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SLOVO ÚVODEM
Demokracie se letos opût stala mediálnû frekventovan˘m tématem. Na
mezinárodní úrovni se o ní hovoﬁí v zásadû ve tﬁech souvislostech. První je
uvaÏování o pﬁeÏilosti, ãi Ïivotaschopnosti tradiãní zastupitelské parlamentní
demokracie politick˘ch stran v informaãní, postindustriální spoleãnosti
vysoké Ïivotní úrovnû a sociálních sítí. Hovoﬁí se o zneplatÀování
spoleãenské smlouvy mezi politickou elitou, rozdûlenou do politick˘ch stran,
vytváﬁející vládu a obãanstvem. K symptomÛm se poãítá pokles zájmu obãanÛ
o volby a politiku obecnû, vznik úãelov˘ch krátkodech˘ch stran ãi nového
typu nátlakov˘ch akcí, vãetnû útokÛ poãítaãov˘ch hackerÛ a pouliãních
nepokojÛ, spou‰tûn˘ch ãasto anonymními skupinami na sociálních sítích typu
Facebook ãi Twitter. Hovoﬁí se o nov˘ch formách kontroly moci a vztahu
mezi státem a veﬁejností odli‰n˘ch od tradiãní demokracie. Situaci vyhrocují
závaÏné promûny médií, která by mûla b˘t povûstn˘mi „hlídacími psy
demokracie“, posouvají se v‰ak k infotainmentu, „zprábavû“, prchav˘m
aférám bulvárního typu.
Druhou oblastí jsou prÛbûh a v˘sledky tzv. jasmínové revoluce v arabsk˘ch
zemích. Jde o demokratickou revoluci? Vede pﬁípadná demokratizace arabské
spoleãnosti k pozitivním zmûnám, nebo k destabilizaci celé oblasti, ke
sbliÏování, ãi odcizování se spoleãnostmi západního typu? MÛÏe b˘t
demokracie, natoÏ pouhá „demokratizace“ jen pﬁechodnou fází k diktaturám
a fundamentalisticky nesná‰enliv˘m reÏimÛm? Je moÏné, Ïe demokracie
slábne v kﬁesÈanském svûtû s mizením náboÏenské víry, zatímco
v muslimském svûtû s jejím posilováním? Potvrdí se, Ïe „islám je sv˘m
antidemokratick˘m vyhrocením marxismem 21. století“?
Tﬁetí oblastí je zvaÏování, zvlá‰tû silnû v JiÏní Americe, v˘znamu a míry
sociálních práv a sociální rovnosti (spravedlnosti?) pro demokratismus
spoleãnosti.

Toto v‰e jsou oblasti, které jsou obecné a nemají rychlého ﬁe‰ení. Je jim
v‰ak potﬁeba vûnovat stálou pozornost. Jin˘m druhem problémÛ jsou
bezprostﬁednû události denního Ïivota, které mají také pﬁím˘ vztah
k demokracii. Je to napﬁ. stávka 16. ãervna, kterou byla cel˘ den ochromena
zejména dopravní obsluÏnost. Stávkující odboráﬁi vycházeli z ustanovení
Listiny základních práv a svobod, která se stala souãástí na‰í ústavy jiÏ v roce
1991 a byla pﬁevzata téÏ jako souãást ústavy âeské republiky, schválené dne
16. 12. 1992: „Právo na stávku je zaruãeno za podmínek stanoven˘ch
zákonem.“ Problém ov‰em je v tom, Ïe takov˘ zákon nebyl dosud vydán
a soud nemá podle ãeho posoudit, zda stávka byla v souladu se zákonem nebo
nikoliv. Je to dluh zákonodárného sboru, Ïe dosud takov˘ zákon nevydal. Lze
jistû chápat dÛvody, které ale nemohou b˘t omluvou, proã takov˘ zákon
nebyl témûﬁ po 20 letech schválení ústavy pﬁijat. PÛjde o zákon nepochybnû
sloÏit˘, kde se bude obtíÏnû hledat shoda k jeho formulování i posléze pﬁijetí.
Îádné politické uskupení pﬁi jeho prosazování nemÛÏe získat politické body.
Pﬁesto jeho pﬁijetí je nanejv˘‰e potﬁebné.
Cílem poslední stávky byl v podstatû protest proti vládou v dobû stávky
navrhovan˘m a je‰tû nepﬁijat˘m reformám. Nechceme se pou‰tût do diskuse
obsahu tûchto reforem, to není ani úkolem Demokratického klubu, nebo zda
byly dobﬁe podány a vysvûtleny obãanÛm, av‰ak jednu obecnou poznámku
zde uãiníme. KaÏdá reforma pﬁijat˘ch a zabûhnut˘ch poﬁádkÛ se vÏdy dotkne
nûjaké skupiny obãanÛ, kter˘m se nemusí líbit. V‰echny reformy budou vÏdy
bolestivé, o tom nikdo nepochybuje. Pﬁesto snahu o vyrovnan˘ rozpoãet by
mûli v‰ichni obãané podpoﬁit. VÏdyÈ jen na splácení dluhÛ je nutno vyãlenit
podstatnou ãást rozpoãtu, která by mohla b˘t pouÏita k jin˘m a lep‰ím
úãelÛm. Snad jen kdyby byly vydány dluhopisy obãanÛm, kteﬁí by byli úroky
odmûnûni za odloÏenou spotﬁebu, bychom to mohli vidût jako pozitivní jev.
