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Resumé: 

 Európska únia je pre politickú vedu zvláštna výzva pre obtiažnu zaraditeľnosť 

pod tradičné pojmy teórií politických vied.  Táto obtiažnosť sa ešte zvýrazňuje, ak 

chceme skúmať EÚ ako politickú entitu a hľadať v nej prvky politična a politickej praxe. 

Doteraz sa totiž o politike  rozmýšľalo v kontextu štátnosti, klasické texty vysvetľujúce, 

ale aj spoluvytvárajúce naše porozumenie politike a politickej praxi implicitne počítali so 

štátnosťou. Európska únia ale pojem a prax štátu presahuje. Intuitívne je zrejmé, že 

politické jednanie sa v nej určitej forme odohráva, alebo aspoň by sa malo odohrávať. 

Otázka kde, a akým spôsobom, je otázkou tejto práce.  

Na základe analýzy diel klasických teoretikov politického jednania sme získali 

predstavu o charaktere politického jednania, ktorá bola  porovnaná s praxou vládnutia 

v EÚ. Ďalej sme na základe debaty o demokratickom deficite, ktorá je aj debatou 

o deficite politiky, získali predstavu o politizácií inštitúcií a tém na európskej úrovni. 

Známky politického jednania boli nájdené v politizácii inštitúcií EÚ, hlavne Európskeho 

Parlamentu – vo vzniku súdržných európskych strán a straníckeho systému, ktorého 

ústredná os je podľa ekonomického štiepenia a z toho plynúcich dôsledkov na 

predsedníctvo a teda na vedenie Komisie a taktiež na jej zloženie. Taktiež sme známky 

politizácie našli v postojoch politických strán a v štiepení spoločnosti na europesimistov 

a eurooptimistov.  

 V kapitole o vládnutí (governance), boli identifikované známky politična v snahe 

o umožnenie čo najširšej participácie na politikách EÚ čo najviac zainteresovaným. Typ 

politického jednania možno badať v prijímaní regulácií, ktoré zmäkčujú dôsledky 

sebaregulujúceho trhu na spoločný svet. 

 Taktiež boli identifikované prvky depolitizácie – absencia politického vedenia, 

absencia možnosti vyhlásiť obdobu „výnimočného stavu“ a meniť pravidlá dané 

zmluvou a acquis communitaire, neexistujúca súťaž o tvar európskych politík vo 

verejnostiach EÚ. 

 Existuje predpoklad, že téma politizácie a depolitizácie bude v EÚ stále 

dôležitejšia kvôli zahraničnopolitickým výzvam a ambíciám orgánov EÚ, a nutnosti 

meniť prijaté politiky v priebehu času. 
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Resume: 

 European Union is a challenge for political sciences in these days, because of 

difficulties in its description in the terms of classical theories of political sciences. These 

difficulties are even greater, when we want to unravel the political entity of EU and find 

attributes of the politics and political praxis in it. The inherited tradition of political 

theory is tightly connected with the phenomenon of state. But EU goes beyond the state 

as a basic political structure. Nevertheless, there is an intuition, that there is some kind of 

politics and political praxis in the structures of EU. The question is, where we can find 

the praxis and how it  looks like. 

 Firstly, a characteristics of the political were found, according to the works of the 

classical theoreticians of political praxis, which were compared with governance in EU. 

Consequently, a tendency in politization of institutions an topics in European level was 

found, on the basis of the reflection on debates about democratic deficit in EU (which is 

also about deficit of politics in EU). Signs of political behavior were found in politization 

of European Parliament – in creation of robust political parties, party politics and system 

of parties, whose main axis of cleavage is leftist-rightist one. This cleavege has 

implication on choosing president of the Commision and composition of the Commision. 

The signs of politisation were found in cleavage of society according axis 

eurooptimism/europesimism. 

 Signs of politics in EU governance were found in tendency to accomodate, as 

much interests as possible, in setting of EU policy, and promote a participation of 

citizens. Elements of politics were found in regulations of Commision, which are trying 

to make consequences of the established common market and its dangerous outcomes 

softer. 

 Elements of depolitization were also identifiied  – an absence of political 

leadership, absence of oportunity to declare analogy of emergency state and difficulties 

of changing the rules and policies established by the Treaty and acquis communitaire, 

nonexistence of competition about policies in public of states of Union. 

 It is expected that a subject of politisation will be more and more relevant in EU, 

since there are foreign challenges and ambitions of EU and a necessity of changing 

policies in the future. 



 7 

  

0. Úvod a štruktúra práce 

 

 Európska únia je pre politickú vedu široká a dôležitá téma, čo dokazuje aj 

množstvo autorov, ktoré sa tejto téme venuje, ako aj fakt, že okolo skúmania 

problematiky vzniká nový obor – Európske štúdiá. Niet sa čomu čudovať. Európska 

integrácia, jej priebeh a tvar, je v prvom rade veľkou výzvou pre teóriu štátu a 

medzinárodných vzťahov – ako je možné, že sa európske štáty dokázali vzdať svojich 

právomocí, a preniesli ich na nadnárodný orgán, ale aj pre komparáciu politických 

systémov a politickú filozofiu, a práve táto druhá výzva je aj výzvou tejto práce. 

