koneckonců právem) předpokládalo, ţe získaných pravomocí
nezneuţije. Obavy ovšem vyvolával fakt, ţe těchto příliš širokých pravomocí by
osobnost autokratičtější neţ Boris Nikolajevič mohla vyuţít k uplatnění moci vskutku
totální.
Jestliţe

tvrdíme,

ţe

jediným

dnem

vskutku

relevantních

ruských

prezidentských voleb byl 12. červen 1991, potvrdily to uţ další volby hlavy ruského
státu z června 1996. B. N. Jelcin, který se na počátku zmíněného roku těšil podpoře jen
asi 3-8 % obyvatelstva, nakonec nad hlavním protinakdidátem, šéfem ruských
komunistů Gennadijem Zjuganovem, zvítězil aţ v druhém kole, kdyţ se mohl opřít o
15 % hlasů třetího v pořadí z kola prvního, tehdy velmi populárního generála Alexandra
Lebedě, ale především, a to uţ od počátku volební kampaně, o masivní mediální
podporu, o niţ se všestranně postarali tzv. ruští oligarchové, tedy velkopodnikatelé,
kteří pohádkově zbohatli na divoké privatizaci z roku 1993 a kteří se díky podpoře pro
Jelcina ve druhé polovině 90. let minulého století stávají faktickými vládci Ruska.
Zlomem, který vedl k dnešnímu stavu, byl samotný závěr roku 1999, kdy Boris
Jelcin ze svého úřadu abdikoval a cestu k funkci úřadujícího prezidenta tak otevřel
tehdejšímu premiérovi Vladimiru Putinovi. Toho v památném televizním projevu
označil za svého nástupce a dokonce za „ruského politika 21. století“. Jak ukázal další
vývoj, Boris Nikolajevič se v této charakteristice nemýlil, protoţe Putinovo panování
skutečně přineslo jiný styl vládnutí neţ perestrojka a jelcinské desetiletí. Jiná otázka je,
zda Jelcin skutečně předpokládal, ţe mnohé demokratické přeměny z Gorbačovovy a
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jeho epochy vezmou za své, ţe skončí kupříkladu volby gubernátorů, ţe parlament se
změní v hlasovací mašinérii a čistý nástroj autoritářské moci – atd. atp. Faktem je, ţe po
roce 1996, kdy o druhém Jelcinově prezidentském rozhodl pakt se zbohatlíky, peníze,
patřičně usměrněná média a zákulisní machinace, také Putinova volba uţ nebyla aktem
vyjádření všelidové vůle, ale víceméně uposlechnutím vůle gosudarovy – coţ zcela
viditelně pokračuje dodnes...
Také Dmitrij Medveděv se totiţ v roce 2008 stal prezidentem tak, ţe to
národu poradil jeho předchůdce. Vladimir Vladimirovič totiţ o sobě s oblibou tvrdívá,
ţe je „zakonnik“, legalista, a ţe ústava je pro něj svatá. Po dvou po sobě následujících
prezidentských obdobích tedy o případnou změnu základního zákona země neusiloval,
přestoţe ho k tomu mnozí jeho stoupenci vybízeli a kdyby býval chtěl, hlasovací stroj ve
Státní dumě i v Radě federace by udělal přesně to, co by si nový idol ruských vyznavačů
vlády silné ruky (a těch je Rusku stále většina) v této situaci přál.
Zajímavé je, ţe Putin nakonec po prezidentských volbách v roce 2008
neudělal to, co se všeobecně předpokládalo a co si ostatně myslel i autor těchto řádek –
jím doporučený nástupce Dmitrij Medveděv nezmizel během pár měsíců (kupříkladu
poté, co realizoval patrně jediný skutečný svůj státnický čin, konkrétně prodlouţení
prezidentského období ze čtyř na šest let) a v úřadu teď uţ nesporně zůstane po celé
vymezené období.
Připomeňme, ţe v uplynulých více neţ třech letech oba muţi tvořili tzv.
mocenský tandem a vlastně rovnou prohlásili, ţe v příštích prezdidentských volbách
nepůjdou proti sobě, ale po vzájemné dohodě bude kandidovat jen jeden z nich.
Dmitrij Medvedě v poslední dobou uţ několikrát opakoval, ţe toto vskutku osudové
rozhodnutí padne a bude oznámeno „jiţ velmi brzy“. Mnohé politologické scénáře z
Moskvy i odjinud však naznačují, ţe by to mohlo být aţ po letošních prosincových
volbách do Státní dumy.
Co tedy vývoj kolem ruského prezidentského křesla v posledních třech letech
naznačuje:
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1. Kdyţ Vladimir Putin pro prezidentské volby roku 2008 sáhl po Dmitriji
Medveděvovi jako po svém nástupci, jehoţ lidu doporučí (opakoval tedy v podstatě
Jelcinův postup ve svém vlastním případě), šlo o výsledek velmi pečlivé kalkulace. Putin
se nepochybně spolehl na naprostou Medveděvovu loajalitu a uvěřil v to, ţe Medveděv
jeho reálnou mocenskou pozici nijak neohrozí. Jak ukázal další vývoj, tato kalkulace
byla zcela správná. Mimochodem – Putin se na přelomu let 2007-2008 rozhodoval
právě mezi Medveděvem a mnohem ambicióznějším vicepremiérem Sergejem
Ivanovem a uţ to, ţe volba padla na viditelně mírného muţe s dobrou pověstí na
Západě, svědčí o tom, ţe faktický vládce Ruska (o čemţ ani na okamţik není pochyb)
přesně věděl, co dělá: Medveděv jiţ čtvrtý rok plní jeho vůli a kdyby tak nečinil, bylo by
zřejmě snadné naplnit některých z jiţ naznačených postupů, současného prezidenta z
úřadu odstranit a osobně ho nahradit takříkajíc před termínem.
2. Osobně se domnívám, ţe spekulovat dnes, kdo bude příštím ruským prezidentem, je
zbytečné. Při současném poměru sil v aparátech obou muţů (Medveděv podle
některých odhadů dokázal do „svých“ institucí přivést asi tisícovku vlastních stoupenců,
zatímco Putin má v tuto chvíli k dispozici sedmitisícovou úřednickou armádu) je
Putinova převaha evidentní. Pokud se tedy náhodou stane, a je to docela
pravděpodobné, ţe Medveděv v úřadu zůstane, bude to znamenat jediné: Putin je si
svou věcí jist a současného prezidenta v úřadu ponechá právě proto, ţe mu není
nebezpečný. Naopak - mohl by vyuţít toho, ţe ţe Medveděv se svou image liberála je
pro Zápod mnohem přijatelnější, a sám se obrnit v pozicích neformálního „vůdce
národa“. Tomu má ostatně napomoci i jeho Ruská všelidová fronta, kterou Putin (jako
vyloţeně neústavní nástroj) vymyslel letos v květnu. Představě pokračování
Medveděvova prezidentství ostatně nahrává i blamáţ, jíţ se Vladimir Vladimirovič
dočkal v souvislosti s německou čestnou cenou Quadriga, jejímţ se měl stát nositelem.
Kuratorium i porota soutěţe nakonec musely po masivním tlaku z domova i ze
zahraničí Putinovu nominaci zrušit a vyhlásit, ţe Quadriga letos udělena nebude. Celá
tato jistě nepříjemná kauza ukázala jednu notoricky známou věc. Zatímco doma je
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Putin obdivován a vyzdvihován, na Západě sílí přesvědčení, ţe tento muţ není právě
ideálním politickým partnerem.
Takţe závěrem jen kusé konstatování: Ruské vládnutí na nejvyšší úrovni
se zřejmě i nadále (a to ještě dosti dlouho) bude odvíjet nikoli na základě obecně
platných evropských schémat, ale podle vůle „osobností“, „vůdců“ apod. přinejmenším do chvíle, kdy si většina Rusů uvědomí, ţe podobný způsob vlády je v
civilizované části světa jiţ poměrně dlouho anachronismem.

35 Strana

PREZIDENT A JEHO ÚŘAD/PŘÍTOMNOST LÉTO 2011

36 Strana

PREZIDENT A JEHO ÚŘAD/PŘÍTOMNOST LÉTO 2011

O polských prezidentech
Petruška Šustrová

Historie polského prezidentství není jednoduchá. Novodobé
Polsko vzniklo zhruba ve stejné době jako Československo v důsledku
první světové války (11. listopadu 1918) a podobně jako T. G. Masaryk
přišel i první nejvyšší představitel nového polského státu z exilu. Byl
jím maršál Józef Piłlsudski, který se ale nestal prezidentem, nýbrž
vrchním velitelem polských ozbrojených sil a pouhé tři dny poté
„náčelníkem státu“ (polsky se to řekne „naczelnik państwa“). Nutno
říci, že slávu a autoritu Piłsudského zatím žádný z polských prezidentů
nepřekonal a že jediným Polákem, který stojí pro své rodáky
v moderních dějinách výš, je papež Jan Pavel II. Proto je Piłsudski
pohřben vedle polských králů v katedrále na krakovském Wawelu, i
když jeho pohřeb v roce 1935 provázely ostré diskuse v tisku – část
Poláků takové „znesvěcení“ odmítala. Srdce náčelníka státu je uloženo
mezi hroby polských vojáků na Raském hřbitově ve Vilniusu, neboť
pocházel – jako řada jiných významných Poláků - z Litvy.

Role prezidenta
Prezident má v Polsku silnější postavení neţ u nás – je hlavou státu, nejvyšším
reprezentantem Polska a zaručuje kontinuitu moci a vlády. Formálně stojí v čele
výkonné moci a můţe libovolně vybrat premiéra (coţ obvykle bez dohody s politickými
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stranami nedělá), má právo vyhlásit referendum a můţe také rozpustit obě komory
parlamentu a vypsat předčasné volby. Nevolí ho jako u nás parlament, ale je dnes volen
přímo občany ve dvoukolových volbách.
Je nutno říci, ţe Poláci mají a vţdy měli ke své státnosti vřelejší a aktivnější poměr neţ
obyvatelé České kotliny, coţ se projevuje i ve vztahu k prezidentovi. Trochu komicky
to lze doloţit na hymnách obou zemí. Zatímco Češi se ptají „Kde domov můj?“, ač
jejich vlast vţdycky byla celistvým územím, byť dlouho jako součást Rakouska a
Rakousko-Uherska, zpívají Poláci „Ještě Polsko nezhynulo, dokud jsme tady my“.
Polsko během devatenáctého století na mapě neexistovalo, a nebýt osvobozeneckého
úsilí Poláků, moţná by se na ní uţ nikdy znovu neobjevilo.
Meziválečné období
Vedle Piłsudského to polští prezidenti neměli lehké: přesahoval je svou osobností i
postavením ve společnosti. Sám prezidentem být nechtěl a nepochybně byl spokojen,
kdyţ byl v prosinci 1922 do této funkce zvolen jeho přítel Gabriel Narutowicz. Toho
však ani ne po týdnu zavraţdil na výstavě malíř Niewiadomski, spřízněný se silným
hnutím národních demokratů, a prezident se musel volit znovu. Tentokrát ve volbách –
v té době volil prezidenta parlament – zvítězil Stanislav Wojciechowski. Piłsudski se
v následujícím roce vzdal všech vojenských funkcí, prohlásil, ţe odchází do důchodu, a
odstěhoval se do vesnice Sulejówek asi 18 kilometrů od Varšavy. Vydrţel tam však jen
tři roky, pak ho znechutil chaos a výbuchy násilí, které Polskem zmítaly, a v květnu
1926 se postavil do čela úspěšného státního převratu, který nastolil tzv. sanační reţim.
Jako faktický, byť neformální vládce Polska opět odmítl prezidentství a navrhl do úřadu
hlavy státu Ignacyho Moścického. Mościcki byl zvolen a aţ do smrti Piłsudského vládl
v jeho stínu.
Ani ne tři týdny po „maršálkově“ smrti byla přijata nová ústava, která posilovala
prezidentské pravomoci, a očekávalo se, ţe Mościski odstoupí. Ten však zůstal a
k odchodu ho přiměla aţ poráţka Polska v září 1939 a okupace země wehrmachtem a
Rudou armádou. Poté odešel do exilu, zprvu do Rumunska a pak do Švýcarska, ale to
38 Strana