V demokratické spoleãnosti nemohou stávky b˘t souãástí politického boje,
neboÈ pﬁi nich jde o snahu urãit˘ch skupin obyvatelstva obejít demokratické
principy rozhodování, jeÏ je zaloÏeno na síle zástupcÛ jednotliv˘ch stran,
vyjádﬁené ve svobodn˘ch, v‰eobecn˘ch a tajn˘ch volbách. Jde o prostﬁedky
násilné, které vÏdy pÛsobí újmu jin˘m, ãasto na sporu nezúãastnûn˘m,
skupinám obãanÛ. Je proto potﬁebné a vûﬁíme, Ïe vláda je si toho vûdoma,
pﬁipravit zákon o stávkách, kter˘ by upravoval podmínky takové stávky
(vãasnou informovanost obãanÛ, zaji‰tûní nûkter˘ch Ïivotnû dÛleÏit˘ch
sluÏeb apod.). Neexistence zákona, resp. nutnost ﬁídit se jen obecn˘mi
principy, mÛÏe nûkomu vyhovovat. Takovou situaci by v‰ak mûli odmítnout
obãané, kteﬁí zastávají zásadu, Ïe práva a svobody jakékoliv skupiny osob,
tedy i stávkujících, konãí tam, kde zasahují do práv a svobod ostatních.
Zanedbávání úkolÛ, které si parlament sám uloÏil, není nic nového. Ústava
vstoupila v platnost 1. ledna 1993. Mûla b˘t vytvoﬁena horní komora, av‰ak
k jejímu naplnûní do‰lo aÏ v roce 1996. 14. dubna 1994 vydal Demokratick˘
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klub stanovisko ã. 11 „K otázce naplnûní senátu Parlamentu âeské republiky“.
V nûm odmítá návrhy na pﬁepracovní ústavy a vypu‰tûní senátu s tím, Ïe ke
zmûnám ústavy by mûlo docházet jen ze závaÏn˘ch pﬁíãin, nikoliv v dÛsledku
okamÏit˘ch potﬁeb rÛzn˘ch politick˘ch sil. Ustavení senátu za dva roky poté
v podstatû odpovídalo poÏadavkÛm, vyjádﬁen˘m v uvedeném stanovisku
(dvoukolov˘ vût‰inov˘ systém, 81 jednomandátov˘ch obvodÛ s ‰estilet˘m
volebním obdobím pﬁi dvouleté obnovû tﬁetiny senátu, v prvních volbách losem
vybrání obvodÛ s dvoulet˘m, ãtyﬁlet˘m a ‰estilet˘m mandátem atd). Podobnû
dlouho trvalo naplnûní ústavy o samosprávû obcí a krajÛ. První krajské volby
se konaly aÏ v roce 2000. Do soustavy soudÛ patﬁil od vzniku ústavy také
Nejvy‰‰í správní soud, kter˘ v‰ak zaãal fungovat aÏ po deseti letech od svého
formálního vzniku. Existuje ov‰em i moÏnost odsouvaní platnosti jiÏ pﬁijatého
zákona. Jedná se o tzv. sluÏební zákon pro vy‰‰í úﬁedníky, kter˘ byl sice v roce
2002 pﬁijat, ale jeho úãinnost je neustále odsouvána.
JestliÏe toto jsou dluhy zastupitelsk˘ch orgánÛ a vlády, pak zde existuje dal‰í
problém, kterému se také v tomto ãísle Dk-Dialogu vûnujeme. Zdá se, Ïe je to
problém, kter˘ jiÏ není aktuální, ale je to pouze zdánliv˘ dojem. Jde
o rozpu‰tûní nebo pozastavení ãinnosti KSâM. Senát PâR sv˘m usnesením ã.
511 z 30. ﬁíjna 2008 vyslovil podezﬁení, Ïe KSâM poru‰uje ãlánek 5 Ústavy âR
a vyzval vládu, aby toto podezﬁení nechala provûﬁit nezávisl˘m soudem. Názory
na tuto problematiku se velmi li‰í, a to nejen v ‰iroké veﬁejnosti, ale i mezi ãleny
Demokratického klubu. Nicménû senátní usnesení vychází z hlubokého studia
této otázky a je dokumentováno 76 body na 67 stranách (je zpﬁístupnûno na
webov˘ch stránkách senátu – tisk 327). Dvacet let je velké zpoÏdûní. Politická
témata v‰ak uzrávají postupnû a pomalu. Je obtíÏné je nadekretovat, pﬁijímají se
ve chvíli, kdy se na nich politici shodnou. V principiálních otázkách by se
nemûlo spekulovat, zda je nebo není na jejich ﬁe‰ení pozdû. ZároveÀ bychom se
nemûli obávat toho, Ïe nejsme jako oni. Rozhodnutí svobodné spoleãnosti jsou
na zcela jiné kvalitativní úrovni neÏ rozhodnutí diktatury. V demokracii nejde
o likvidaci ideov˘ch odpÛrcÛ. Pana Grebeníãka, pana Filipa nebo paní
Semelovou dnes nikdo nekriminalizuje, ani jim nikdo nezakazuje, aby pÛsobili
v politice a kandidovali do parlamentu. Jen jim mÛÏeme zakázat, aby to bylo
pod hlaviãkou nebezpeãné ideologie, která byla oznaãena zákonem za
zloãinnou. Politická komise Demokratického klubu pﬁipravila k tomu návrh
stanoviska, které v tomto ãísle pﬁedkládáme k diskusi ãlenÛm.
