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2. POJISTKY DEMOKRACIE 



 

1. část: 

 

 

 

Nespokojená občanka 

Zaseklý politik 

 

Majitel servisu 

 

 

 

 

 

 

 
2. část: 

Video: Pojišťovna Demokracie 

https://youtu.be/xsEe3UNq5T8  

 
Koho symbolizují jednotlivé postavy ve videu? 

 

Volička si stěžuje na politika, který nevykonává svou funkci podle jejích představ. Symbolizuje tu část 
společnosti, která si může myslet, že chodit k volbám může stačit k funkční demokracii. 

 

Politik je podle analýzy zařízení Dekoruptor závadný, neboť má střety zájmů, je „podmazaný“ a “jeho vývody 
odsávají úplně jinam”. Jinými slovy, zneužívá svou funkci k vlastnímu obohacení a neplní roli, pro kterou mu 

občané ve volbách dali důvěru. 
 

Symbolizuje občanskou společnost, média, policii a justici - ty, kteří v demokracii dohlíží na to, aby se 
dodržovala pravidla. 

 
Jak se lze pojistit proti špatným politikům? 

Pojištění je ve videu metaforou pro fungující občanskou společnost, která se skládá z aktivních občanů, z 
funkčních politických stran, ze spolků, které hlídají dodržování veřejného zájmu - tzv. watchdogové 
organizace, z nezávislých médií, které odhalují případné chyba a selhání politiků. 

 

 
Pojistky Demokracie 

 

Některé pojistky demokracie, které by měly v debatě zaznít: 
 

• volební systém - pravidelné a spravedlivé volby 

Demokracie je i “vláda na čas”, který je dopředu jasně definován. Navíc, žádná zvolená strana, politik nebo 
aktuální koalice si nemohou být jisti, že je v příštích volbách někdo nevystřídá. 
Volby musí být férové jak důvěryhodným systémem sčítání hlasů (srov. problematiku podrývání důvěry ve 
výsledky voleb např. v USA), tak i férovými pravidly předvolební kampaně. Kandidáti ve volbách musí mít 
zaručené právo na volební kandidaturu za (ideálně) stejných podmínek jako (především) ti, kteří jsou aktuálně 
u moci. 

 

• nezávislé soudnictví + fungující instituce 

Demokracie je i “vláda většiny za stálého dodržování práv menšin”. 
V demokratické společnosti se většiny ve společnosti mohou v čase různě měnit. Každý je členem některé většiny 
i menšiny zároveň. Např. studenti jsou menšinou ve společnosti oproti zbytku dospělých; člen sexuální menšiny 
může být zároveň součástí etnické i náboženské většiny. Čím je společnost více pluralitní, tím více má dílčích 

menšin. 

Na práva menšin musí dohlížet fungující justice, aby menšinu nemohla většina utiskovat. 
 

• transparentnost veřejných institucí + přístup občanů k informacím 

Bez možnosti dostat se k informacím o fungování státu a kriticky je zhodnotit zaručena veřejná kontrola. Právo 
veřejnosti (např. novinářů) na informace je nutná podmínka k tomu, aby byly instituce a politici odpovědní 
veřejnosti, která je takto může kontrolovat. 
Odmítání poskytování informací veřejnosti vede k nedůvěře a rozšiřuje možnosti pro korupci a jiná zneužití 
moci. 

 

• občanská společnost 

Občanská společnost je souhrnný název pro aktivní občany, kteří se mohou a chtějí veřejně (poli- ticky) 
angažovat, zakládají spolky, prosazují (lobují) za své zájmy a využívají svá politická a občan- ská práva daná 
ústavou a listinou základních práv a svobod - např. právo shromažďovací, pokud chtějí společně (např. 
demonstrací) vyjádřit nesouhlas, nebo právo sdružovací, pokud chtějí založit zájmový spolek (např. pro 
ochranu konkrétní památky) či politickou stranu. 

https://youtu.be/xsEe3UNq5T8


 

• nezávislá média (hlídací psi demokracie) 

Pro informování veřejnosti a kontrolu veřejných (ale i soukromých) institucí jsou zásadním pro- středníkem pro 
veřejnost média. Ve fungující demokracii existuje dostatečná pluralita médií, která si navzájem konkurují a žádný 
názor mediálního domu tak nepřeváží sám o sobě nad ostatními. Veřejnoprávní média (tedy média zřizovaná 
státem a financovaná z peněz občanů) jsou zvláštní kategorií médií, neboť jsou z podstaty věci více závislé na 
státu než ostatní média. Jedním z prvků jejich nezávislosti jsou tzv. koncesionářské poplatky, které jsou příjmem 
přímo veřejnoprávních médií (České televize, Českého rozhlasu), aniž by o jejich využití mohla rozhodovat 
vláda v rámci státního rozpočtu. Dalšími prvky nezávislosti jsou mediální rady nebo kodexy těchto médií. 

 
 

3. část: Citáty 

 

“Demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.“ 
Winston Churchill, projev v Dolní sněmovně, 1947 

 

Churchill si byl vědom toho, jak důležité je rozhodovat rychle a rázně. Těžkopádnost rozhodování parlamentní 
demokracie snižuje její reakční dobu. Zároveň si ale byl po II. světové válce velmi dobře vědom toho, že 
alternativy v podobě autoritářských režimů (nacistické Německo, fašistická Itálie, sovětské Rusko) mají v 
dlouhodobém horizontu velmi špatné dopady na své obyvatele a na své sousedy. 