PREZIDENT A JEHO ÚŘAD/PŘÍTOMNOST LÉTO 2011
uţ se začala formovat v Londýně jiná polská exilová vláda, která měla mít v okupované
zemi nebývalou autoritu.
Konec prezidentů v Polsku
Londýnská exilová vláda měla sice autoritu v Polsku, nikoli však po válce na
mezinárodní scéně – Sovětský svaz byl partnerem Západu v boji proti Hitlerovi a
válečné vítězství bylo pro jeho britské a americké partnery důleţitější neţ osud Polska.
Sověti o londýnskou vládu nestáli, vyprodukovali v Moskvě polské prosovětské
představitele, a prosadili v Polsku komunistický reţim. Po zfalšovaných volbách v lednu
1947 komunistický parlament schválil mimo jiné zákon o úřadu prezidenta Polské
republiky a zvolil do něj údajného nestraníka, ale ve skutečnosti komunistu, který
v letech 1929–31 pracoval jako agent Kominterny - Bołeslawa Bieruta. Ke slavnostní
přísaze, plné horoucích slov a zakončené křesťanskou prosbou „K tomu mi dopomáhej
Bůh“, přišel Bierut se stejným doprovodem, jaký mívali prezidenti předválečného
Polska.
Přestoţe se nepochybně dobře zhostil role, pro niţ byl vybrán, a zavedl v Polsku
stalinistický reţim, byla jeho funkce v roce 1952 zrušena – a společně s hlavou státu
přišlo Polsko i o tradiční název a stalo se Polskou lidovou republikou. Čas prezidentů
skončil, na řadu přišli první tajemníci, případně předsedové Státní rady, jejichţ moc ale
nikdy nebyla tak velká jako moc a význam prvních tajemníků.
Polští prezidenti však existovat nepřestali – působili ovšem v exilu a nemohli ovlivnit
polskou politickou scénu. Nedá se však říci, ţe by byli bez vlivu. Polský exil, byť
rozhádaný (jako asi kaţdý exil), se v mnohém dokázal sjednotit a mnoho polských
občanů se jako ke své „pravé“ reprezentaci vztahovala k té fakticky bezmocné
v Londýně.
Návrat hlavy státu
Svobodně smýšlející Poláci totiţ po desítky let pociťovali bolestné dilema: stát bez
hlavy pro ně byl neúplný, měli pocit uráţky, ale zároveň věděli, ţe neţ prezidenta, jako
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byl Beirut – nebo jako by byli první tajemníci Polské sjednocené dělnické strany, snad
raději ţádného. Ostatně „perel“ (PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa) stejně ţádnou
hlavu nepotřeboval, jeho faktičtí vládcové seděli v Kremlu, mávali rukou mnozí Poláci.
Po pádu komunismu – po „polosvobodných“ volbách v červnu 1989 – bylo důleţitými
starostmi polského parlamentu jak obnovení funkce prezidenta, tak návrat tradičního
názvu země. Obojí bylo jednoduché, i členové PSDS (tedy komunisté) byli přece Poláci
a teď, kdyţ země znovu směla být suverénním státem, neměli důvod bránit návratu
těchto tradičních hodnot. Jenţe kdo se měl hlavou Třetí republiky stát?
Řešení problému navrhl publicista Adam Michnik v článku „Váš prezident – náš
premiér“, který vyšel 3. července, tedy měsíc po volbách, v novinách Gazeta Wyborcza.
A 19. července 1989 byl skutečně polským prezidentem zvolen generál Wojciech
Jaruzelski, který v zemi 13. prosince 1981 nastolil stanné právo, udělal vše pro potlačení
hnutí Solidarita a poslal desetitisíce Poláků do internačních táborů. Pro mnohé to byla
potupa, pro jiné kompromis, a jen pro málokoho důstojné vítězství. Podle toho také
vypadala volba – Jaruzelski ve spojených komorách parlamentu vyhrál jen o jediný hlas,
a to pro něj ještě hlasovali někteří poslanci zvolení za Solidaritu, kterých byla v Sejmu
jen třetina (víc jich tam podle dohod od „kulatého stolu“ nesmělo být zvoleno).
Od Wałęsy ke Kwaśniewskému
Jak dlouho ještě budeme dodrţovat dohody od kulatého stolu? ptali se antikomunisté,
kterých tehdy byla, jak se mělo záhy ukázat, v polské společnosti většina. Politická scéna
se proměňovala a dělila, na podzim roku 1990 uţ Solidarita dávno nebyla jednotnou
silou, vznikla řada politických stran a hnutí. Lech Wałęsa 17. září 1990 prohlásil (nikoli
poprvé), ţe je ochoten kandidovat na prezidenta. Den nato byli hosty polského primase
Glempa mimo jiné prezident Wojciech Jazuzelski, premiér Tadeusz Mazowiecki a Lech
Wałęsa. Po schůzce Jaruzelski oznámil, ţe hodlá zkrátit své funkční období. Dne 27.
září změnil Sejm ústavu a rozhodl, ţe „prezidenta volí všechen lid“, a na 25. listopadu a
9. prosince 1990 byly vyhlášeny dvoukolové prezidentské volby. „Všechen lid“ se
nakonec rozhodl pro Walesu, i kdyţ to chvíli nebylo jisté – do druhého kola s ním
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postoupil Stas Tymiński, „člověk z neznáma“, hochštapler, který se vrátil z exilu a
překvapivě získal v prvním kole víc hlasů neţ jiný slibný kandidát, premiér Tadeusz
Mazowiecki. Druhé kolo ale dopadlo podle předpokladů, Wałęsa získal tři čtvrtiny
voličských hlasů a Tymiński se vrátil do neznáma.
Wałęsa po skončení pětiletého prezidentského období kandidoval znovu – a
překvapivě prohrál v souboji s někdejším komunistickým ministrem Alexandrem
Kwaśniewským. Jak mohl vůdce legendární Solidarity prohrát? Je asi důleţité říci, ţe
Wałęsa vytvořil nezvykle silnou kancelář, jejímţ prostřednictvím po jakési prezidentskosoukromé linii řídil armádu a tajné sluţby. A to byl pro politické strany i velkou část
veřejnosti zdroj znepokojení. Koloval tehdy vtip, naráţející na Piłsudského, do jehoţ
role se Wałęsa stylizoval: „Co bude Wałęsa dělat, kdyţ prohraje volby?“ „Odejde do
Sulejówku.“ Jenţe Wałęsa se ze svého „Sulejówku“ uţ nevrátil a k moci se nedostala ani
politická strana, kterou zaloţil. Ţe je někdo statečným bojovníkem ještě neznamená, ţe
bude dobrým demokratickým prezidentem.
Dvojí polská tradice
Netřeba říkat, ţe desetileté působení Alexandra Kwaśniewského ve funkci prezidenta
Polska mnoha Polákům vůbec nebylo po chuti. Celkem přesně však vystihovalo
rozdělení

polské

společnosti,

stejně

jako

střídání

„postkomunistických“

a

„postsolidaritních“ vlád. Zatímco však postkomunisté tvořili stmelený blok, byli
představitelé někdejší opozice roztříštění, jejich stranická uskupení se rozpadala a
přelévala jedno v druhé, a nebyli schopni postavit silného kandidáta.
Změnu přinesly aţ volby na podzim 2005, v jejichţ druhém kole se utkali Donald Tusk
za stranu Občanská platforma a Lech Kaczyński za Právo a spravedlnost.
Postkomunistická levice byla po parlamentních a prezidentských volbách na politické
scéně odsouzena k marginální roli. Kaţdý z kandidátů ztělesňoval jednu polskou tradici
a myšlenkový proud – Tusk liberální a silně proevropský. Kaczyński konzervativní a
vlastenecký.
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Vítězství Kaczyńského bylo pro mnohé překvapením, zejména pro řadu polských
liberálních novinářů. Průzkumy přece slibovaly vítězství Donalda Tuska! Jenţe k urnám
nechodí jen novináři či lidé, kteří dělají průzkumy veřejného mínění, ale voliči. Jak
úspěšným prezidentem Kaczyński byl, nelze přesně říci, ale průzkumy mu na jaře 2010
ve volbách, které měly přijít na podzim, rozhodně neslibovaly vítězství. Na volby však
nedošlo: letadlo s prezidentem a desítkami vysokých polských představitelů havarovalo
ve Smolensku. Obrovská vlna národního smutku a piety, umocněná vzpomínkou na
masové vraţdy v Katyni (prezident letěl na pietní akt k výročí masakru) na chvíli smířila
i rozhádanou polskou politickou scénu.
Z nových prezidentských voleb vyšel loni 6. srpna, jak víme, vítězně Bronisław
Komorowski, představitel Občanské platformy – tedy „protistrany“ zahynuvšího
prezidenta. Kyvadlo se tedy přechýlilo na druhou stranu, a mnozí Poláci spekulují o
tom, zda se letos při podzimních parlamentních volbách zhoupne nazpět.
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Francie: přímá volba – přímá demokracie
Zdeněk Velíšek
Kdo se v naší době zajímá o Francii, a není zrovna kmet, mohl by
snadno propadnout iluzi, že přímá volba prezidenta patří snad
odjakživa k pojmu Francouzská republika. Ale není tomu tak. Patří ve
skutečnosti až k pojmu Pátá republika. Za datum jejího vzniku se
považuje přijetí ústavy ze 4. října 1958. Generál de Gaulle, povolaný
tehdy, po puči v Alžírsku, znovu do čela státu, ji dal schválit lidovým
hlasováním (28. září 1958, 81% hlasů pro).

Bylo to ve Francii poprvé, co byla ústava schvalována referendem. Pátá
republika – zajisté díky tomu, ţe v jejím čele stála tak silná autorita, jakou byl generál de
Gaulle - dala prezidentskému úřadu o hodně větší pravomoci, neţ jaké směla hlava
francouzského státu vykonávat do té doby. S tím uţ pak logicky souvisel další krok
v duchu de Gaullovy politické filozofie a snad mohu říci, ţe i v duchu francouzských
republikánských tradic: z generálova popudu byla v r. 1962 změnou ústavního zákona
zavedena také přímá volba prezidenta republiky. Byl to koneckonců právě de Gaulle,
kdo byl jako první francouzský prezident zvolen přímou volbou (v. r. 1965; šlo o
obnovení prezidentského mandátu).
Od té doby uplynulo teprve necelé půlstoletí, coţ v historii francouzského
republikánského systému není zas tak moc, ale institut přímé volby prezidenta všemi
občany (ve dvou kolech prezidentských voleb) je uţ teď opravdu od pojmu
Francouzská republika neodmyslitelný a stal se jedním z podstatných rysů francouzské
demokracie. Ovšem právě tak typickým se pro Francouzskou republiku – tedy přesněji
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řečeno pro Pátou republiku - stala od té doby prezidentská demokracie (na rozdíl od
parlamentní demokracie), tedy systém, v němţ prezident zaujímá první místo nejen ve
státě, jako jeho nejvyšší představitel, ale také ve výkonné moci státu. Prezident
republiky je podle ústavy nejen vrchním velitelem ozbrojených sil, garantem národní
nezávislosti, územní celistvosti a dodrţování smluv, garantem nezávislosti soudní moci
a předsedou Nejvyšší soudcovské rady, ale ústava z něho činí „de facto“ také šéfa vlády,
neboť prezident předsedá radě ministrů. Poznámka na okraj: Přesto, ţe si to uţ dnes
Francouzi jinak ani nedovedou představit, způsob jakým jejich současný prezident,
Nicolas Sarkozy, uchopil výkonnou moc do vlastních rukou, udělala ze skutečného a
jím vybraného premiéra - aspoň v očích opozičního tisku a nezávisle uvaţující
veřejnosti - pouhého vykonavatele prezidentových politických záměrů a jeho instrukcí.
Od roku 2002 není uţ ani parlament velkou překáţkou, kterou by prezident
republiky musel těţce zdolávat při prosazování svých osobních vizí a názorů na řešení
aktuálních problémů, nebo dokonce při uskutečňování celkové koncepce francouzské
politiky, která se od té doby, a zejména po zvolení Nicolase Sarkozyho prezidentem,
razí výhradně v Elysejském paláci. Prezident Chirac si dal v tom roce 2002 od
Francouzů schválit – rovněţ referendem – zkrácení prezidentského mandátu na pět let,
takţe termíny voleb prezidenta a Národního shromáţdění se synchronizovaly. Chirac to
udělal jako důsledek svých a Mitterrandových trpkých zkušeností s cohabitation . Rád ten
francouzský termín znamenající koexistenci, souţití, překládám jako „společná
domácnost“, coţ, myslím, názorněji vyjadřuje situaci, jíţ je vystaven prezident
pravicového smýšlení nucený akceptovat levicového premiéra, jak si to vyzkoušel
Chirac; nebo naopak levicový prezident předsedající pravicově orientované vládě vzešlé
z parlamentních voleb, jak si to uţ před ním vyzkoušel Mitterrand. Fakt, ţe voliči jdou
teď k parlamentním volbám pouze pár týdnů po zvolení prezidenta, minimalizuje
moţnost, ţe z parlamentních voleb vzejde vláda opačné orientace, neţ jakou vyznává
prezident.
Vzhledem k tomu, ţe prezidenta volí národ, nikoli volení zástupci lidu sedící
v parlamentě, vedou politické strany i samotní kandidáti předvolební kampaň na tak
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široké bázi a tak mohutně, ţe zahraničnímu pozorovateli nemůţe uniknout, ţe tu
vlastně jde o obrovskou, a taky perfektně vyuţívanou příleţitost k formování veřejného
mínění pro delší období neţ jsou jen dva tři týdny, v nichţ proběhnou dvě kola
prezidentské volby. Zahraniční pozorovatel si ale také nemůţe nevšimnout, zejména,
kdyţ je tím pozorovatelem Čech. ţe je ta kampaň také vedena v solidní politické rovině,
nepřevládá v ní osočování protikandidátů ale argumentace k návrhům řešení aktuálních
problémů Francie, Evropy či světa. Vzájemné útoky se samozřejmě pěstují, ale v drtivé
většině míří na politický program, nikoli na osobu, charakterové vlastnosti nebo
soukromý ţivot rivala. Veřejné mínění v průběhu kampaně před prezidentskými
volbami – to jest déle neţ po celý jeden rok - můţe tedy víc neţ jindy vstřebávat – třeba
i mimoděk - solidní informace o podstatě politických a hospodářských problémů a o
alternativách jejich řešení, tak jak je navrhují a tak jak o nich mezi sebou polemizují
prezidentští kandidáti ve veřejných a velmi široce sledovaných mediálních debatách.
Samotné dvoukolové prezidentské volby jsou pak pro občany vyvrcholením
napínavé „hry“, v které mají oni sami rozhodující roli. A v této hře – jak se ukazuje – se
uţ de facto rozhoduje o výsledku voleb do Národního shromáţdění. Je malá
pravděpodobnost, ţe by se mezi prezidentskými a parlamentními volbami událo něco,
co by obrátilo veřejné mínění tak prudce proti té politice, kterou si vybralo, kdyţ o pár
týdnů dřív vybíralo – samo, bez prostředníků s postraními zájmy, sedících
v parlamentních lavicích - hlavu státu. Zda bylo zavedení této rychlé volební
posloupnosti „fair“ z hlediska moţností francouzského voliče zasahovat do politického
ţivota země co nejčastěji, nebo zda to bylo krokem zpátky k jakési „nezávislosti“
politické špičky na názorech veřejnosti, to je zajisté věcí diskuse.
Ale tématem je přímá volba prezidenta*). Moţná se její vhodnost v té které
zemi nedá posoudit bez hlubší znalosti politických mechanismů vzniklých a postupně
modifikovaných na základě historického vývoje jak politické scény, tak samotné
veřejnosti v dané zemi. Já si ji určitě netroufám posuzovat, kdyţ jsem předtím
nevěnovat čas a úsilí důkladnému zasvěcení do všech jemností ústavního práva, do
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způsobů jeho aplikace, ale také třeba jeho obcházení v politické realitě Francie, a také
České republiky, abych mohl srovnávat.
Co si ale troufám posoudit a rovnou také ocenit je uţitečnost přímé
prezidentské volby pro politickou vzdělanost voličské veřejnosti tam, kde se
předvolební kampaň nevede jen na úrovni osočování protikandidátů. Sledoval jsem
jako reportér několikery prezidentské volby ve Francii včetně vrcholných momentů
předvolebních kampaní. Ačkoli v nich šlo o osobnosti kandidátů, o jejich charisma a o
důvěru, kterou právě jim, či vlastně jednomu z nich, bude veřejnost ochotna projevit,
šlo pokaţdé také - výrazně víc neţ u nás - o jejich kompetentnost k řešení problémů
doby. Důvěru si prezidentští kandidáti pracně získávali hlavně tím, ţe soky poráţeli
perfektnějším – i kdyţ zatím jen rétorickým - zvládnutím problematiky, která je čekala
v čele státu, v čele státní mašinerie, v řešení hospodářských a sociálních problémů a
v zahraniční politice, a hlavně v zodpovídání otázek, které v daném okamţiku tíţily
veřejnost země. Aniţ si to voliči příliš uvědomovali, vstřebávali během kaţdé z těch
předvolebních kampaní vědomosti o podstatě politiky své doby, o jejím účelu, o stupni
její uţitečnosti pro ně samé. Procházeli nevědomky školou, která z nich dělala
kvalifikovanější občany.
Nepřímá volba prezidenta, tedy volba parlamentem nebo voličským sborem
nechává občana stranou, nevtahuje ho do hry tak, jak jsem to pokaţdé viděl během
kampaní před jedním i druhým kolem francouzských prezidentských voleb. O tom, ţe
prezidentské volby jsou pak pro občana-voliče i jakousi občanskou maturitou jsem se
mohl často přesvědčit, kdyţ jsem voličům kladl před kamerou otázky. Jejich odpovědi
mě někdy (samozřejmě, ţe ne vţdycky) překvapovaly tím, ţe směřovaly k programu,
nikoli k osobě „jejich“ kandidáta. A pokud si jméno „svého“ kandidáta chtěli nechat
pro sebe, snadno je člověk uhádl, kdyţ se zeptal, co dotázaný od prezidenta očekává,
případně ještě jak toho má prezident dosáhnout. Věděli toho zpravidla dost o jeho
stanoviscích a záměrech a uměli je třeba i srovnat se stanovisky a záměry
protikandidátů.
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Přímá volba prezidenta má v zemi, jako je Francie, kde je veřejnost zvyklá
projevovat svůj názor i svou vůli masově v ulicích, ještě jeden aspekt potvrzující, ţe
volba hlavy státu veškerou veřejností můţe být velice hodnotnou formou přímé
demokracie, ţe můţe být lidovým hlasováním o něčem víc neţ jen o budoucí hlavě
státu. Mně osobně o tom přesvědčila kampaň mezi prvním a druhým kolem
prezidentských voleb v r. 2002. Prezident Chirac, který se v nich ucházel o druhý
mandát, byl na dně své popularity a nebýt prezidentské imunity, byl by právě v té době
figuroval ve vyšetřování případů nelegálního financování politických stran penězi
pocházejícími z korupce na paříţské radnici, kde dlouhá léta šéfoval. Byl by býval
předvoláván k soudu nejméně jako svědek, ale dost moţná i jako obţalovaný. Dodnes
se to s ním vleče. V očích značné části veřejnosti byl tehdy Chirac jako kandidát na svůj
vlastní post diskvalifikován. A přesto ho v druhém kole volili – se zaťatými zuby - i ti,
kteří jím v té chvíli opovrhovali. Neboť jeho velmi váţným protivníkem se v druhém
kole nestal socialista Lionel Jospin, nýbrţ Jean-Marie Le Pen, jehoţ populistický
radikální nacionalismus nerespektoval zásady demokracie a byl schopen otřást
základními pilíři Republiky.
Účastí v kaţdodenních statisícových průvodech Francouzi přesvědčovali tehdy
sami sebe i Evropu, ţe v prezidentských volbách r. 2002 musí ve druhém kole
„hlasovat pro Republiku“ (My bychom řekli, hlasovat pro demokracii, prostě proti
fašizaci Francie). Bylo to impozantní. Chirac dostal ve druhém kole 82% hlasů!
V prvním méně neţ 20%. Tehdejší vyjádření vůle lidu – nejprve v ulicích, pak ve
volebních místnostech - nebylo výběrem osobnosti do čela státu, ale rezolutní obranou
politického systému.
Nevím, zda potřebujeme volit prezidenta přímou volbou. Vím ale, ţe
potřebujeme veřejnost, která by si uměla zvolit ty nejkompetentnější politiky a která by
chtěla a uměla bránit demokratickou povahu svého státu. Pokud k tomu mohou časem
dopomoci přímé volby prezidenta, tak je asi potřebujeme.
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*) V řadě demokratických států Evropy a světa je prezident volen přímo občany, a to i v
zemích, jejichţ ústavní zřízení je uspořádáno ve formě parlamentní republiky. K
takovým státům patří např. Rakousko, Irsko, Island, Finsko a Portugalsko. Ve střední a
východní Evropě došlo od počátku 90. let 20. století k zavedení přímé volby prezidenta
v naprosté většině států, např. na Slovensku, v Polsku, v Litvě, ve Slovinsku, v
Chorvatsku, v Rumunsku a v Bulharsku. (Citováno z dokumentu Přímá volba
prezidenta, uveřejněného na portálu vlada.cz)