V tomto ãísle naleznete i diskusi jednoho dal‰ího aktuálního tématu. Je
demokracie vhodná pro arabsk˘ svût ve svûtle souãasn˘ch demonstrací v tûchto
zemích? Odpovûì na takto poloÏenou otázku není jednoduchá, ale je v˘znamné
se nad ní zamyslet. Ke v‰em zveﬁejnûn˘m pﬁíspûvkÛ oãekáváme bohatou
diskusi. Koneãnû také pﬁiná‰íme „omluvu“ autora, kter˘ byl za svÛj pﬁíspûvek
v minulém ãísle Dk-D navrÏen na Nobelovu cenu za ekonomii pro rok 2011.
redakce

PROâ JE SPRÁVNÉ ZAKÁZAT KOMUNISTICKOU STRANU
Pod tímto podtitulkem vy‰el v ãasopisu Respekt zajímav˘ komentáﬁ Marka
·vehly (Respekt ã. 8 z 21. února 2011), kter˘ se snaÏí rozumnû a bez emocí
odpovûdût na takto poloÏenou otázku. Konstatuje, Ïe je mnoho argumentÛ,
proã bychom mûli odpovûdût negativnû, ale zároveÀ pro kladnou odpovûì je
jich i po dvaceti letech poﬁád je‰tû více. S tím je nutno souhlasit. Demokracie
je velmi kﬁehk˘ systém zejména tím, Ïe garantuje svobodu slova a tím
zároveÀ umoÏÀuje propagaci rÛzn˘ch ideologií. Nûkteré z tûchto ideologií si
v‰ak kladou za cíl demokracii zniãit a nahradit ji diktaturou ve prospûch
národa, dûlnické tﬁídy nebo jiné spoleãenské skupiny, resp. urãitou
spoleãenskou skupinu potlaãit nebo pﬁímo zlikvidovat apod. JestliÏe
pﬁijmeme jako v˘chodisko známou Churchillovu definici demokracie, Ïe je
to ze v‰ech ‰patn˘ch systémÛ vlády ten nejménû ‰patn˘, pak ji musíme
pﬁiznat právo, aby se bránila ideologiím, které ji ohroÏují. Po druhé svûtové
válce to vedlo k tomu, Ïe se v Evropû i nûkter˘ch jin˘ch zemích zakázal nejen
nacismus a jeho zvûrstva, kter˘m bylo vystaveno nejen Ïidovské
obyvatelstvo, ale trestné je i holocaust popírat.
Musíme si poloÏit otázku: nebylo by b˘valo správné zakázat nacistickou
stranu na základû pﬁihlá‰ení se k ideologii rasismu a nadﬁazenosti nûmeckého
národa, vyjádﬁené v Hitlerovû spise Mein Kampf? Komunisté nemají na
svûdomí holocaust, ale poãet obûtí jejich tﬁídního boje byl minimálnû
srovnateln˘ s poãtem obûtí nacismu. Ideov˘ základ komunistické ideologii
poskytl Karel Marx Komunistick˘m manifestem. Na jeho základû se
komunisté pokusili vyuÏít pováleãného chaosu po prohrané válce
v Nûmecku, ale bez úspûchu. Neuspûl pokus o revoluci proveden˘
Spartakov˘m svazem komunistÛ v lednu 1919 v Berlínû, neuspûly ani
následné pokusy o revoluce v Bavorsku a Maìarsku. Uspûla pouze revoluce
pod vedením Lenina v Rusku, kde byla demokracie v poãátcích (i kdyÏ velmi
slibn˘ch, ale vzhledem k celkové zaostalosti zemû omezen˘ch zejména na
Petrohrad) a slabá. Vedení bol‰evikÛ si uvûdomovalo, Ïe pro pﬁeÏití ruské
revoluce je nutné ji roz‰íﬁit do vyspûl˘ch zemí, a proto v bﬁeznu 1919 byla
zaloÏena v Moskvû III. Internacionála neboli Kominterna jako reakce na
zklamání z II. Internacionály, která „zklamala“ v prÛbûhu první svûtové
války. Jejím cílem bylo pÛsobit na vytvoﬁení komunistick˘ch stran ve v‰ech
zemích svûta, podporovat je materiálnû a zároveÀ je plnû podﬁídit direktivám
Kominterny. Od tûchto stran se poÏadovalo, aby se zformovaly podle
bol‰evického vzoru, odmítly demokracii a vzdaly se spolupráce s ostatními
stranami, oznaãen˘mi jako burÏoazní, zejména pak se sociální demokracií.
Na druhém kongresu Komunistické internacionály v ãervenci 1920 byly
schváleny její stanovy a bylo pﬁijato 21 podmínek pro pﬁijetí komunistick˘ch
stran do Internacionály, zaloÏen˘ch na Leninov˘ch tezích o burÏoazní
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demokracii a diktatuﬁe proletariátu. Hlavním cílem komunistick˘ch stran jako
politick˘ch stran nového typu (Lenin) mûlo b˘t dobytí politické moci, a to
revoluãní cestou.
V rámci ãeskoslovenské sociální demokracie se jiÏ na konci roku 1919
zformovala radikální levice, která se hlásila k zásadám vyt˘ãen˘m
Kominternou, a její snahou bylo celou stranu bol‰evizovat. V prvních
svobodn˘ch volbách po vzniku âeskoslovenska v dubnu 1920 získala
sociálnû demokratická strana 33% hlasÛ a stala se nejsilnûj‰í politickou
stranou s nárokem na funkci premiéra, kter˘m se stal Vlastimil Tuzar. S tím
v‰ak nebylo levicové kﬁídlo strany spokojeno, neboÈ poÏadovalo zahájení
revoluce. Rozhodující úlohu zde sehrál Bohumír ·meral, kter˘ si revoluci
a následn˘ chaos nepﬁál. Pravdûpodobnû se domníval, Ïe v dal‰ích volbách
sociální demokracie docílí je‰tû vût‰ího úspûchu. TéhoÏ roku (1920) v‰ak
do‰lo uvnitﬁ sociální demokracie ke sporu o Lidov˘ dÛm. Levé kﬁídlo se ho
chtûlo zmocnit, funkcionáﬁi strany v‰ak poÏádali o jeho policejní vyklizení.