 
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na 
politice.“ Platon 

 

Podstatou citátu je varování před pasivitou společnosti. Pokud většina společnosti bude pasivní k tomu, co se 
děje ve veřejném prostoru, bude se zaobírat jen svými soukromými problémy, pak časem přijde rozčarování z 
toho, kdo společnost vede a vyhrává ve volbách. 
V dnešní české společnosti citát může mířit na slabé zapojování veřejnosti do činnosti politických stran. Politické 
strany mají velmi málo členů, ze kterých by se rekrutovali noví lídři. Tím pádem nemusí být lídrem regionálních 
buněk politických stran člověk s nejlepšími předpoklady, ale ten, kdo je jako jediný ochotný se vůbec stranicky 
angažovat, případně má největší touhu po moci. 

 
„Vlády by se měly soustředit spíše na snižování utrpení než na to, aby se pokoušely vykonat co nejvyšší 
možné dobro.“ Karl Popper, rakouský filosof 20. století 

 

Karl Popper se proslavil především dílem “Otevřená společnost a její nepřátelé” (vydáno 1945). Reaguje zde 
na Platóna, který se v dialogu Ústava snaží nalézt nejlepší formu vlády, kterou objevil v aristokracii. 
Popper zpochybňuje samotnou otázku, kterou si Platón kladl, a tvrdí, že ideální forma vlády neexistuje. Správně 
položená otázka má podle Poppera znít: Jaká forma vlády způsobuje co nejmenší zlo a utrpení lidem. 
Odpovědí na ni je pro Poppera demokracie založená na otevřené společnosti (Open society). Smiřuje se totiž s 

tím, že žádná vláda nemůže být dokonalá. Proto otáčí pohled na věc a nabádá vlády, aby nadělaly alespoň 
nejméně škody. 
Pro voliče z tohoto citátu plyne, že mezi kandidáty nebo stranami ve volbách nemusí hledat ideál, který naplňuje 
veškeré jeho představy, ale může hledat toho kandidáta či stranu, ke kterým má nejméně výhrad. 

 
„Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“ 

Neznámý autor (mylně přičítáno Winstonu Churchillovi) 

 

Patrně vzhledem k notoricky známému cynismu a drsnému humoru Winstona Churchilla byl ten- to citát přičten 
jemu. “Průměrným voličem” je zde myšlen někdo, kdo má především jiný pohled na to, co je pro společnost 
dobré nebo špatné, kdo nebude ctít stejné hodnoty a nebude mít stej- né názory na společenské otázky. Odpovědi 
“průměrného voliče” mohou být natolik šokující, že 
je možné uvažovat o tom, že by bylo lepší pro autora citátu eliminovat právo “průměrného voliče” na podílu na 
moci a rozhodovat podle toho, co si autor citátu myslí, že je pro společnost nejlepší. Na pluralitě názorů je však 
demokracie postavena a právě souboje názoru ve volebních kláních demokracii posilují a posouvají dopředu. 



 

“Všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.” John Dalberg-Acton, britský historik a 
liberální politik 19. století 

 

V originále slovo “corrupt” - korumpovat je možné přeložit rovněž jako “kazit”. Čímž je myšleno, že absolutní 
moc naprosto zkazí člověka. Touha po svíceném absolutistickém vládci může být lákavá, ale historie nás učí, že z 
absolutistických vládců se často stávají dospoti. 
Pro demokracii je důležité, aby žádná z mocí ve státě (či jednotlivých aktérů moci) neměla moc absolutní, ale aby 
se dostatečně vyvažovaly navzájem. Studenty lze odkázat na systém brzd a protivah známý od doby tvorby 
americké ústavy. 
Pojistkou proti absolutní moci jsou např. pravidelné volby a časově omezená funkční období. Dalším příkladem 
mohou být ústavou vymezené pravomoci jednotlivých ústavních aktérů, kteří si tak nemohou přisvojit další 
pravomoci, které jim nenáleží. 

 
“Když má člověk moc, musí být podezřelý sám sobě.” Václav Havel 

 

Podstata citátu tkví v tom, že i při nejlepší vůli jsme jen lidé a podléháme pokušení. Jedním z pokušení je to, že 
pokud se člověk dostane do mocenského postavení, může jeho chuť si moc udržet způsobit odklon od jeho 
původních ideálů, které měli před nabytím moci. 
Navíc je člověk u moci, např. ve vrcholné politické pozici, sledován veřejností a měl by se zabývat i tím, jak jsou 
jeho kroky veřejností vnímány. Když má člověk moc, musí bedlivě všímat toho, jak jeho kroky vypadají 
navenek, byť je dělá v nejlepším úmyslu. 

Fenomén, na který se citát velmi dobře hodí, je problematika střetu zájmů. Je-li politik v situaci, kdy jeho osobní 
zájmy mohou (z pohledu veřejnosti) ovlivnit výkon jeho funkce ve veřejném zájmu, musí být podezřelý sám k 
sobě a zachovat se tak, aby nevyvolal pochybnosti o tom, že jedná v zájmu vlastním - soukromém. 

 

 

Další Informační Zdroje: https://www.ochranademokracie.cz/ 

https://www.oziveni.cz/ https://www.transparency.cz/ 

https://www.rekonstrukcestatu.cz/ 

http://www.ochranademokracie.cz/
http://www.oziveni.cz/
http://www.transparency.cz/
http://www.rekonstrukcestatu.cz/