49 Strana

PREZIDENT A JEHO ÚŘAD/PŘÍTOMNOST LÉTO 2011

Deset otázek pro prezidentského kandidáta
Jana Švejnara
Lukáš Kovanda
1)

Jste pro přímou volbu českého prezidenta? Myslíte si, že pro běžného
českého voliče má přímá volba jiný význam?
Ano jsem pro. Není důvodu, proč by přímá demokracie nemohla obsahovat i volbu
prezidenta. Valná většina lidí si přímou volbu přeje a vzhledem ke skandálům mezi
předními činiteli politických stran je ţádoucí, aby prezident byl volen lidmi přímo.

2)

Jakého prezidenta podle Vás potřebuje česká společnost?
Potřebujeme prezidenta, který je etický, vzdělaný a má domácí i světové zkušenosti. Měl
by téţ mít schopnosti zemi vést ve sloţité globální situaci.

3)

Měli by pravomoci presidenta v ČR zůstat stejné anebo se změnit?
Pokud změny, tak jaké?
Myslím, ţe pravomoci mohou zůstat stejné. V této oblasti nevidím ţádné velké
problémy.

4)

Po poněkud skandálním odstupu Dominiqua-Strausse Kahna, kdo podle
Vás by měl řídit Mezinárodní měnový fond? Má to být - jako vždy – Evropan?
Vůči vzestupu hospodářské moci Asie, neměl by to být někdo z Asie či jiného
„rozvíjejícího se“ regionu?
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Bude to opět Evropan – tedy Evropanka. V budoucnu by to ale měl být celosvětový
výběr. Existuje jiţ mnoho kvalifikovaných jednotlivců i v rozvojových ekonomikách.
5)

Václav Klaus se opět nechal slyšet, že Česká republika v dohledné době
rozhodně euro nepřijme. Jaký je Váš názor? Co má pro nás být rozhodující?
Vývoz plus dovoz České republiky převyšuje 150% našeho HDP. Jsme tudíţ nesmírně
otevřená ekonomika a valná většina našeho obchodu je se zeměmi eurozóny. Kdyţ si
uvědomíme, ţe kurz koruny vůči euru fluktuuje 20-30% a někdy i více během jednoho
roku, tak hned pochopíme, jak nevýhodné je pro naše podnikatele nebýt v eurozóně.
Jsou vystaveni obrovským šokům, proti kterým se nemohou bránit, respektive zajistit se
proti těmto výkyvům by je stalo velké peníze. Proto máme méně podniků neţ bychom
měli, kdybychom byli v eurozóně, a ty které máme, jsou menší. Doplácíme na to tudíţ i
jako občané, protoţe je méně pracovních míst a tudíţ i niţší mzdy a vyšší
nezaměstnanost.

6)

Martin Feldstein, poradce Baracka Obamy tvrdí, že Řecko by mohlo
z eurozóny vystoupit dočasně. George Soros prohlásil, že dvojrychlostní
eurozóna je nevyhnutelná. Udrží se Eurozóna, a pokud ano, v jaké podobě?
Nikdo přesně neví, co se stane, protoţe to závisí na mnoha faktorech. Já si myslím, ţe
nejpravděpodobnější scénář je ten, ţe se eurozóna udrţí a postupně dojde k mnohem
větší koordinaci rozpočtové politiky zemí eurozóny a EU všeobecně.

7)

Někteří ekonomové viní z aktuálního růstu cen komodit a potravin na
světových trzích i americkou centrální banku (Fed) a její uvolněnou měnovou
politiku. Jaký je váš názor na toto takzvané kvantitativní uvolňování II? Může
opravdu vyvolávat celosvětově inflační tlaky (vzhledem k tomu že dolar je stále
rezervní měnou číslo jedna, v níž se taktéž obchodují klíčové suroviny)?
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Ano, uvolněná měnová politika Fedu částečně způsobuje růst cen v rychle rostoucích
rozvojových ekonomikách. Uvolněné peníze putují tam, kde je rychlé tempo růstu a
tudíţ i vidina vyšší návratnosti na investice. Mnohé z těchto zemí (například Argentina
a Brazílie) jiţ dosahují plné vytíţenosti svých kapacit a další investice se částečně
promítají do vyšších cen místo do vyšší výroby.
8)

Jaká je Vaše prognóza ekonomického vývoje České republiky v příštích
letech? Dosáhneme růstu z předkrizových let? Souvisí tato prognóza s přijetím
Euro?
Během příštích pár let očekávám pomalejší tempo růstu neţ v letech 2003–8. A i
očekávaný mírný růst bude do velké míry předurčen zahraniční poptávkou po našem
vývozu. Naše domácí poptávka, jak spotřebitelů, tak vlády, stagnuje.

9)

Rádi bychom věděli Váš názor na vzdělávací systém v USA, jak co se
týče výše školného tak kvalita výuky. Někteří tvrdí, že hrozí cosi podobného, co
postihlo sektor rizikových půjček na bydlení – splasknutí bubliny na trhu
s půjčkami na studium. Udržuje se kvalita na špičkových univerzitách jako je
Harvard a Yale? Jak porovnáváte vysoké školy v USA s Karlovou Univerzitou?
USA má nejlepší i nejhorší univerzity na světě. Ty excelentní jsou drahé a ty méně
kvalitní jsou mnohem levnější. Co je důleţité, je to, ţe Amerika má velký počet
nejlepších univerzit a vede svět ve výzkumu a inovacích. Děje se to tím, ţe univerzity
jsou vedeny manaţersky, jsou v konkurenčním prostředí a snaţí se dosáhnout co
nejvyšší kvality. Tím se udrţuje a stále zvyšuje kvalita jejich výzkumu a výuky. Na
našich univerzitách stále do velké míry funguje starý systém, ve kterém světová kvalita
není jasným cílem, rektoři a děkani nemají manaţerské pravomoci a nejsou pod silným
vnějším tlakem tuto kvalitu bud zajistit anebo ztratit své posty. Proto naše university
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nejsou ani mezi nejlepšími, ani mezi průměrnými univerzitami ve světových
hodnoceních. Je smutné, ţe dvacet let po revoluci si u nás mladí lidé mohou koupit
světové výrobky a obchodovatelné sluţby, ale nedostanou zde světové vzdělání. Přitom
země jako Čína ukazují, ţe dostat pár univerzit do první stovky je moţné.
Půjčky samozřejmě hrají v USA důleţitou roli pro studenty z chudších vrstev a zde
zatím nevidím důvod, ţe by se americký systém půjček na vzdělání neudrţel. Investice
do vzdělávání mají vysokou návratnost a jak studentům, tak vládě a bankám se vyplatí
systém udrţovat.
10)

Mluví se o založení pobočky amerického Aspen Institute v ČR. Jak
hodnotíte působení Vašeho think-tanku IDEA? Mají v uzavřeném politickoklientelistickém systému ČR think-tanky, zvlášť ti, kteří mají kořeny v cizině,
vůbec smysl?
Myslím, ţe think tanky jsou v našem prostředí ţádoucí, ať uţ mají kořeny u nás nebo
v zahraničí. Think-tank IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu), který
jsem zaloţil při CERGE-EI si vede nadmíru dobře, a to i v situaci, kdy má minimální
rozpočet. Jeho studie a další výstupy jsou široce pouţívány a citovány. Samozřejmě
bychom mohli docílit mnohem více s většími prostředky. De facto jsme si vyzkoušeli
českou vyšší třídu – mnoho lidí vidí think-tank IDEA jako velmi přínosný, ale nejsou
ochotni na jeho činnost přispět.
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Volební plakát komunistické strany ve volbách z roku 1946. V roce, kdy byla politika E. Beneše
vystavena další těžké zkoušce.
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Edvard Beneš ve veřejném diskursu na přelomu 20. a
21. století2
Gabriela Havlůjová
Osobnost Edvarda Beneše byla v dramatickém 20. století různě
vykládána. Jeho klíčové politické okamžiky byly komentovány,
zkreslovány, zamlčovány a hodnoceny v každé komplikované době,
kterou pro Československo připravilo toto složité století. Nelze říci ani
dnes, v roce 2011, že by roky, které nás dělí od působení E. Beneše ve
vysoké politice, tyto rozpory slábly a že by se názory sbližovaly a došly
k

objektivnímu

posouzení

úlohy,

kterou

sehrál

v

dějinách

Československa. Dr. Edvard Beneš podle výzkumu veřejného mínění
nazvaného „Významné osobnosti a události české historie“ 3, který
uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického
ústavu AV ČR, stále patří mezi naše nejvýznamnější historické
osobnosti a rozhodně jeho osobnost i politika jsou dodnes aktuální a
vyjadřuje se k němu jak veřejná, tak i akademická diskuse.