Tím do‰lo definitivnû k rozpadu sociálnû demokratické strany a byla otevﬁena
cesta k zaloÏení strany bol‰evického typu.
V dÛsledku policejního zásahu vyhlásilo levé kﬁídlo sociální demokracie
generální stávku s v˘zvou dûlníkÛm, aby se pﬁipravili na pﬁebírání továren.
Reakce státní moci byla jednoznaãná a pochopitelná. Byly zakázány
demonstrace, na Mostecku do‰lo ke stﬁelbû do demonstrantÛ, která si
vyÏádala lidské Ïivoty. Podle ZdeÀka Kárníka byly zatãeny témûﬁ ãtyﬁi tisíce
lidí, z nichÏ bylo 461 osob odsouzeno k rÛzn˘m trestÛm. V polovinû prosince
1920 byla sice stávka odvolána, ale tím usilovnûji se zaãal pﬁipravovat
ustavující sjezd Komunistické strany âeskoslovenska, kter˘ se konal ve
dnech 14. aÏ 16. kvûtna 1921. Strana se „zaﬁadila nejen mezi absolutnû
nejpoãetnûj‰í komunistické strany, ale relativnû, v pomûru k poãtu obyvatel,
se stala nejvût‰í komunistickou stranou na svûtû vÛbec“ (Zdenûk Kárník). JiÏ
v ãervenci 1921 byla pﬁijata do Komunistické internacionály (Kominterny).
Pﬁijetím podmínek Kominterny se strana plnû podﬁídila moskevskému
vedení. Nedûlala vlastní politiku, ale plnila úkoly, které jí byly zadány ve
prospûch Sovûtského svazu. Podobnû jako v ruské komunistické stranû
i v ostatních komunistick˘ch stranách v ní probíhaly pravidelné ãistky
s vyluãováním „zrádcÛ“ a „odpadlíkÛ“ i ãasté mûnûní taktiky
i bezprostﬁedních cílÛ. Kritiku moskevského vedení nikdy nezapomnûla
a dﬁíve nebo pozdûji ji potrestala. Závi‰ Kalandra doplatil na kritiku
stalinsk˘ch monstrprocesÛ stejnû jako Vladimír Clementis na kritiku paktu
Ruska s Nûmeckem v roce 1939. Kdo se nechtûl pﬁíkazÛm Kominterny
podﬁídit, skonãil jako zrádce a lokaj imperialismu. Názorn˘m pﬁíkladem byl
Josip Tito-Broz, kter˘ v letech 1935–1936 v Kominternû pracoval a bylo mu
jasné, jaké dÛsledky by mûlo pro jugoslávskou komunistickou stranu, kdyby
se Moskvû podrobila. PﬁestoÏe Kominterna byla v roce 1943 z taktick˘ch

dÛvodÛ v prÛbûhu druhé svûtové války rozpu‰tûna, poslu‰nost v‰ech
komunistick˘ch stran Moskvû se dále pﬁedpokládala. Pro utvrzení této
poslu‰nosti byly v komunistick˘ch stranách provádûny ãistky, které v tûch
zemích, kde jiÏ tyto strany nastolily diktaturu proletariátu, mûly velmi
tragické dÛsledky. V âeskoslovensku to byl proces, kde hlavním obvinûn˘m
byl b˘val˘ generální tajemník KSâ a jeden z hlavních organizátorÛ
únorového komunistického puãe Richard Slánsk˘. Ze 13 v tomto procesu
obÏalovan˘ch vysok˘ch funkcionáﬁÛ komunistické strany bylo jich jedenáct
odsouzeno k trestu smrti a v roce 1952 popraveno. Podobné procesy probûhly
i v ostatních v˘chodoevropsk˘ch zemích.
Komunistická strana âeskoslovenska se po pﬁijetí do Kominterny stala
v domácí i zahraniãní politice prodlouÏenou rukou Moskvy. To vedlo
k ãastému mûnûní taktiky, vnitﬁním sporÛm, ãistkám a vyluãování ãlenÛ. Tím
docházelo na jedné stranû ke ztrátû ãlenÛ, av‰ak zároveÀ jako typická
antisystémová strana kritikou a flexibilní rétorikou tûÏící z hospodáﬁsk˘ch
a politick˘ch krizí nové ãleny získávala. Svou extrémní a antidemokratickou
politikou dosahovala ve volbách za první republiky pﬁes 10 % hlasÛ a stala se
tak poãtem získan˘ch voliãÛ (okolo tﬁiãtvrtû mil.) dÛleÏitou sloÏkou
poltického spektra. Po nástupu Gottwaldova vedení v roce 1929 se strana dále
radikalizovala – znám˘ a ãasto citovan˘ GottwaldÛv v˘rok v parlamentû:
„My se od rusk˘ch bol‰evikÛ do Moskvy chodíme uãit, jak vám zakroutit
krk“ – a ztrácela tak i zbytky svého koaliãního potenciálu. AÏ do nástupu
Hitlera k moci KSâ povaÏovala za hor‰í nebezpeãí pro dûlnickou tﬁídu a vûc
socialismu sociální demokracii neÏ fa‰isty. Vztah KSâ k ãeskoslovenskému
státu se takticky ponûkud zmûnil po roce 1935, kdy Edvard Bene‰ uzavﬁel
smlouvu se Sovûtsk˘m svazem, av‰ak stále platila Gottwaldova slova, Ïe
komunisté povedou boj proti burÏoazii bez ohledu na obûti, houÏevnatû
a cílevûdomû, dokud nebude její panství svrÏeno. Komunisté nebyli nikdy
demokratickou stranou a to si musel kaÏd˘, kdo do této v kterékoliv dobû
vstupoval, uvûdomit.