2

Bakalářská práce pod názvem „ Edvard Beneš v současném veřejném diskursu na přelomu 20.

a 21. století - příklad historické osobnosti při utváření národní identity“, pod vedením doc. L.
Klusákové, obhájena v roce 2008 na FF UK.
3

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100733s_ov71211.pdf (staţeno 20.7. 2008).
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Domnívám se, ţe kaţdá sociální skupina si utváří svůj pantheon národních
osobností či hrdinů. Součástí národní identity se stávají významné osobnosti. Edvard
Beneš podle mého názoru do pantheonu národních osobností patří. Ve svém článku
jsem podrobila obsahové analýze výpovědi pamětníků-současníků a politiků s cílem
zjistit a popsat strukturu a obsah názorů na prezidenta Beneše. Dodnes se mnoho
historiků pokouší o posouzení role našeho druhého prezidenta, ale nejen historici, ale i
lidé, které postihla druhá světová válka a nemohou se smířit s důsledky šestiletého
válčení, nespravedlností, tragédií a absurdit. Konec studené války vedl ke změnám
v pohledu na mnoho historických událostí.
Zároveň se však atmosféra v mezinárodních vztazích uvolnila, přispěla
k oţivení problémů, které doposud byly v pozadí a otevřelo se znovu téma odsunu a
kauza tzv. Benešových dekretů. Problémem bylo, ţe během studené války jak
v Československu, tak v Německu ţila společnost pamětníků ve střední i mladší
generaci, kteří ještě příliš ţivě pociťovali a pamatovali si důsledky nacistické krutosti.
Názory na tyto otázky se po válce vyjadřovaly na Norimberském procesu, na setkáních
Landsmanschaftů, při pietních slavnostech na různých místech paměti, jako jsou Lidice,
Terezín, Osvětim a mnohá další. Byly prezentovány na zasedáních mírových hnutí a při
mezistátních
protinacisticky

jednáních
vyhraněné.

o

československo-německé
V Československu,

ani

smlouvě.
v Německu

Názory
se

byly

dostatečně

nediskutovalo o odsunu ani o společné historii. Československo naznačilo změnu
přístupu k těmto otázkám aţ v osobě československého prezidenta Václava Havla,
který svou omluvou za poválečný odsun Němců z Československa odstartoval novou
diskusi.
Do vzájemných vztahů obou států tak byly vneseny dlouho neřešené a citlivé
problémy, jejichţ řešení se však ukázalo být velmi těţko dosaţitelné. Vzhledem k tomu,
ţe na obou stranách stále ţijí pamětníci, téma je více neţ citlivé. Vstupem České
republiky do Evropské unie se předpokládalo, ţe problémy ustoupí stranou, avšak
právě v souvislosti s konečnou fází jednání o vstupu České republiky do Evropské unie
nabyly tyto diskuse nových rozměrů a do debat se zapojily i vysídlenecké spolky z
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Rakouska. Začaly zaznívat poţadavky na zrušení tzv. Benešových dekretů, které podle
vysídlenců neodpovídají evropskému právu. Jméno Edvarda Beneše se opět začalo
rozebírat ze všech stran, byla připomínána osobnost, které bývá přisuzováno
jednoznačné autorství myšlenky odsunu i dekretů. Právě v této vypjaté atmosféře byl v
českém parlamentu předloţen návrh zákona, pro který se ujal název Lex Beneš. Jak je
vidět, osobnost Edvarda Beneše je osobnost nejen stále diskutovaná, ale zdá se mi, ţe je
pouţívaná i ve významu symbolu. Rozporuplné a odlišné názory na osobnost Edvarda
Beneše ukazují, jak je společnost názorově diferencovaná.
V neposlední řadě jsem se opírala o literaturu a následně i výsledky výzkumu
konfrontovala se současnou historiografií, která je v tomto případě velmi obsáhlá.
Paměti Edvarda Beneše, kniţnice vydávané Společností Edvarda Beneše a souhrnná
monografie Jinřicha Dejmka byly základním pramenem k ţivotu E. Beneše, reflexi na
události doplňoval výčet publikací jak vyšlých za ţivota E. Beneše, tak po něm. Závěry
z mé proseminární práce, kde jsem se zabývala obrazem Edvarda Beneše v učebnicích
dějepisu od roku 1918–20054slouţily jako východiska předkládaného článku.
První skupinu respondentů tvořili současníci Edvarda Beneše, pamětníci z 2.
světové války. Tato skupina se skládá ze zástupců domácího odboje a zahraničního
odboje – východního i západního, dále z politických vězňů, kteří prošli někdy i několika
koncentračními tábory, vězenkyň ţidovského původu a v neposlední řadě skupinu
pamětníků doplňují zástupci volyňských Čechů. Rozhovory byly vedeny dle metody
orální historie5. Následující grafy nabízí pohled na pestré rozčlenění událostí a
osobností spjatých s Edvardem Benešem patřících do období od roku 1918 do roku
1948. V odpovědích dominovalo jasně podepsání Mnichovské dohody, avšak nikoliv
v negativní konotaci, ba naopak. Pamětníci ve svých odpovědích jasně Benešovo
4

Gabriela LITEROVÁ: Edvard Beneš a jeho obraz v učebnicích dějepisu v průběhu 20. století,

proseminární práce, vedoucí práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc., FF UK, 2006.
5

Miroslav VANĚK: Orální historie:Metodické a „technické“ postupy, Univerzita Palackého

v Olomouci, Filosofická fakulta, Olomouc 2003

58 Strana

PREZIDENT A JEHO ÚŘAD/PŘÍTOMNOST LÉTO 2011
chování podpořili, vznesli vţdy několik argumentů, kterými svou úvahu podpořili.
Z velké části pasáţ týkající se Mnichovské dohody začínali slovy „To co lidé teď
říkají..“, nebo „Co se nyní říká..“ a následovně se snaţili vyvrátit všeobecně rozšířený
názor, který zní: „Měli jsme bojovat“. Za povšimnutí stojí fakt, ţe není u narátorů
jedním z nejfrekventovanějších spojení E. Beneš a vznik Československa. Domnívám
se, ţe důvodem je samozřejmost tohoto spojení, se kterou oni Beneše vidí, ţe nemají
potřebu dále zmiňovat. Pouze v jednom případě jsem se setkala s negativním názorem
na Edvarda Beneše:

Dějiny ještě ukážou, co to bylo za darebáka. Když Masaryk byl prezident a on byl ten, ministr
zahraničí, to bylo výborný, ale jak mile nastoupil Beneš do funkce prezidenta hned po Masarykovi,
tak stál za starou belu…6

6

Narátor J.K., účastník domácího odboje.
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No, podívejte se, co on mohl dělat Beneš, vždyť byl jediný člověk, on nemohl zachránit, snažil se, ale
měl holé ruce, no tak co moh dělat.7
Druhou skupinu respondentů tvoří čeští političtí reprezentanti. Na jedné straně
jsem se tázala senátorů, kteří hlasovali v Senátu ČR dne 25. března 2004 o „Návrhu
zákona o zásluhách Edvarda Beneše“ a na straně druhé jsem oslovila několik předních
politických reprezentantů, o nichţ se domnívám, ţe mají určitý vliv na veřejné mínění.
Senátory jsem si zvolila zejména proto, ţe během hlasování proběhla k tomuto
tématu bouřlivá diskuse - jak v Parlamentu PS ČR, tak i v jiţ zmiňovaném Senátě.
Rozhodla jsem se, ţe oslovím právě tuto skupinu respondentů, zajímalo mě, zda
senátoři znají historické souvislosti a co ovlivnilo jejich víceméně zamítavé rozhodnutí,
ţe se Edvard Beneš zaslouţil o stát, resp. nezaslouţil. To, ţe jsem si zvolila jako svou
skupinu respondentů politickou reprezentaci je zcela záměrné a promyšlené – senátoři
jsou vybíráni občany České republiky, jsou to „zástupci z lidu“. Navíc je velmi důleţitý i
věk senátorů, protoţe do Senátu můţe být zvolen pouze člověk starší 40 let.

7

Narátor J.P.,účastník zahraničního odboje – východní fronta.
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Názor politiků je ovlivněn mnoha aspekty. I samotní senátoři ve svých
odpovědích občas napsali, co jejich názor ovlivnilo. Byly to například systémy výuky
dějepisu, ale také vliv rodiny, nebo přátel. Někteří politici rovnou uvádějí jména
historiků, pro respondenta významných osobností, členů rodiny či přátel, kteří jejich
smýšlení ovlivnili. Mezi velice zajímavé výpovědi patří i názor senátora, jehoţ otec byl
ministrem v exilové vládě v Londýně, proto ho ovlivnili nejenom historické zkušenosti,
ale hlavně vzpomínky otce. Politici se přiznali i ke stranické příslušnosti a tak se
potvrdila má prognóza, ţe mnoho politiků v případě hlasování hlasují dle „názoru
strany“.
Názory jsem podrobila obsahové analýze a na grafu chci ukázat, které aspekty
Benešova ţivota povaţují politici za nedůleţitější. Je to zejména rok 1948 a získaní moci
komunisty, k čemuţ jim dle politiků Beneš pomohl. Dále je to další nepříznivý mezník
Edvarda Beneše a to přijetí Mnichovského diktátu. Aţ o pomyslnou 4. a 5. příčku se
dělí zásluhy Edvarda Beneše na vzniku Československa a smlouva se SSSR během 2.
světové války.
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Beneš nebyl světec, mučedník, ani mesiáš. Měl své lidské chyby (ješitnost, pocit nenahraditelnosti), řady
závažných chyb se dopustil i v politice, zejména ve vnitrostátní, kde již tak silný nebyl. Jedno mu však
nelze upřít, celý život zasvětil Československu a tomu podřídil téměř všechno. Byla-li myšlenka
samostatného demokratického státu Čechů (a Slováků) myšlenkou špatnou nebo bezcennou, byl
špatným politikem i Beneš. Osobně se však domnívám, že v jeho případě klady jeho osobnosti
převažují. 8

Brilantní právnický mozek vybroušený stovkami, tisíci mezinárodních jednání a zahraničních,
světových zkušeností spojený s vysokou morální zásadovostí a vřelým vlastenectvím to chcete – li
lakonickou zkratkou řečeno byl Edvard Beneš – vynikající československý státník.9

Řeknu-li to tvrdě, chybí tam, o jaký stát se vlastně zasloužil, ten po roce 1948 ?10
Edvard Beneš patřil k nejvýznamnějším osobnostem Československé
republiky, uznávají to jak jeho přátelé, tak i protivníci, rovněţ se shodují na tom, ţe
sehrál určitou roli v našich dějinách. To, jakou roli ale v našich dějinách sehrál, je uţ
jiná otázka. Pro někoho je to jeden z nejvýznamnějších muţů 20. století, pro jiné
darebák, který zavinil onu špatnou vlastnost Čechů „ustupovat“. Jeden uznává jeho
postup při Mnichovské dohodě, druhý se s tímto jeho rozhodnutím nikdy nesmířil a při
vzpomínkách na ústup z hranic po přijetí Mnichovské dohody pláče. Argumentů, které
názory podporují je mnoho, jednoznačně však můţeme říci, ţe Edvard Beneš je
významnou osobností, uţ proto, jak je často diskutovaný, ať uţ mezi odbornou, tak i
laickou veřejností. Hodnocení osobnosti a činnosti Edvarda Beneše je rozporuplné.
V této práci jsem se ani nepokusila hodnotit ţivotní kroky Edvarda Beneše, nejenom ţe
bych si na to netroufla, ale hlavně se domnívám, ţe objektivního hodnocení osobnosti
Edvarda Beneše není moţné dosáhnout. Pouze podávám obraz Beneše, který je
8

Senátor, nar. 1944, ODS.

9

Významný politik, nar.1952, ČSSD.

10

Senátor, nar. 1955, ODS.
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společný určitým sociálně a politicky definovatelným skupinám a ve svém celku
představuje mozaiku, která reprezentuje moţná i celou širokou českou společnost.
Názory narátorů byly politicky, sociálně a vzdělanostně podmíněny a u skupiny
účastníků odboje byly navíc ovlivněny jejich ţivotními zkušenostmi z války. Z odpovědí
senátorů se zdá, ţe současná historiografie na formování jejich názorů má dopad
minimální. Domnívám se, ţe zejména v případě hodnocení osudových okamţiků
rozhodování Edvarda Beneše, které mělo hluboký dopad i pro Československo je
nějaká argumentace téměř zbytečná. Člověk má nějaký názor, o kterém je přesvědčen a
ani pádnými argumenty nelze jeho názor vyvrátit. Názor na E. Beneše mají většinou
lidé zakořeněný a ani současná historiografie nedokáţe příliš tento názor změnit.
Velmi rozšířený názor uvnitř společnosti je, ţe Mnichov znamenal velké
zklamání, zejména pro vojáky, kteří se museli vrátit z hranic bez boje. Avšak právě tito
hrdinové, vojáci z 2. světové války, Benešovo rozhodnutí obhajují a i kdyţ právě oni
stáli na hranicích a byli připraveni bojovat a právě tito muţi přicházeli domů se slzami
v očích, tak oni Beneše ani slůvkem neobviňují.
U senátorů převaţovala v odpovědích spojitost Beneše s událostmi roku 1948,
s nástupem komunistů k moci, s Mnichovem a se smlouvou se SSSR. Spojení s přijetím
Mnichovské dohody je však v tomto případě na rozdíl od pamětníků velmi negativní.
Přesto bych zdůraznila, ţe obě skupiny respondentů povaţují za nutné dát k tomuto
tématu své stanovisko. Naopak velký rozdíl je v chápání roku 1948 a událostmi s tím
spojených. Ani jeden z pamětníků si ve své odpovědi nespojil osobnost Edvarda
Beneše s rokem 1948. Naopak u skupiny politiků byl výsledek naprosto opačný! Téměř
2/3 respondentů uvádí ve svých odpovědích, spojení Edvarda Beneše s rokem 1948.
V názorech pamětníků je velmi časté rovněţ hodnocení Beneše, jako člověka,
nikoliv jen jako ústřední postavy důleţitých politických momentů našich dějin. V tomto
případě bychom mohli říci, ţe pamětníci jsou schopni hodnotit Beneše komplexněji,
protoţe reflektují nejenom jeho politické rozhodování, ale také charakter a osobní ţivot
našeho druhého prezidenta. Můţe to být způsobeno mimo jiné tím, ţe se s Benešem
osobně setkali a proto na něho nahlíţejí na rozdíl od politiků také pohledem osobním.
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Celkově můţeme nazvat názory na Beneše očima pamětníků jako obhajující a plné
obdivu.
Osobnost Edvarda Beneše pro mě byla v této studii příkladem historické
osobnosti, jeţ je častým tématem v diskusi nejen na politické scéně, ale i uvnitř
společnosti. Obraz našeho druhého prezidenta je součástí tzv. public history11.
Názory na Beneše se pohybují od obdivu, přes respekt aţ po zavrţení. Toto
široké spektrum názorů pro nás znamená to, ţe tento člověk něco v dějinách znamenal.

11

Ludmilla JORDANOVA: History in Practice, Arnold, London 2000. Paul ASHTON – Hilda

KEAN: People and Their Pasts – Public History Today, Palgrave Macmilian, 2009. Jaroslava
PEŠKOVÁ: Role vědomí v dějinách, Lidové noviny, Praha 1998.
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Exilová dilemata Edvarda Beneše
Jan Němeček

Pohled první: Slunný podzimní den 22. října 1938, starší pán
v klobouku a dlouhém svrchníku nastupuje spolu s dámou do letadla
na ruzyňském letišti, na schůdkách se krátce rozloučí s několika
spolupracovníky, dvířka zaklapnou a letadlo se vznese směr Rotterdam,
aby posléze přistálo v Londýně.
Pohled druhý: Tentýž muž se svou ženou vystupuje v krásném
jarním dni 16. května 1945 na pražském Hlavním nádraží z vlaku, aby
nastoupil do auta, které ho rozjásanými davy tisíců Pražanů slavnostně
odváží tam, odkud před více jak šesti a půl roky odešel – na Pražský
hrad.

Skončil šest let, šest měsíců a dvacetpět dnů trvající exil bývalého dlouholetého
ministra zahraničních věcí, krátce také ministerského předsedy a druhého prezidenta
Československé republiky, dr. Edvarda Beneše. Co se za tu dobu odehrálo?
Počátky jeho exilu byly příliš povzbuzující. Jeho příjezd do metropole na Temţi
sice vzbudil zájem, mj. dokumentovaný i jeho nominací na Nobelovu cenu míru, Beneš
se však snaţil zejména zdravotně i psychicky zotavit z proţité mnichovské krize a počal
se téţ připravovat na působení na americké chicagské univerzitě, kde přijal nabídku na
hostující profesuru. I v této době, kdy okleštěné Česko-Slovensko bylo stále více
svazováno nacistickou Třetí říší, však bývalý prezident kalkuloval s budoucí změnou
mezinárodní situace, o čemţ svědčí fakt, ţe před odjezdem z vlasti inicioval schůzku
svých politických stoupenců, se kterými konzultoval další politický vývoj a způsob
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spojení i přípravy pro případ válečného konfliktu, coţ mu mělo i v exilu zajistit přísun
zpráv a spojení s domovem.
Přelomem se stala okupace českých zemí nacistickým Německem v polovině
března 1939. Beneš zahájil svůj boj na půdě Spojených států amerických, kde se mu
stala morální i materiální oporou významná část tamní krajanské obce. Musel se však
potýkat s absolutním nezájmem appeaserských kruhů Francie a Velké Británie, nemohl
se opřít ani o rezervovaný postoj Spojených států, ani o Sovětský svaz, který přes
počáteční podporu postupně své vztahy k československému zahraničnímu odboji na
podzim 1939 zmrazil v důsledku změny své zahraničněpolitické orientace. To vše ve
svém důsledku znamenalo nutnost trpělivého vyčkávání a zdlouhavého vyjednávání,
jehoţ prvním dílčím výsledkem bylo vytvoření Československého národního výboru
v Paříţi v říjnu 1939, který ovšem neměl prerogativy prozatímní vlády. Francie jej
uznala 17. listopadu 1939 pouze jako reprezentaci československé zahraniční akce
s pravomocí

realizovat

československo-francouzskou

dohodu

o

vybudování

československé armády ve Francii, v obdobném rozsahu byl uznán o měsíc později i
Velkou Británií. Nicméně tak konečně vznikl koordinační orgán československé
zahraniční akce, jenţ mohl budovat zejména československé ozbrojené síly ve Francii.
Nicméně pro Beneše zůstával nepochybně velmi trpkým soustem fakt, ţe pro
francouzské vládní kruhy zůstával neţádoucí osobou, coţ se projevilo zejména při jeho
návštěvě v Paříţi v říjnu 1939. Teprve pád Francie v létě 1940 pak přinesl změnu
v postoji Velké Británie, která uznala v červenci 1940 byť s výhradami československou
prozatímní vládu a celý systém prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci.
Beneš v něm zastával funkci prezidenta. Opíral ji o teorii, podle níţ byla jeho
abdikace v říjnu 1938 neplatná, neboť byla vynucena hrozbou pouţití síly ze strany
Německa. Spojil tak neplatnost své abdikace s teorií právní kontinuity ČSR a s
neplatností mnichovské dohody, kdyţ označil „za neexistující a bezprávné všecko to, k
čemu jsme byli od září 1938 nezákonně a neústavně přinuceni“. Kontinuita jeho
prezidentské funkce je dodnes předmětem sporů a nyní je moţné její původní výklad
bez výhrad přijmout jen s obtíţemi. Nicméně byl jako prezident (hlava státu) postupně
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v letech 1940–1943 uznán státy protihitlerovské koalice, jeho nárok na výkon funkce
prezidenta podpořila mezinárodně uznaná vláda i londýnská Státní rada a ţe tento akt
byl po válce schválen Prozatímním Národním shromáţděním a definitivně potvrzen po
parlamentních volbách v roce 1946.
Benešova osoba dominovala československému odboji po celou dobu války. Byl
to mistr kompromisů i mistr tvrdého a nelítostného politického boje, kterým vyřadil
většinu svých konkurentů. Ačkoliv dokázal vyřadit z boje o politické vůdcovství v exilu
bývalého premiéra Milana Hodţu, přesto spolupráci s ním nikdy definitivně neodepsal,
byť jej k tomu nutila řada významných činitelů zahraničního odboje. Vţdy si
uvědomoval hranice politického zápasu, za které nelze vstoupit, neboť pak by to jiţ
poškodilo boj za obnovu Československa. Nicméně boj s opozicí nijak nepodceňoval.
Není na škodu porovnat situaci československého odboje s polským, kde se premiér
Władysław Sikorski dokázal hned na počátku velmi razantně vypořádat s reprezentanty
předchozího reţimu, které buď izoloval, nebo si je zavázal a donutil je ke spolupráci.
Beneš si byl také vědom toho, ţe velmoci – a tady vůbec nezáleţelo, zda se
jednalo o Francii nebo Velkou Británii, Sovětský svaz či USA – dokáţí velmi obratně
vyuţít rozporů v řadách odboje ve svůj prospěch. O metodách nátlaku mocností stačí
citovat výrok pozdějšího britského ministra zahraničních věcí Anthony Edena, který si
Beneš zaznamenal 3. listopadu 1942: „Poláků se tolik nebojím, na ty si mohu dupnout a
musí nás a Američany poslechnout. Horší ovšem je to s Ruskem.“
Velmoci po krachu versailleského mírového systému hledaly nové řešení
uspořádání střední Evropy. Appeaserským kruhům Francie a Velké Británie bylo těţko
přiznat svůj podíl na vypuknutí války, a proto hledaly příčinu obtíţí jinde. Našly ji
v údajné roztříštěnosti střední a východní Evropy, kde doufaly ve vytvoření
federativních poválečných celků, jeţ by byly stabilnější a odolnější vůči případné
budoucí agresi. Beneš se proti těmto koncepcím nestavěl, jako hlavní a neporušitelnou
zásadu stavěl však vstup Československa do federativního svazku s dalšími zeměmi
jako celku, nikoliv odděleně českých zemí a odděleně Slovenska. Od samého počátku
však podmiňoval jakékoliv federativní uspořádání souhlasem všech spojeneckých
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velmocí. V počátcích se ukazovalo být nadějným československé jednání s polskou
exilovou vládou, která vyvrcholila oboustranným prohlášením z 11. listopadu 1940 o
záměru vytvořit konfederativní svazek. Jako zásadní problém se však ukázal postoj
Sovětského svazu, který vyslovil v létě 1942 zásadní veto k projektu československopolské konfederace.
Benešovým velkým traumatem byla otázka Mnichova. Jeho zápas o likvidaci,
„oduznání“ mnichovské dohody byla cesta, kterou kráčel pomalu, ale jistě takřka po
celou dobu války. Po částech se snaţil lámat britský odpor proti odvolání podpisu
britské velmoci pod touto dohodou a ještě silnější odpor proti restituci
československých předmnichovských hranic. Musel na této cestě „překousnout“
mnoho hořkých chvil, aby nakonec vyjednal britské prohlášení (srpen 1942) a dokázal
odvolání francouzského (září 1942) a nakonec i italského (září 1944) podpisu pod
dokumentem, který v září 1938 oklestil Československo.
V otázce obnovy Československa hrála důleţitou roli i otázka dalšího osudu
německé menšiny. Konstrukce ochrany menšin uvnitř národních států pod patronátem
Společnosti národů se totiţ v průběhu meziválečného období ukázala jako neúčinná a
zvláště německé menšiny se staly významnou součástí agresivní německé politiky v celé
Evropě. Odtrţení území, na kterém tyto menšiny ţily, jak to velmoci učinily v
Mnichově, nebylo zase přijatelné pro státy, kterých by se takové řešení mohlo týkat.
Proto velmoci tzv. Velké trojky princip transferu menšin přijaly jiţ v průběhu války.
Benešovo stanovisko k transferu, ovlivněné nemalou měrou také postoji českého
domácího odboje, zůstalo konstantní po celou dobu války, myšlenka řešit národnostní
problematiku výměnou obyvatelstva, kombinovanou s odstoupením části území
s německou většinou, zůstávala v jeho představách po celou dobu války. Otázkou spíše
zůstávalo, o jak velké území a jaký velký počet československých Němců mělo jít.
Beneš, který se snaţil udrţovat vyváţené styky se všemi spojeneckými
velmocemi, nemohl nevidět, ţe vzrůstající velmocenské postavení Sovětského svazu,
který se stal jednou z rozhodujících sil protifašistické koalice, se začíná negativně
projevovat také v oblasti střední Evropy, nejprve proti Polsku a jeho exilové vládě a
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poté i proti Československu. Československé zahraniční vedení si bylo vědomo, ţe
SSSR bude v poválečné Evropě hrát významnou úlohu. Proto se snaţil o smluvní
zajištění, které by jasně vymezilo spolupráci se Sovětským svazem. Ale ani smlouva o
přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci z 12. prosince 1943, ani dohoda o
administraci osvobozeného území z 8. května 1944 neznamenaly – vzdor ujišťování
sovětské strany – závazek, který by Stalin byl ochoten splnit. Beneš chtěl tyto smlouvy
doplnit i obdobnými dvoustrannými smlouvami s dalšími velmocemi, bohuţel
bezúspěšně. Nelze říci, ţe by smlouva z prosince 1943 znamenala přeorientování se
Československa z Francie na Sovětský svaz. Zahraniční vedení i nadále povaţovalo
Francii za významného partnera i pro období poválečné, jak o tom svědčí
nadstandardní vztahy s Francouzským výborem národního osvobození gen. Charlese
de Gaulla a poté i s francouzskou prozatímní vládou, ovšem je nutné vidět, ţe sestup
Francie z velmocenského postavení v době války způsobil, ţe tyto vazby jiţ nemohly
mít takový význam jako dříve.
Od prosince 1943 začal eskalovat vnitropolitický zápas a zvyšovala se úloha
československých komunistů, kde významným předělem byla Benešova moskevská
jednání se zahraničním vedením KSČ. Beneš si přitom nedělal ţádné iluze o agresivním
postupu KSČ, nicméně povaţoval za nebezpečnější, kdyby komunisté zůstali mimo a
s pomocí Kominterny a Sovětů by se pokoušeli o sociální revoluci. Proto usiloval o
jejich zataţení do vládní politiky, aby národ viděl, ţe jsou stejní jako všechny ostatní
politické strany. Českoslovenští komunisté v duchu direktiv z Moskvy trpělivě pracovali
na převzetí moci a dluţno dodat, ţe velmi úspěšně. Díky této přípravě (a samozřejmě
také sovětské podpoře) postupně předběhli všechny ostatní strany československého
politického spektra a v okamţiku osvobození se – bohuţel – projevili jako
nejpřipravenější k politickým jednáním o budoucnosti země.
Prezidentovy obavy z dalšího vývoje, ať v oblasti vnitropolitické, tak
zahraničněpolitické, se jiţ před jeho odjezdem do Moskvy na jaře 1945 stále stupňovaly
na základě řady signálů o sovětské mocenské expanzi do střední Evropy a také do
Československa – odtrţení Podkarpatské Rusi od ČSR na základě „svobodné vůle“
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Podkarpatských Rusínů a vypovězení československé vládní delegace, tvrdý sovětský
nátlak na československé uznání varšavské komunistické vlády, zamezení přístupu
západních diplomatů na osvobozené československé území, otázka americké pomoci
Praţskému povstání v květnu 1945, kde sovětské osvobození předznamenalo zcela
nepochybně další vývoj v poválečném Československu.
Velmi často bývá Benešovi vytýkána jeho úzká vazba na SSSR a jeho zahraniční
politiku. Málo se však při tom zohledňují jeho obtíţná zahraničněpolitická vyjednávání
při restituci československého státu. Prezident jako zkušený praktik vyuţíval sovětské
podpory v zahraničněpolitických jednáních. De Gaulle vystihl podstatu Benešovy
pragmatické zahraniční politiky slovy: „Jestliţe postup a činorodá aktivita Sovětů
vyvolávaly u všech moţných emigrantských vlád malých států znepokojení a tíseň,
prezident Beneš a jeho ministři naopak dávali najevo, ţe nemají o Československo
ţádné velké obavy. Ne ţe by blíţící se ruský vliv v hloubi duše snad nadšeně vítali, ale
ztrácet síly bojem proti nutnosti povaţovali za bezúčelné plýtvání a hleděli mít z dané
situace alespoň uţitek.“ Beneš byl v tomto ohledu realista, který pragmaticky a důsledně
kráčel za svým cílem – osvobození své vlasti. A nesmí se zapomínat, ţe hlavním cílem
druhé světové války byla poráţka nacistického Německa.
A tak, kdyţ 16. května 1945 vítala Praha svého prezidenta při návratu do
osvobozené vlasti, byl to návrat triumfální – po šesti letech německé okupace se
podařilo (také díky nezměrnému Benešovu úsilí) obnovit samostatný československý
stát, nicméně to byl návrat, který v sobě skrýval mnohá rizika jak v rovině
zahraničněpolitické, tak i v rovině vnitropolitické.
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Edvard Beneš v pohnutém období let 1938−48
Michal Pehr

Letos třetího září tomu bude přesně šedesát tři let, co v Sezimově
Ústí ve svém letním sídle zemřel druhý československý prezident
Edvard Beneš. Toto výročí nám dává dobrou příležitost pro zamyšlení
především nad jeho osudem v pohnutém období let 1938−48 a
významem pro naši společnost.