Po vstupu Sovûtského svazu do druhé svûtové války se komunisté pﬁipojili
k ostatním demokratick˘m odpÛrcÛm nacismu. Pﬁestali otevﬁenû útoãit na
Masaryka a Bene‰e, vÏdy se v‰ak snaÏili o posílení své moci a nikoliv
o obnovení demokracie. Takticky pouÏívali v‰ech prostﬁedkÛ k posílení svého
vlivu a cílenû se pﬁipravovali na koneãné pﬁevzetí moci. Tato situace je jiÏ
dobﬁe známá i dÛsledky jejich panování po únorovém puãi, ke kter˘m i v DkDialogu byla publikována ﬁada pﬁíspûvkÛ. Jejich chování po roce 1989, kdy
ztratili moc, je vystiÏeno v návrhu pﬁipojeného stanoviska. KSâM je pﬁímou
pokraãovatelkou KSâ (pﬁevodem ãlenstva a majetku i formálnû právním
postavením), ke které se hlásí i ideovû. Pﬁes úpravy stanov, aby vyhovovaly
poÏadavkÛm na politické strany, se hlásí k marxismu-leninismu a ke
komunistické ideologii. PﬁipomeÀme si zásady této ideologie, jak byly
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publikovány v Malé ãeskoslovenské encyklopedii (Academia 1986, sv. III,
s. 470). Komunistická ideologie je „systém polit., filoz., práv., morálních
a est. názorÛ, idejí a teorií, které vyjadﬁují zájmy nejpokrokovûj‰í tﬁídy spol.,
dûlnické tﬁídy, a jejího pﬁedvoje, kom. strany. Podstatou k. i. je marxismusleninismus ... K. i. ... se formuje jako vûd. teorie vyjadﬁující zákl. zájmy dûl.
tﬁídy a ostatních pracujících. ... Zvlá‰tností k. i. je její vûdeckost, podmínûná
zásadní shodou tﬁídních zájmÛ proletariátu s obj. potﬁebami spol. v˘voje
a poznáním jeho zákonitostí ... cestou tﬁídního boje a social. rev. jsou v kom.
formaci likvidovány vztahy vykoﬁisÈování, panství a podﬁízenosti a nová
spoleãnost je budována ve jménu ãlovûka a pro jeho blaho.“
Komunistická ideologie je v pﬁímém rozporu s demokracií a její
uplatÀování vÏdy vedlo ke zloãinÛm srovnateln˘m s uplatÀování jin˘ch
totalitních ideologií. Byl proto právem pﬁijat zákon na‰eho parlamentu, kter˘
ji oznaãil za zloãinnou. Pﬁed ãtyﬁmi lety obhajoval Vojtûch Cepl zru‰ení
KSâM s tím, Ïe k takovému kroku není pozdû: „Doba nazrála k tomu, Ïe je
tﬁeba zakázat slovo komunismus jako oznaãení politické strany. Nejsem tak
naivní, Ïe bych tím zru‰il toto spoleãenství. Mnû jde jenom o to slovo. Jazyk
je totiÏ, obdobnû jako právo, dÛleÏit˘m nástrojem komunikace a koexistence
lidí.“
Zdenûk Pavlík, ãerven 2011

DEMOKRACIE PRO ARABSK¯ A MUSLIMSK¯ SVùT
Hlavní svûtovou politickou událostí poãátku tohoto roku je bezesporu
pohyb v zemích severní Afriky a Blízkého v˘chodu, tedy v podstatné ãásti
arabského nebo také muslimského svûta. Po zaãátku demonstrací v Tunisku
nastal dominov˘ efekt, kter˘ nejvíce zasáhl Egypt a Libyi, v níÏ je v tûchto
dnech situace nejdramatiãtûj‰í. Pﬁístup západního svûta k tûmto událostem je
charakterizován dvojí nejistotou. Pﬁedev‰ím není ani trochu jasné, jak˘m
smûrem se bude situace vyvíjet. Zdá se, Ïe tento pohyb vznikl zcela
spontánnû, jako protestní hnutí, neinspirované Ïádnou zahraniãní tajnou
sluÏbou, ale ani Ïádnou domácí politickou organizací, a o to je jeho vyznûní
nejistûj‰í. Za druhé se zdá, Ïe Západ nebyl na takovéto dûní ani trochu
pﬁipraven, Ïe chybí jakákoli koncepce, z níÏ by vycházely reakce na moÏné
varianty v˘voje.
V tuto chvíli se zdá, Ïe nejsilnûji zaznívá mezi demonstranty poÏadavek na
pﬁemûnu autokratick˘ch reÏimÛ na demokratické. To vede k dvûma otázkám:
je to reálné, a pokud ano, co lze od toho oãekávat? I já povaÏuji demokracii
za nejlep‰í (radûji ﬁíkám s Churchillem „nejménû ‰patn˘“) politick˘ systém,
leã dodávám, Ïe to platí jen v pﬁípadû, Ïe dostateãná ãást obyvatelstva dané
zemû je na takové vzdûlanostní a mravní úrovni, která zabezpeãí vyuÏití
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demokracie pro zdrav˘ a udrÏiteln˘ ekonomick˘ i sociální rozvoj a politiku
míru v regionu i ve svûtû. Vybojují-li tyto národy demokracii, coÏ vzhledem
k povaze islámu a také k velkému rozsahu negramotnosti nebude vÛbec
snadné, budou s to dát sv˘m zemím tuto orientaci? Nepﬁevládnou tendence ke
zniãení Izraele, podpora islámského terorismu a boj za svûtov˘ kalifát?