Fenomén Edvarda Beneše je stále diskutované téma a soustřeďuje se především
na jeho poslední deset let ţivota, kdy došlo k osudovému vývoji naší společnosti
spojované především s tragickými válečnými událostmi. Válečné trauma však nebylo
jediné. Uţ proţitek z Mnichova v září 1938 byl tragický. Hovoří se o tzv. mnichovském
traumatu: tj o situaci kdy národ odhodlaný se bránit se najednou vzdal bez boje.
Z tohoto neúspěchu začali mnozí vinit Edvarda Beneše, první republiku a její spojence
Francii a Anglii a následně došlo k příklonu k Sovětskému svazu, který byl brán jako
jediný věrný a spolehlivý spojenec.
Důsledkem „mnichovského“ šoku bylo zklamání ze Západu a následná
nekritická důvěra a naděje vůči Východu. Mnozí rovněţ začínali mít pocit, ţe je stejně
jedno, co si myslíme. Názor lidí není podstatný, „někdo to za nás rozhodne“, a důleţité
je, abychom přeţili. Hlavně se příliš nestarat o veřejné věci a spokojit se s věčným
„Nedá se nic dělat“ a „My to stejně neovlivníme“. Pro budoucí vývoj byl tento model
chování, jak se později ukázalo, velmi nebezpečný. Mnozí lidé přestali být angaţovaní,
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předstírali loyalitu a starali se pokud moţno o své soukromé věci v duchu českého
úsloví „Nehas co tě nepálí.“ Byl to jistý, aţ instinktivní únik před realitou.
Kaţdopádně mnichovská zrada a dlouhé utrpení pod nacistickým útlakem
otřásly nejen zdravím, ale především morálkou našeho lidu. Václav Černý to ve svých
pamětech výstiţně popsal slovy, ţe naše společnost byla v důsledku uvedených proţitků
malomyslná, nahlodaná, poděšená, strašpytlovská, patolízalská, bezcharakterní, ochotná
se poklonit cizí síle a vzít za vděk lţí místo pravdy. Válečná a okupační zkušenost
vytvořila sešněrovanou společnost, která nepodporovala občanskou angaţovanost a
zodpovědnost a je jistou odpovědí na události po osvobození v roce 1945 respektive
1948.
Napsat však na benešovské téma esej, jinými slovy duchaplný literární útvar, a
přitom být zároveň věcný, je úkol velmi nesnadný. Jak psát o člověku, o kterém toho
bylo tolik napsáno, v jehoţ ţivotě se promítaly jak úspěchy naší společnosti, tak její
pády a jehoţ jméno se často dodnes různě skloňuje? Bezesporu jde o jednu
z nejvýznamnějších osob našich dějin dvacátého století, která je rozporuplně
hodnocena. Je zajímavé, ţe i po tolika letech zůstává předmětem stále vášnivých
diskuzí. Čím je to ale způsobeno? Čím to, ţe člověk tak chladný a racionální, jako byl
právě on, vyvolává tolik emocí? A otázky jen přibývají. Jaký to vlastně byl člověk? Jaké
měl zásluhy? Co dokázal? Čemu mohl zabránit? Co udělal a neudělal? A byl v duchu
základní otázky Ferdinanda Peroutky Edvard Beneš vinen a spolupodílel se na naší
národní katastrofě ve dvacátém století? To vše jsou otázky, které zaměstnávají mysl
nejednoho současníka při úvahách nad českým osudem v nedávné minulosti.
Odpovědi na tyto otázky se jen těţko nalézají. Jejich hledání je ztíţeno
především postojem naší veřejnosti. Jedni ho chválí a vidí v něm génia nebo
nedotknutelnou posvátnou ikonu. Diskuze kolem Lex Beneš to plně dokazují. Navíc
jejich výsledkem je zmíněný zákon číslo 292/2004 Sb., ve kterém se říká, ţe se Edvard
Beneš zaslouţil o stát, takţe jakákoliv případná kritika jde vlastně proti duchu našich
zákonů. Vedle toho tu také máme velice činorodou Společnost Edvarda Beneše, která
se snaţí o propagaci jeho odkazu.
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Naopak druzí ho zatracují a obviňují ho, ţe on je tím, kdo zavinil Mnichov
nebo později nástup komunismu. V posledních letech jsme pak byli bohuţel i svědky
toho, jak ho někteří zejména v zahraničí, cejchovali dokonce jako válečného zločince,
srovnatelného s Hitlerem nebo Stalinem. Jakkoliv můţeme být k Benešovi kritičtí, tak
tato přirovnání jsou nejen nesmyslná, ale i velmi hloupá.
Kde je ale pravda? Bohuţel čtyřicet let komunismu konzervovalo pohled na
Beneše, kdy zastánci jednoho či druhého pohledu se utvrzovali ve svých názorech na
tuto postavu, a to ne zrovna nejlepším způsobem. Bylo to také umocněno jistě i tím, ţe
se z Beneše stalo více méně tabu. Jeho práce byly vyřazeny z knihoven. Kdokoliv se
pokoušel o něm rozumně mluvit, stal se podezřelým „nositelem burţoazní ideologie“.
Seriózní diskuze o Benešovi je však ztíţena i dnes. Naše moderní společnost má
totiţ ráda jednoznačné postoje. Buď je někdo příznivcem, anebo odpůrcem, hrdinou,
nebo padouchem. V lidském ţivotě to tak ovšem nefunguje a kaţdý z nás má jak světlé,
tak stinné stránky. Diskutovat a přemýšlet o tom v souvislosti s Edvardem Benešem je
stále nepopulární u obou táborů.
Naštěstí se situace v tomto ohledu po roce 1989 postupně lepší. Otevřely se
nepřístupné archívy, o problémech se začalo otevřeně diskutovat. Vydaly se řady pamětí
(např. L. K. Feierabenda, Jaromíra Smutného, Eduarda Táborského), vyšly znovu
některé Benešovy práce (např. Demokracie dnes a zítra) a světlo světa spatřila také řada
prací o Edvardu Benešovi (například z pera Evy Broklové, Jindřicha Dejmka, Karla
Kaplana, Karla Novotného, Richarda Vaška nebo nedávno zesnulého oxfordského
profesora Zbyňka Zemana) a dokonce byly vydány i některé edice dokumentů a
projevů vzniklé z Benešovy veřejné činnosti. Na mnohé se ještě bohuţel nedostalo. Aţ
na výjimky není podchycena a zpracována jeho vědecká činnost, novinové články,
korespondence atd. To vše nám citelně chybí.
Tato díla nám však pomáhají poodkrýt sloţitost Benešovy situace a v mnoha
okamţicích nám ho zlidšťují a umoţňují nám ho snáze pochopit. V novém hodnocení
Beneše hraje také nezanedbatelnou úlohu vzrůstající teoretická vybavenost historiků a
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navíc historie, respektive obraz a reflexe Edvarda Beneše, přestávají být podřízeny
potřebám politiky, jak tomu bylo v období od Mnichova do roku 1989.
I kdyţ jistá propojenost novodobých historiků a politiky je tu stále patrná.
Koneckonců jak si vysvětlit slova posledního Benešova ţivotopisce Jindřicha Dejmka,
který v úvodu své práce napsal: „Při psaní biografie politicky tak angažované osobnosti, jakou
Beneš nepochybně byl, se samozřejmě žádný autor nemůže oprostit od vlastních občanských, politických
i národních postojů a názorů. Jako politicky uvažující občan českého státu samozřejmě nemohu být
výjimkou.“
Procházíme-li tuto literaturu a studujeme-li v archivech, získáváme konkrétnější
pohled na Beneše. Je nepochybné, ţe to byl právě on, kdo se zaslouţil o
Československo. Jeho zásluhy o první odboj a vznik Československa v roce 1918 jsou
nezpochybnitelné. Ne náhodou Masaryk později řekl, ţe „bez Beneše bychom republiku
neměli“. Za první republiky byl také autorem zahraničně politické koncepce
Československé republiky, která byla budována na výsledcích versailleského mírového
systému. Jeho cílem bylo zajistit náš stát, s jehoţ existencí většina našich sousedů nebyla
nadšena. Proto se angaţuje v různých projektech, jako byla Společnost národů nebo
Malá dohoda. Výsledky jeho zahraniční politiky jsou sporné a staly se nejednou
předmětem vášnivých diskuzí, kdy byl obviňován z fatálního neúspěchu. Pokud ovšem
jde o její výsledky, tak ty musí být hodnoceny v rámci objektivních souřadnic
mezinárodního vývoje, v němţ přes obrovské úsilí vyvíjené tímto směrem měli politici
malých zemí (jako Beneš) jen velmi omezenou šanci cokoliv ovlivnit a změnit. To se
ukázalo jiţ v Locarnu, ale především v Mnichově v roce 1938, tak v období po roce
1945.
Edvard Beneš se stal přirozeným pokračovatelem T. G. Masaryka, ale tuto roli
sehrál v podmínkách daleko obtíţnějších, neţ měl Masaryk. Spolu s dalšími politiky měl
podstatnou zásluhu o to, ţe Československo zůstalo demokratickou zemí, a
nepochybně se zaslouţil i o úspěch druhého československého odboje. Je zcela bez
diskuze, ţe se Beneš stal po nacistické okupaci státu přirozeným reprezentantem
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zahraničního odboje, a byl to on, kdo spolu se svými spolupracovníky dokázal sjednotit
odbojové hnutí a dosáhnout znovuobnovení Československé republiky.
Sporným tak zůstává v očích mnohých „pouze“ jeho podíl na přijetí
Mnichovského diktátu a na usnadnění nástupu komunistů po květnu 1945. Dokonce i
on sám se měl nechat slyšet v rozhovoru s novinářskou Amelií Posse Brázdovou:
„Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je
komunista, je lhář' - je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo,
že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935,
tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.“
Na druhé straně ho ovšem musíme vidět také jako člověka, který měl negativní
vlastnosti. Uţ jeho současníci se shodovali v tom, ţe je pracovitý, ale zároveň ţe svým
spolupracovníkům příliš nedůvěřuje. Profesor Robert Kvaček k jeho pracovnímu stylu
jednou poznamenal: „Pracoval… do umdlení. Nevěřil příliš schopnostem svých
spolupracovníků, ani s nejbliţšími si nedovedl lidsky porozumět, i k nim byl chladný.
Spoléhal nejvíc na sebe, a protoţe politika a diplomacie mu byly vším, necítil tu přemíru
práce jako břemeno. Konferoval, jednal, psal nóty, šifry, neustále telefonoval… přijímal
vyslance, vedl porady…“ Jeden z jeho nejbliţších spolupracovníků Jan Masaryk se o
něm později vyjádřil: „Ono je pravda, ţe je to takový profesor. Takový kantorský typ,
co vám dá sedmadvacet důvodů pro kaţdý prd… Ale chyba kamaráde, pozor, Beneš je
náramně lidský člověk…. Věřte mi, v Benešovi je moc lidskosti. Co je na něm nelidské,
je ta jeho pracovní kapacita. Šestnáct osmnáct hodin denně není u něho nic zvláštního.
A pracuje náramně systematicky. Všechno u něho musí mít systém. O všem si dělá
poznámky. Ale nemyslete si, ţe ty poznámky pak jenom strčí do škatulek a dost. Má
velikou paměť a ví, kde najít cihly, kdyţ staví nějakou tu ideu. Ví vţdycky, do které
škatulky sáhnout. Beneš je profesor. Lidem se zdá, ţe je to suchý patron, protoţe on
neumí moc ukázat, co cítí. On uţívá moc mozku. Já si někdy říkám, ţe on asi myslí, i
kdyţ spí. Mě tohle kdysi trochu znepokojovalo. On byl pro můj vkus trochu takový
primus. Tak jsem se ho jednou zeptal, proč si někdy nevypije skleničku whisky. Řekl mi:
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Člověk nemá mít víc neţ jednu vášeň. Jeden pije, druhý letí na ţeny, třetí hraje karty. Já
jsem propadl politice.“
Jeho „propadnutí“ politice bylo úplné. Nutno také podotknout, ţe jeho kritici
právem poukazují, ţe v politické praxi byl pragmatikem se sklony k machiavelismu, kdy
v zájmu vyšších cílů byl schopen pouţívat různé mocenské praktiky. Velmi bravurně
dokázal přitom manipulovat s fakty při prosazování svých cílů a někdy dokonce i
skandalizovat své protivníky. I takový byl Edvard Beneš. To ovšem nic nemění na jeho
zásluhách.
Při bliţším poznávání Beneše si člověk zvlášť silně uvědomuje, co jsem naznačil
jiţ výše, a sice, ţe Beneš byl vţdy vlastencem a demokratem, který se snaţil po celý svůj
ţivot budovat a bránit Československo. Jeho „selhání“ v roce 1938 a po druhé světové
válce byla pak výsledkem sloţité situace, kdy bývá Benešův subjektivní vliv přeceňován.
To je podle mého soudu to nejdůleţitější poselství zkoumání Edvarda Beneše
v přelomovém období našich dějin 20. století.
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F. Peroutka
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„Benešova vina“
K Peroutkově meditaci nad osudem prezidenta12
Petr Fleischmann

Naši spoluobčané se dělí na ty, kdo Benešovi takříkajíc nemohou přijít
na jméno, a dělají z něj div, že ne hlavního viníka všech národních
tragedií za posledních 60, neřku-li 80 let (od Mnichova přes Únor,
včetně těch, kdo považují samotný vznik republiky v 18. roce za druh
„tragédie“) a ty, kdo jsou k tomuto muži poněkud shovívavější.
K zaujmutí tohoto druhého přístupu někdy i stačí Benešův drásající
popis předmnichovských traktací a povzdechnutí: „to, co jsem si
prožil, přesahuje vše, co může lidská bytost vůbec snést“.