Nevím a obávám se, Ïe pravdûpodobnost takovéhoto v˘sledku, kter˘ by byl
katastrofou pro svobodn˘ svût, je alespoÀ v ãásti tûchto státÛ vysoká. Pﬁesto
se domnívám, Ïe Západu nezb˘vá nic jiného neÏ podpora demokratick˘ch sil
a velice sofistikované napomáhání k dosaÏení takové jejich orientace, která
povede k pokojnému souÏití na‰ich dvou svûtÛ. Podpora zkorumpovan˘ch
diktátorÛ by urãitû vedla k jejich totálnímu odcizení a nepﬁátelství. Malá
nadûje je lep‰í neÏ Ïádná. A moc by pomohlo, kdyby 27 evropsk˘ch unijních
politik vÛãi této oblasti, diktovan˘ch odli‰n˘mi politick˘mi a obchodními
zájmy, bylo nahrazeno jednou jedinou.
A pamatujme, Ïe pﬁedev‰ím je nutno podpoﬁit vládu práva, spravedlnost,
respektování základních práv a svobod a vznik obãanské spoleãnosti. Volby,
jakkoli svobodné, které pﬁedstihnou tyto ostatní souãásti pojmu demokracie,
nutnû pﬁivedou demokracii k zániku na dlouhá desetiletí, jako kdysi ve
Francii, nebo také na vûãné ãasy. A nov˘ reÏim bude pak hrozbou pro cel˘
ostatní svût.
¤ekl jsem, Ïe Západ musí postupovat sofistikovanû. Znaãná ãást ArabÛ
a MuslimÛ k nûmu nechová dÛvûru a kaÏdá masivní podpora komukoli by pro
nûj mohla b˘t smrtící. Domnívám se v‰ak, Ïe to neplatí pro Libyi a její
obãany snaÏící se zbavit zemi vraÏdícího diktátora, zvlá‰tû kdyÏ i Arabská
liga volá po vyhlá‰ení bezletové zóny. Stydím se za to, Ïe âeská republika
a její prezident stojí v ãele tûch sil, které jakoukoli pomoc bojovníkÛm za
svobodu odmítají.
Jan Friedlaender, bﬁezen 2011

PODùKOVÁNÍ A OMLUVA
Moji dﬁívûj‰í úvahu Demokracie rovná se zadluÏování podrobil
v posledním Dk-Dialogu kolega Friedlaender sÏíravé kritice pod názvem
Nobelova cena za ekonomii do âR a já vyuÏívám této pﬁíleÏitosti, abych mu
za ni veﬁejnû podûkoval. Je totiÏ povût‰inou naprosto oprávnûná a pomohla
mi k hlub‰ímu zamy‰lení nad problémem, kter˘ jsem zﬁejmû pojal pﬁíli‰
jednostrannû a povrchnû.
Mnou popsaná metoda zadluÏování státních pokladen, smûﬁující k sociální
sanaci obyvatelstva v míﬁe, jakou mu neoliberálnû pojímaná trÏní ekonomika
nedokáÏe zabezpeãit, není opravdu v˘sadou demokratick˘ch státÛ. Uvedu
„socialistické“ Polsko, kdyÏ zaãalo mít potíÏe s opoziãními náladami obãanÛ,
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nakupovalo si jejich pﬁízeÀ rÛzn˘mi úplatky a po pádu komunismu skonãilo,
na rozdíl od âeskoslovenska, v relativnû znaãném zadluÏení. Ale nedosti na
tom, moje uvaÏování zcela opominulo i dal‰í dva faktory, vedoucí k státním
dluhÛm bez ohledu na demokratick˘ ãi nedemokratick˘ statut zemû. První
z nich pﬁedstavuje zbrojení, s tím mûly problémy uÏ monarchie, z novûj‰í
doby napﬁíklad nacistické Nûmecko, druh˘ záchranné pásy, házené
politick˘mi reprezentacemi nezodpovûdnému finanãnímu a bankovnímu
sektoru. Zde jen namátkou pﬁipomenu porevoluãní ãeskou podporu
vytunelovan˘m bankám a zcela ãerstvou kauzu USA i dal‰ích navazujících
zemí. V tûchto pﬁípadech jde sice také o jistou podobu mechanismu
popsaného v mé úvaze Demokracie rovná se zadluÏování, ov‰em velmi
specifickou. Stát prostﬁednictvím záchrany bank zachraÀuje i miliony
drobn˘ch stﬁadatelÛ a podnikatelÛ, jejichÏ prostﬁedky byly bankami zneuÏity
k rizikov˘m transakcím. V kaÏdém pﬁípadû si popsaná úvaha minimálnû tato
dvû doplnûní zaslouÏí, aby aspoÀ ãásteãnû byla smyta ‰pína, kterou jsem bez
zlého úmyslu na demokracii nakydal.
Pokud jde o kritikovu v˘tku, Ïe volám po rovnosti jak pﬁed zákonem, tak
i v oblasti pﬁíjmové a majetkové, musím ale konstatovat jeho nepozornost pﬁi
ãtení mého textu, v nûmÏ v˘slovnû pí‰i o rovnosti coby právní a majetkové
spravedlnosti, coÏ, jak kaÏd˘ uzná, znaãí nûco úplnû jiného, neÏ co je mi
podsouváno. Na druhou stranu v‰ak si sypu hlavu popelem ohlednû formulací
„vût‰ina se m˘lí ãasto, men‰ina vÏdycky“. Ze souvislostí mého textu mûlo
vyplynout, Ïe hovoﬁím o vládnoucí vût‰inû a vládnoucí men‰inû, v tom
pﬁípadû ona formulace má oporu v empirii, vládám nelegitimizovan˘m vÛlí
vût‰iny, aÈ uÏ monarchiím nebo diktaturám, chybí protiváha názorové
a hlavnû mocenské opozice, takÏe dﬁíve nebo pozdûji sklouznou
k sebestﬁednosti a bloudûní v bludi‰ti vlastních nekoneãn˘ch chyb a omylÛ.
A to dokonce i v pﬁípadech, kdy na poãátku stály osvícenecké tendence,
zatímco vláda legitimizovaná vût‰inou, pokud nad ní visí DamoklÛv meã
korektivu svobodn˘ch voleb, toto nebezpeãí v˘znamnû zmen‰uje.
Zﬁejmû moje ﬁádky nedostateãnû srozumitelnû zdÛraznily, Ïe hovoﬁím
v˘luãnû o formû vlády, a tak mohl b˘t ãtenáﬁ pom˘len aÏ k pﬁedstavû, kterak
za pravdu obecnû povaÏuji vÏdy jen to, co odsouhlasí ãi co pﬁijme a ãemu vûﬁí
vût‰ina. MÛj text sice ﬁíká „do budoucna máme na vybranou jen mezi vládou
(!) vût‰iny, která se vût‰inou m˘lí (demokracie) a vládou (!) men‰iny, která se
m˘lí vÏdycky (diktatura)“, ale i toto pro mû pregnantní vyjádﬁení nejspí‰
v oãích nûkter˘ch ménû peãliv˘ch ãtenáﬁÛ pﬁipou‰tí rÛzné moÏnosti v˘kladu.
Napﬁí‰tû budu díky kritice kolegy Friedlaendera pﬁistupovat k psaní s vût‰í
zodpovûdností a obezﬁetností a formulovat my‰lenky je‰tû pregnantnûji, ba
rovnou polopatisticky.
Na místû je také kritika mého odsudku „kvalifikované demokracie“, mûl
jsem pﬁi ní adresnû poukázat na pﬁíslu‰né názory pánÛ Jocha a Friedlaendera

v Dk-Dialogu ã. 3/2010, aby bylo nezvratnû jasné, co tito pánové pod
pojmem kvalifikovaná demokracie myslí: omezení volebního práva na
vybranou ãást populace a tím fakticky popﬁení základního demokratického
principu v‰eobecnosti a rovnosti práva obãanÛ rozhodovat o veﬁejn˘ch
vûcech! Odkaz jsem bohuÏel neprovedl a tak mohly mnoh˘m pﬁipadat mé
v˘vody ne dosti srozumitelné. Závûrem pﬁiznávám, Ïe mÛj pﬁíspûvek si
ambice na udûlení Nobelovy ceny neãinil a ﬁeknu rovnou: projdu-li seznam
osob, které tuto cenu dostaly a za co, vûru netouÏím vstoupit do takového
spoleãenství. Je‰tû jednou dûkuji kolegovi za konstruktivní pﬁipomínky
a doufám, Ïe moje dne‰ní odpovûì se stane v klubu vzorem, normou
a precedentem, jak správnû a pﬁimûﬁenû na jakoukoliv kritiku reagovat.
A je‰tû vûtiãka témûﬁ náboÏensky–filosofická. V‰emi deseti podepisuji
tvrzení kolegy kritika o vlastnûní pravdy jedin˘m subjektem, a pokud
u nûkoho vzniká dojem, Ïe jej chci suplovat, jedná se o naprosté, ale naprosté
nedorozumûní.
Stanislav Miku‰, kvûten 2011
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Návrh stanoviska k diskusi
K POSTAVENÍ KSâM V DEMOKRATICKÉ SPOLEâNOSTI
V souãasné dobû se znovu oz˘vají hlasy vyz˘vající vládu, aby se zab˘vala
usnesením Senátu Parlamentu âeské republiky z ﬁíjna 2008, ve kterém se
vyjadﬁuje dÛvodné podezﬁení, Ïe KSâM poru‰uje ústavu, a to zejména ãlánek
5 Ústavy âR, dle kterého je souãasn˘ politick˘ systém „zaloÏen na
svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutûÏi politick˘ch stran
respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako
prostﬁedek k prosazování sv˘ch zájmÛ“. V usnesení je v 76 bodech toto
podezﬁení zdÛvodnûno a v závûru se Senát obrací na vládu s poÏadavkem, aby
dala podnût Nevy‰‰ímu správnímu soudu, kter˘ jedin˘ má pravomoc
rozhodnout, zda je ãinností KSâM naplnûna skutková podstata poru‰ování
ústavy i dal‰ích zákonÛ.
Dne 8. kvûtna 2009 Demokratick˘ klub vydal oficiální stanovisko
„K otázce dal‰ího legálního pÛsobení KSâM“, ve kterém podpoﬁil tento
návrh, doplnil jej o nûkteré dal‰í dÛvody a vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe iniciativa
horní komory Parlamentu âR nebude vládou osly‰ena. Za dobu své legální
existence Klub vydal nûkolik stanovisek, zab˘vajících se postavením KSâM
mezi ostatními politick˘mi subjekty nebo v ãeské politice vÛbec. JiÏ ve svém
prvním stanovisku z 10. kvûtna 1990 Klub konstatoval, Ïe komunistická
strana realizovala po ãtyﬁi desetiletí pﬁímo v klasické podobû totalitu
bol‰evického typu. Po své poráÏce v roce 1989 se velmi pohodlnû

distancovala od toho ze své minulosti, co jí v nov˘ch podmínkách ‰lo k tíÏi;
pﬁestala reflektovat na svou vedoucí úlohu v momentu, kdy ji reálnû ztratila,
zru‰ila tzv. Pouãení, uznala nesprávnost masového vyluãování ãlenÛ po roce
1970 a zbavila se nûkolika nejvíce zkompromitovan˘ch vedoucích
funkcionáﬁÛ. Na druhé stranû vynaloÏila velké úsilí, aby si zachovala
maximum z toho, co jí ‰lo k prospûchu, majetek a sekretariáty, ale zejména
ãlenskou základnu fale‰nou agitací proti odpadlictví a pﬁevlékání kabátÛ.