Lze se jen trošku vţít do jeho situace - či spíše situací - a představit si
zodpovědnost, kterou nesl na svých bedrech? Pravá objektivita předpokládá kombinaci
kritického pohledu se snahou sţít se s protagonisty dějinných událostí a pochopit jejich
motivace, to, co jimi hýbalo. Jinak pácháme hřích anachronismu, nejhorší hřích
kohokoli, kdo uvaţuje o minulosti, a dostáváme se do pozice oněch příslovečných
generálů, o nichţ je známo, ţe jsou vţdy chytřejší po bitvě.
Situace, s nimiţ byl Beneš konfrontován a které nás zde budou zajímat, jsou v
zásadě dvě. První zahrnuje jeho postoje od Mnichova, přes válku po poválečný odsun
12

F. Peroutka: Byl Edvard Beneš vinen?, vydal Masarykův demokratický svaz, Paříţ 1949.
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německého obyvatelstva, jenţ je neprávem ztotoţňován s jeho jménem. Ta druhá se
týká jeho myšlenek a činů v období předcházejícím únorové krizi, stejně jako za krize
samotné: dělení ryze metodologické! V událostech, o nichţ je řeč, je vše propojeno se
vším a hlavním pojítkem tu je osobnost Beneše samotného. Ta bude často slouţit
k vysvětlování toho, či onoho postoje tohoto nebohého muţe vmeteného ţivotem a
okolnostmi do nezáviděníhodných rolí.
Otázkou „viny“ Edvarda Beneše se zabývá Ferdinand Peroutka ve spisku
sepsaném vzápětí po únorových událostech. Slavný novinář a v té době uţ novopečený
emigrant odsuzuje „personifikaci viníka“, která je nejen nespravedlivá vůči dotyčnému, ale
hlavně zabraňuje řádné analýze toho, co se skutečně přihodilo. „Bouří se jezero a chce svou
oběť míti“ Po únoru 1948 všem nám jaksi se chtělo na někoho rozzlobit, někoho učinit zodpovědným
a pak ho proklít“, zahajuje Ferdinand Peroutka svou stať. Jak je snadné zaměnit viníka a
oběť! Krizi v roce 1948 a chování prezidenta v ní nelze dle Peroutky pochopit bez
rozboru toho, co se odehrálo o 10 let dříve. V září 1938 neselhal Edvard Beneš, ale celá
koncepce československé zahraničně-bezpečnostní politiky zaloţené na spojenectví se
Západem! Tuto koncepci si ale přece nevymyslel Beneš sám. Byla výslednicí celé české
orientace na Paříţ a Londýn uţ v dobách odporu proti Rakousku a masarykovské snahy
ztotoţnit český národní boj s demokratickým ideálem vtěleným do reţimů západních
zemí. Po tom všem Benešova zhrzená frankofilie uţ představuje pouze osobní rys
jedince naplněného nostalgií mladých let, jeţ činí pro něj Mnichov obzvlášť
traumatickým. Tím, kdo nepochopil, ţe dohoda v Bavorsku nepředstavuje mír pro
Evropu, nebyl československý prezident, ale Chamberlain a spolu s ním všichni ti, kdo
v Británii a ve Francii věřili, ţe nalezli řešení, učinili přítrţ hitlerovské expanzi a nastolili
mír pro naši dobu. Copak to lze opomenout? Peroutka shledává logickým, ţe v
kontextu hroutící se bezpečnostní koncepce, Beneš hledá nějakou novou koncepci.
Povaţuje to dokonce jako jeho povinnost a oceňuje, ţe zrazený Beneš ve chvíli totální
beznaděje nadále tápe po východisku: „Odsouzen lhostejností Západu, snažil se posílit
postavení svého státu dohodou s Východem a velmi usiloval přesvědčit sebe sama, že to nebude medvědí
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oběť“. Iluze, týkající se Ruska a jeho moţného vývoje, nemá chvíli své první válečné
cesty v roce 1943 do této země pouze on. Objevují se v řadě knih, které v té době
vycházejí v USA a v Británii, poznamenává Peroutka. Sdílí je dokonce zvláštní posel
prezidenta Roosevelta do Ruska Harry L. Hopkins, kdyţ Bílému domu sděluje, ţe
důvěra Stalinovi je zcela namístě. K Peroutkovu popisu postoje světového mínění ve
vztahu k Rusku můţeme jen dodat, ţe u Čechů samotných tato iluze není nic
zvláštního. Zjevuje se v momentech zklamání a úzkosti napříč dějinami přinejmenším
posledních dvou století. Copak nám Benešova cesta do Ruska v něčem nepřipomíná
Palackého „pouť“ do země velkého bratra, poté co se mu vídeňská vláda „odvděčila“
za jeho upřímnou podporu habsburské monarchie nastolením dualismu, jenţ upíral
Čechům to, co poskytoval Maďarům? To nejzajímavější na tom je, ţe jak Palacký, tak i
Beneš, se v daný moment svého ţivota k Rusku kollárovsky přichylují, a to navzdory
tomu, ţe veškerá jejich politická a morální filozofie vzdoruje tomu, co představuje
Rusko jejich doby spolu s poměry, které v něm vládnou: Zoufalství? Schizofrenie?
Opakující se záchvěvy panslavismu? Holý pragmatismus? Či dokonce jakýsi neodvratný
a stále se vracející osud českého národa? Reakce by si bezpochyby zaslouţila hlubší
analýzu. Vystřízlivění z důvěry v Rusko situuje Peroutka aţ do posledního období
Benešova ţivota: „Mou největší chybou bylo, že jsem do poslední chvíle odmítal věřit, že mne Stalin
chladnokrevně a cynicky obelhal“13. Ohledně svých úmyslů s poválečným Československem,
cituje Peroutka v tajném vzkazu, který Beneš zaslal do exilu 14 dní před svou smrtí.
Toto děsivé dilema a zmítání se mezi důvěrou k Rusku a bytostným odporem k němu
dokresluje i Ivan Herben ve svých vzpomínkách, kde ho nicméně datuje z dřívějška. Uţ
v červnu 1945 Beneš v Hostišově Herbenovi (ostatně prastrýci autora těchto řádek )

13

Tato víra účastníků dějinných událostí v důvěryhodnost tyranů má v sobě cosi fascinujícího:

„Problém nebyl v tom, že dohoda byla špatná, ale v tom, že Monsieur Hitler ji nerespektoval“, sdělil koncem
60. let mému otci Ivo Fleischmannovi básník Saint-John Perse, vlastním jménem Aléxis Léger,
generální tajemník francouzského Ministerstva zahraničí, který se zúčastnil Mnichovské
konference.
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svěřoval, ţe má nyní „diplomatické dokumenty o tom, že Sověty nás za Mnichova zradily stejně
jako Daladier a Chamberlain a že vůbec neměly v úmyslu nám pomoci“ (…) Cílem jeho generace
bylo porazit Hitlera, „úkolem (Herbenovy) generace je porazit toho druhého diktátora – však víte,
koho myslím“ +++). Na otázku, proč tyto dokumenty neopublikuje, s vědomím, ţe tato
publikace by sníţila důvěru v Sovětský svaz v české populaci, Beneš odpověděl: „ Víte,
kolego, to je pravda absolutní. Ale pravda politická je jiná. Proto zatím nemohu“. Odpověď jako
rána kyjem! Herben praví, ţe jí byl přímo zdrcen. Benešovo chování – je-li pravdou, ţe
obdobné dokumenty vlastnil, aniţ by je kdokoli znal – svědčí moţná o Benešově
záhadném taktizování či, jednodušeji, o jeho nerozhodnosti. Nicméně však nezprošťuje
viny jeho okolí. Mimo jiné se můţeme zeptat, proč více netlačilo na prezidenta, aby
s těmito dokumenty seznámil veřejnost a – obecně – aby ostřeji vystupoval s kritikou
sovětské subversivní politiky?
Vina za vývoj směřující k Únoru tudíţ padá částí na prezidenta a částí na ty, kdo ho
obklopovali a nedělali dost, aby se komunistům zabránilo v jejich postupu. Vyčítá-li
Peroutka Benešovi, ţe svým postojem posvětil únorový puč včetně „hnusností, které se
děly také jeho jménem“, ve stejné míře je nelítostný k politikům, kteří se nacházeli na stejné
straně politického spektra jako on sám. Cituje Beneše. Ministrům obviňujícím Beneše,
ţe je zklamal tím, ţe v roce 1948 přijal jejich demisi navzdory slibu, ţe ji nepřijme,
Beneš odpovídá, ţe oni zradili jeho svou nepřipraveností: „Nemohl jsem si představit, že jim
do té míry schází organizace a rozhodnost, když se do toho mělo jít“, stěţuje si Beneš po Únoru.
Operaci spočívající v „poměrně klidném odchodu z jeviště“ formou demise vlády a ponechání
na něm osamělého a nemocného prezidenta povaţuje Peroutka za vrchol politického
diletantismu vyvěrající z chybné analýzy situace. Z oněch chyb, které jsou dle slavného
bonmotu Talleyranda v politice někdy horší neţ zločin.
V závěru své stati o Benešově vině je nakonec Peroutka shovívaví ke všem. Co pak je
moţné vyčítat demokratům obývaným „instinktivním odporem k násilí“, ţe nepochopili, ţe
vše uţ bylo připraveno předem a ţe „od roku 1945 komunisté v Československu byli schopni
bez velkých obtíží provést převrat, kdykoliv by to uznali za vhodno“? V úvaze psané
bezprostředně po Únoru a pod dojmem nedávných událostí Peroutka ještě nemluví o
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těch,

14

kdo i v řadách komunizující veřejnosti byli vývojem situace zaskočeni. Vše

přisuzuje samotné podstatě světového komunismu a neúprosné logice toho, co uţ
tenkrát nazývá „stalinismem“. Ten drtí vše, natoţ malé státy rozměrů Československa.
Vyčítat Benešovi, ţe nejednal správně, není tedy zcela spravedlivé: „Jednat správně, to je
účinně, bývá někdy výsadou velkých“, uzavírá Beneš svou úvahu skepticky. „Malé státy ve
střední Evropě mají příležitost, aby promyslily svou situaci a uvážily, mohou-li nalézt bezpečnost,
jestliže se neodhodlají hledat sílu ve spojení“, zní jedna z posledních vět stati otevírající brány
budoucnosti.

14

Jindřich Pokorný: Parsifal, edice Paměť, Academia, Praha 2009, str. 367-368.
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11. září jako test politické korektnosti
Richard Olehla

Umělecká, společenská, filozofická a politická reflexe událostí 11. září
2001 začala prakticky okamžitě, když trosky Světového obchodního
střediska ještě hořely. Všechny bez výjimky ovládl šok: jak mohl
nejmocnější stát světa dopustit takové napadení Američanů přímo na
jejich půdě?

Ochromení se násobilo ztrátou sice kontroverzní, avšak všemi vnímané
dominanty New Yorku. Jako by selhávala představivost: tam, kde se desítky let tyčily
mrakodrapy, najednou v panoramatu města zela díra15. Svědky neděsil ani tolik obraz
zkázy samotné (trosky nebylo v úzkých ulicích mezi mrakodrapy příliš vidět, dolní
Manhattan byl takřka hermeticky uzavřen a přelety nad městem byly do odvolání
zakázány, takţe média nedisponovala ţádnými aktuálními fotografiemi), jako spíše
vědomí chybějícího. Absence objektů byla důleţitější neţ jejich přítomnost.
Samotné televizní záběry, ať uţ amatérské, jako v případě nárazu prvního
letadla, či profesionální, které pořídily televizní štáby, jeţ se k místu domnělé nehody
okamţitě sjely, působily nerealisticky aţ surrealisticky. Takové obrázky uţ Američané
viděli, ovšem doposud pouze v katastrofických filmech, u nichţ se mohl divák
šokovaný rozsahem zkázy po konci přesvědčit, ţe se ve skutečnosti nic nestalo. Záběry
skutečné tragédie fascinovaly, protoţe rozsah neštěstí překonával veškeré hranice
15

Michal Sýkora tento fenomén ve své eseji „Klišé, paradigma a problém imaginace: Proměna

románu po 11. září“ (Host, 2009, č.4, s. 85–89) nazývá „problém imaginace“.
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představitelného. V tomto smyslu 11. září naplnilo apokalyptická očekávání, neboť
nabídlo takové ztvárnění skutečnosti, jeţ doposud existovala v čistě fiktivní rovině.
Francouzský filozof Jacques Derrida mluví v tomto smyslu o fiktivním referentu16.
Mluvit o něm vyţaduje apokalyptické myšlení, neboť tento referent je nepředstavitelný,
respektive nepoznatelný rozumem. Proto je vlastně veškerá literatura v zásadě
apokalyptická17.
Neskutečnost celého aktu společně s předpokládanou nevinností obětí
teroristických útoků stála za tím, ţe v prvních dnech zněla vyjádření veřejně známých
osob i běţných obyvatel aţ nečekaně homogenně – jako by existoval jen jediný správný
názor a jediný správný způsob myšlení. Pokud si někdo dovolil tuto myšlenkovou
totalitu narušit, musel pod hrozbou exkomunikace ze společenství truchlících své
názory korigovat. To se stalo vlivné americké intelektuálce Susan Sontagové, kdyţ ve
zvláštním projektu časopisu The New Yorker napsala, ţe nesouhlasí s tím, aby byl útok
muslimských atentátníků označován za „zbabělý“:
„Kdypak konečně uznáme, ţe nešlo o ‚zbabělý‘ útok na ‚civilizaci‘ či ‚svobodu‘ nebo
snad ‚lidstvo‘ a ‚svobodný svět‘, ale o útok na stát, který o sobě prohlašuje, ţe je
světovou supervelmocí, útok, který byl proveden jakoţto důsledek jistých amerických
akcí a spojenectví? Kolik z našich občanů si uvědomuje, ţe Američané neustále
bombardují Irák? A pokud si nedokáţeme odpustit termín ‚zbabělý‘, nebylo by snad
vhodnější pouţívat jej v případě těch, kteří přinášejí ostatním smrt shůry nebes, aniţ by
se sami vystavovali odvetě, neţ v případě jedinců, kteří počítají s tím, ţe při zabíjení
ostatních zemřou i oni sami? Co se samotné odvahy coby morálně neutrální vlastnosti