Povaze vûci by tehdy odpovídalo, aby KSâ ukonãila svou ãinnost a dala
sv˘m b˘val˘m ãlenÛm moÏnost se politicky angaÏovat v nûjaké jiné stranû
nebo si vytvoﬁit nástupnickou stranu, do které by se museli znovu pﬁihlásit.
Úpravy oficiálních dokumentÛ strany, aby formálnû vyhovovaly nov˘m
poÏadavkÛm, nevytvoﬁilo záruku, Ïe strana není jiÏ nositelkou totalitních
tendencí. Uplynul˘ch 20 let to plnû potvrzuje slovy sv˘ch pﬁedstavitelÛ
i obsahem stranického deníku Haló noviny. Oslavuje Velkou ﬁíjnovou
socialistickou revoluci, Lenina a za základ své ideologie povaÏuje
marxismus-leninismus, nutnost diktatury proletariátu jako nutné etapy
budování socialismu pod vedením ideovû pevné strany apod. V rozporu
s realitou zkresluje minulé události. Komunistick˘ puã v únoru 1948, kter˘
oslavuje jako vítûzství pracujícího lidu a oznaãuje ho ústy svého pﬁedsedy
Vojtûcha Filipa za legální pﬁevzetí moci; pﬁitom se nezmiÀuje o tehdej‰í úloze
ministerstva vnitra, o ilegálních závodních milicích i ilegálním vytváﬁení
akãních v˘borÛ je‰tû pﬁed podpisem demise vlády presidentem republiky.
Pﬁesto, Ïe se povaÏuje za nov˘ stranick˘ subjekt, formální zmûnou názvu pﬁi
zachování oznaãení „komunistická strana“ se hlásí k ideologii, která byla
zákonem oznaãena za zloãinnou a zavrÏeníhodnou; také obhajováním
ãinnosti KSâ a oslavováním jejich pﬁedstavitelÛ je faktickou
pokraãovatelkou KSâ. Je mnoho dal‰ích dÛkazÛ o tom, Ïe KSâM není
demokratickou stranou. Na jejich ideologick˘ch konferencích vystupují
formálnû vylouãení ãlenové, mj. Milo‰ Jake‰ a Miroslav ·tûpán, poÏaduje se
na nich zru‰ení usnesení mimoﬁádného sjezdu KSâ z prosince 1989 se v‰emi
dÛsledky jeho realizace. Vûﬁíme, Ïe vláda v nejbliÏ‰í dobû poÏádá Nejvy‰‰í
správní soud, aby se k dal‰ímu pÛsobení této strany vyjádﬁil.

Z âINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU
Také v dubnu a kvûtnu 2011 se konala tﬁetí ãtvrtek v mûsíci pravidelná
setkání ãlenÛ a pﬁátel Demokratického klubu v prostorách nové budovy
Národního musea. âervnové setkání bylo v dÛsledku stávky v dopravû
zru‰eno.
Na obou setkáních se probírala rÛzná témata, z nichÏ zajímavá byla diskuse
k v˘znamu osobnosti politikÛ a jejich morálního profilu. Bylo konstatováno,
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Ïe politika je také profese a charakter politika mÛÏe v˘znamnû ovlivÀovat
obãany a politickou kulturu obecnû. V této souvislosti byly vysloveny
kritické poznámky k ãeské politické scénû i k rozporÛm ve vládní koalici,
které negativnû ovlivÀují celou spoleãenskou situaci zemû. Byly diskutovány
i návrhy reforem, zejména dÛchodová reforma. Na jejich podstatu mohou b˘t
a jsou rÛzné názory, je v‰ak dÛleÏité, aby jejich prosazování probíhalo
demokratickou cestou. RÛzné názory jsou logické a budou se vyskytovat
vÏdy, kdyÏ se jedná o vyjádﬁení odli‰n˘ch zájmÛ jednotlivcÛ i skupin obãanÛ,
vycházejících z jejich spoleãenského postavení i osobních zku‰eností.
Klubovní stanovisko K pÛsobení ãlenÛ a stoupencÛ radikálních stran
a hnutí bylo publikováno v ãeské a anglickém znûní v ãasopise âesk˘ dialog
(léto 2011), kter˘ právû vy‰el. Vy‰lo téÏ dal‰í ãíslo anglické verze
Dk-Dialogu (XVII/1), kde byly uveﬁejnûny stanoviska Klubu ã. 46 a 47, dále
ãtvrtá otázka ze série Demokratick˘ klub v otázkách a odpovûdích, informace
o VI. valné hromadû Klubu vãetnû jejího usnesení a v˘sledkÛ voleb
i pﬁíspûvky Ivana Turnovce a ZdeÀka Pokorného.
Oznámení ãlenÛm
V letních mûsících v ãervenci a srpnu se uskuteãní dvû setkání pﬁátel
Dk-Dialogu s obvykl˘m programem (diskuse k aktuálním otázkám
politické reality). Pﬁedpokládáme úãast zahraniãních ãlenÛ, kteﬁí v této
prázdninové dobû nav‰tíví Prahu. Tato setkání se budou konat
v Jungmannovû ulici 17 (CEVRO), místnost bude oznámena ve vrátnici,
a to 21. ãervence a 18. srpna, vÏdy v 17 hod. Setkání bude moderovat
Zdenûk Kalvach. Dal‰í setkání ãlenÛ a pﬁátel Klubu se pak uskuteãní dne
15. záﬁí v 17 hod., opût v Národním museu. O termínech a místu dal‰ích
setkání budou ãlenové vãas informováni.
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