16

Derrida, Jacques. „No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven

Missives)“. Diacritics, 1984, No. 2, s. 26.
17

Srov. také Norris, Christopher. „Versions of Apocalypse: Kant, Derrida, Foucault“. In Bull,

Malcolm (ed.), Apocalypse Theory and the Ends of the World, Oxford : Blackwell, 1995, s. 245.
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týče: ať uţ se dá o útočnících, kteří stáli za úterním masakrem, říci cokoliv, rozhodně to
nebyli zbabělci.“18
Do zvláštního projektu časopisu The New Yorker přispěl vedle Sontagové také například
John Updike či Jonathan Franzen, kteří shodně označili teroristické útoky na Světové
obchodní středisko za zhmotněnou noční můru, přičemţ Franzen si dovolil připustit,
ţe někteří by snad mohli akci teroristů obdivovat za to, jak skvěle a bezchybně byla
provedena. Ostatní přispěvatelé Denis Johnson, Roger Angell, Aharon Appelfeld,
Rebecca Meadová, Amitav Ghosh a Donald Antrim se omezili na pouhé srovnávání
pocitů přeţivších z 11. září s oběťmi druhé světové války (Appelfeld, Angell), Vietnamu
(Johnson), studené války (Meadová – podle ní panovala na 14. ulici, na níţ byly
rozmístěny policejní zábrany, podobná atmosféra jako u berlínského Checkpoint
Charlie), nebo ilustrovali utrpení tisíců na příbězích jednotlivců, ať uţ hrdinů (Ghosh,
jenţ zmiňuje neblahý osud svého souseda, který zahynul při záchraně ţivotů ostatních),
či antihrdinů (Antrim píšící o vlastní bezmocnosti, kdyţ celou událost sledoval v televizi
během sluţební cesty po Evropě19).
Tragédie 11. září ţivila americké noviny a časopisy dlouhou řadu dní. Tón, jímţ o
události referovaly, byl apokalyptický, i kdyţ uţ trosky dávno dohořely a mrtví byli
spočítáni. 11. září jako událost tak začala být definována apokalyptickým tónem, v němţ
je kaţdý poslem vlastní verze apokalypsy, zjevuje vlastní příběh 20. Jediné, co v tomto

18
19

Sontag, Susan. „The Talk of the Town“. The New Yorker, 2001, No. 32, s. 24.
Totoţný popis událostí 11. září se objevuje i v románu Americký problém Kena Kalfuse,

v němţ jedna z vedlejších postav líčí, jak vyběhla v hotelovém pokoji na Floridě mokrá ze
sprchy, kdyţ se v televizi objevil přímý přenos z Manhattanu.
20

Srov. Derrida, Jacques. „On A Newly Arisen Apocalyptic Tone Recently Adopted in

Philosophy“. In Coward, Harold–Foshay, Toby (eds.) Derrida and Negative Theology. Transl. by
John P. Leavey, Jr. Syracuse ; London : SUNY Press, 1992, s. 25–71.
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nastavení nelze z apokalyptické předpovědi zpochybnit, je tón, jímţ je pronesena a jímţ
působí na příjemce.
Objektivní,

historická událost

se

tímto přístupem

subjektivizovala,

protoţe

nepředstavitelný rozsah katastrofy (fyzický i duchovní) se dal osvětlit pouze na
individuálním příběhu. Jádro mediálního zpravodajství tvořily osudy jednotlivců. Příběh
obětí se stal důleţitější neţ historie národa – proto, ţe ji vyjadřoval věrohodnějším
apokalyptickým tónem neţ fakta a fotografie. Zájem Američanů se přesunul spíše k
budoucnosti, jeţ měla v očích běţných Američanů obraz jak konkrétní (jak si poradit s
katastrofou, která poničila značnou část jednoho z největších a nejdůleţitějších
ekonomických, finančních, společenských a kulturních center na světě), tak
geopolitický. Prezident Bush totiţ záhy po útoku označil za viníky skupinu Al-Káida v
čele s Usámou bin Ládinem a vyhlásil teroristům válku. Tento značně neurčitý
zahraničně politický koncept našel brzy svůj konkrétní geografický cíl: Afghánistán.
Kurz, jímţ se měla Amerika v blízké budoucnosti ubírat, byl určen a jakékoli
pochybnosti či nesouhlas byly povaţovány takřka za vlastizradu.
Takto ostře vymezenému oficiálnímu postoji si dovolilo oponovat jen málo veřejně
činných lidí. Noam Chomsky nicméně v minulosti proslul nejenom na poli lingvistiky,
ale také jako politický aktivista, jenţ neváhal v době studené války kritizovat americkou
administrativu za poskytování různých forem zahraniční pomoci, sahající od politické
podpory po přímé dodávky zbraní spřízněným skupinám. V sedmdesátých letech 20.
století kritizoval Kissingerovou podporu reţimu prezidenta Suharta, který násilně
anektoval Východní Timor, jenţ jen několik dní předtím vyhlásil nezávislost na
Portugalsku. O deset let později poukazoval například na značně diskutabilní kroky
Spojených států v Iráku, Nikaragui, Súdánu či Afghanistánu.
V týdnech následujících po 11. září 2001 poskytl Chomsky desítky novinových i
televizních interview (ovšem především pro evropský tisk a televize), v nichţ označil
teroristické útoky na Světové obchodní středisko za důsledek zahraniční politiky
Spojených států posledních několika desítek let a pro činy teroristů dokonce vyjádřil
určité pochopení, nebo pro ně přinejmenším našel určité porozumění. Dokonce ani
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nesdílel všeobecné přesvědčení, ţe USA hrají v tragédii 11. září roli oběti21. Chomsky si
nedovolil zpochybňovat teroristickou podstatu zářijových útoků islamistů, ovšem
samotný termín „terorismus“ zbavil jakýchkoli negativních denotací. Jeho definice je
morálně naprosto sterilní: „Terorismus je pouţití nátlakových prostředků namířených
proti civilnímu obyvatelstvu ve snaze dosáhnout politických, náboţenských nebo jiných
cílů.“22 Toto tvrzení je natolik vágní, ţe jej lze bez problémů vztáhnout takřka na činy
jakéhokoli uskupení či státu. Chomsky si samozřejmě automaticky vybral Spojené státy
a její zahraniční politiku v posledních desítkách let. Podle jeho názoru je zahraniční
politika USA ve své podstatě stejně teroristická jako útoky neorganizovaných
náboţenských skupin.
Jako příklady uvádí nejrůznější angaţmá Spojených států ve válečných a guerillových
konfliktech po celém světě. V první řadě jde o přímou podporu nedemokratických, či
přímo zločinných reţimů, jako tomu bylo v právě ve výše uvedeném případě Indonésie
a prezidenta Suharta, či v Iráku 80. let 20. století, kdy americká administrativa
podporovala Saddáma Husajna v boji proti šíitskému a kurdskému obyvatelstvu, nebo
třeba doposud aktuální podpora Saúdské Arábie, která je jedním z nejvýznamnějších
spojenců USA v regionu, ačkoli se tamní reţim rozhodně nedá ani vzdáleně označit za
demokratický.
Podpora reţimů tohoto typu sice můţe být kontroverzní, ovšem podle Chomského jde
stále ještě o stav, který neporušuje ustanovení mezinárodního práva. Daleko
nebezpečnější je z hlediska demokracie druhý typ americké podpory, totiţ přímá
vojenská pomoc povstaleckým skupinám, které bojují proti právoplatnému reţimu v
cizí zemi. Jako nejkřiklavější případ takového podpory uvádí Chomsky americké
angaţmá v Nikaragui, kde povstalci bojovali proti sandinistickému reţimu Daniela
Ortegy. Kdyţ nikaragujské vedení zjistilo, ţe tuto podporu nedokáţe překonat, podalo
ţalobu k Světovému tribunálu OSN, který roku 1986 odsoudil USA za nezákonné
21

Chomsky, Noam. 11. 9., s. 31.

22

Ibid., s. 51.
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pouţití síly23. A Chomsky samozřejmě nezapomíná ani na Afghánistán, kde spolu
Spojené státy a Sovětský svaz vedly prostřednictvím dvou znepřátelených afghánských
skupin tajnou, nevyhlášenou válku24.
Právě poslední příklad vedl Chomského k názoru, ţe v případě 11. září a událostí po
něm následujících nejde o střet civilizací či náboţenství – USA přece svým angaţmá v
afghánském konfliktu a spojením s mudţahedíny dokázaly, ţe se dokáţou s islámem
spojit proti společnému nepříteli. V tomto pojetí dokonce nejde ani o válku jako
takovou; pokud se však tento termín přesto pouţívá, je tomu tak spíše ve spojení s
touhou po moci neţ po nových územích. A samozřejmě je tu stále otázka, jak definovat
tenkou hranici mezi teroristickými činy a bojem za svobodu (Chomsky uvádí jako
příklad problém Kosova a bombardování Srbska na jaře roku 1999).
Chomského jinak promyšlená a konzistentní argumentace má nicméně slabá místa. Tím
nejzřejmějším a v kontextu Chomského názorů na 11. září moţná aţ příliš opomíjeným
problémem je to, ţe nezmiňuje poměry, jeţ ve světě panovaly za časů studené války,
respektive tyto poměry ve svých úvahách opomíjí. Chomsky činy USA například nehájí
tím, ţe by zmínil, jakou úlohu hrál ve zmíněných konfliktech Sovětský svaz. Zahraniční
politiku Spojených států nechápe jakoţto reakci na situaci ve světě, respektive snahu ze
vzniklé situace politicky vytěţit co nejvíce a nedbat přitom tolik na ideologii (koncept
Realpolitik), ale předpokládá, ţe je jen na americké administrativě, jak se tyto konflikty
rozvinou a dopadnou. Ve své kritice Ameriky dochází dokonce tak daleko, ţe haní či
relativizuje veškeré činy Američanů s veskrze pozitivním dopadem (např. potravinovou
pomoc Afghanistánu, o níţ v rozhovorech tvrdil, ţe je nedostatečná a špatně

23

Srov. Chomsky, Noam. 11. 9. a Chomsky, Noam. Moc a teror. Tento argument pouţívá

Chomsky v kniţním rozhovoru na vícero místech, např. 11.9., s. 20–31.
24

V této souvislosti je třeba zmínit také tzv. „chilské 11. září“. V Chile došlo 11. září 1973 ke

státnímu převratu, po němţ se moci chopil generál Augusto Pinochet. Převrat proběhl za
mohutné podpory americké CIA.
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organizovaná) a chválí všechny, kteří Spojené státy kritizují či rovnou odmítají, ačkoliv
tito kritici nemají kromě postoje k USA takřka nic společného.
Vnímání světa v období mezi koncem druhé světové války a postupným rozpadem
(post)komunistického bloku bylo určeno dichotomií vztahů mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem. Vztah těchto dvou mocností zásadním způsobem definoval
bipolární vidění světa, a to na obou stranách ţelezné opony. Oba bloky vnímaly svůj
protějšek jako cosi absolutně jiné, neslučitelné a neúčastnící se řádu, na němţ byly
postaveny. Přesto však jeden druhého potřebovaly, neboť skrze opozici vůči úhlavnímu
nepříteli definovaly nejenom své geopolitické postavení a význam, a to i vzhledem k
budoucnosti, ale také samotnou podstatu svého politického a kulturního zřízení. Šlo o
střet dvou milenaristických koncepcí, jejichţ představitelé věřili, ţe právě tou cestou,
kterou zvolili, dojdou ke konečné, spravedlivé společnosti, k sekulární apokalypse, totiţ
sociálně, respektive filozoficky spravedlivému systému. Bez svého protivníka by svou
teorii museli vystavět na jiných základech – a své úhlavní nepřátele hledat jinde. Kaţdý
systém potřebuje nepřítele, protoţe je ze své podstaty paranoidní a cítí ohroţení silami
temna, které se budou snaţit apokalyptický plán všemi silami překazit 25. S rozpadem
sovětského impéria v průběhu roku 1989 a se zánikem samotného Sovětského svazu o
dva roky později tato opozice najednou padla a Spojené státy neměly nepřítele, k jehoţ
obrazu by se mohly definovat.
Proto bylo nutné ustavit jiného nepřítele, neboť bez takového konfliktu není přesně
vymezena opozice dobra a zla, liberalismu a autoritářství, morálky a její absence26. Tuto
pozici v populárním diskurzu zaujali aţ fundamentální islámští teroristé o deset let
později. Museli však být institucionalizováni, a tak se do středu pozornosti dostalo

25

Cohn, Norman. The Pursuit of the Millenium. Oxford; New York : Oxford University Press,

1961, s. 309.
26

Srov. např. tvrzení Krishana Kumara, jenţ v této souvislosti zmiňuje Konec dějin Francise

Fukuyamy. (Kumar, Krishnan. „Apocalypse, Millenium and Utopia Today“. In Bull, Malcolm
(ed.), Apocalypse Theory and the Ends of the World, s. 205.)
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velmi volné uskupení vzájemně nekoordinovaných teroristických buněk s názvem AlKáida. O té nebylo v průběhu 90. let slyšet o nic více neţ o jiných radikálních
teroristických skupinách a pozici ústředního nepřítele si vybudovala paradoxně aţ
úspěšnými útoky z 11. září. Dá se tedy říci, ţe teprve apokalyptická událost – úspěšně
dokonaný teroristický útok s obrovskými následky pro civilní obyvatelstvo, tak jak jsme
jej definovali výše – v konečném důsledku zjevil „pravdu“ o Al-Káidě, „odhalil“ její
význam a utvořil její postavení pro politické, společenské i kulturní vnímání Američanů.
Konečné vítězství a bezčasé milénium nenastalo, právě naopak. Nepřítel paradoxně
posílil. Ke zjevení pravdy nicméně došlo: byla odhalena identita nového nepřítele.
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