 Mnoho autorov označuje Európsku úniu ako útvar sui generis, vlastného druhu. 

V tom je do značnej miery vyjadrená problematickosť EÚ – nedostatok (alebo prebytok) 

kolóniek, pojmov, ktoré by nám pomohli EÚ pochopiť. Z tradičných pojmov politickej 

teórie, s ktorými pracuje jednak politická filozofia, jednak teória a komparácia 

politických systémov – štát, federácia, konfederácia, medzinárodná organizácia a 

demokracia, technokracia, sa vymyká. Dnes je zásadným problémom Európskych štúdií 

práve otázka, čoho prípadom je EÚ – je to štát - federácia vo výstavbe, je to 

medzinárodná organizácia, alebo niečo iné, model postmoderného vládnutia? 

 Tento problém pre komparáciu politických systémov (a teóriu medzinárodných 

vzťahov) je zároveň problémom pre politickú filozofiu a špeciálne pre teóriu politiky, 

teda uchopenie a charakterizovanie sféry politiky, politického jednania, politična. Doteraz 

boli klasické teórie politiky vytvárané na pozadí štátu a pre štát, na ktorý sa ako na model  

odvolávali (čo sa týka aj antických teórií politiky, ktoré síce nepracovali v kontexte  

sociálnej reality štátu ale polis, tento politický model je ale štátu veľmi podobný), ktorý 

bol synonymom politického usporiadania. Základnou realitou politiky a politického 

jednania bol štát (a nechajme na chvíľu bokom porozumenie pojmu štát). Ako ale jeden 

z klasikov politickej teórie Carl Schmitt napísal „éra štátnosti sa chýli ku koncu“ (Schmitt 

2007, str. 10), a Európsku úniu môžeme chápať ako jeden z prejavov tohto úpadku 

štátnosti. Štátnosť a politika už nie je tesne nerozlíšiteľne prepojená. 

 Doteraz sa o politike rozmýšľalo v kontextu štátnosti, klasické texty vysvetľujúce, 

ale aj spoluvytvárajúce naše porozumenie politike a politickú prax implicitne počítali so 
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štátnosťou. Európska únia ale pojem a prax štátu presahuje. Intuitívne je ale zrejmé, že 

politické jednanie sa v nej určitej forme odohráva, alebo aspoň by sa malo odohrávať. To 

je východisko ďalšieho rozmýšľania. Otázka kde, a akým spôsobom, je otázkou tejto 

práce. 

 V prvom rade potrebujeme prekonať vyššie naznačený problém – spätosť pojmu 

politiky so štátom. Po metodologickom úvode, v rámci ktorého bude popísané a obhájené 

prvé určenie politiky: politika je praxou, na základe prác Jamesa Tullyho, Iana Shapira 

a Giovanniho Sartoriho sa pokúsim charakterizovať štyri klasické teórie politiky: Hannah 

Arendtovej, Maxa Webera, Carla Schmitta a Karla Polanyiho. Aj keď sa týchto autorov, 

hádam z výnimkou Carla Schmitta, výhrada o spätosti ich teórie politiky s praxou štátu 

týka dosť podstatne, ich politické myslenie týmto prepojením nie je úplne určené 

a nestáva sa kvôli tomu pre našu prácu irelevantným. Z ich politického myslenia, ktoré 

do značnej miery nielen popisuje, ale aj spoluvytvára politickú prax a prináša jej 

legitimizáciu, sa pokúsim zachytiť znaky politického jednania, politickej praxe, ktoré by 

neboli podmienené štátom ako určujúcim politickým modelom. 

 V tretej kapitole popíšem spôsob vládnutia v Európskej únii a na základe 

klasických politických teórií rozobratých v druhej kapitole, sa budem snažiť určiť do akej 

miery je model vládnutia v EÚ politický resp. nepolitický.  

 Štvrtá kapitola bude venovaná debate o demokratickej legitimite EÚ, ktorá úzko 

súvisí s otážkou (de)politizácie. 

 

I. Pojem politiky, politického  

 Akékoľvek skúmanie depolitizácie v Európskej únii, respektíve jeho stupeň, 

predpokladá určitý pojem politična. Ešte predtým, ako budeme skúmať Európsku úniu 

ako model vládnutia, musíme mať určitú predstavu o tom, čo je politické jednanie, aký 

má zmysel, kde ho máme hľadať, ak existuje, musíme mať predstavu o jeho špecifikách, 

aby sme ho vedeli odlíšiť od iných typov jednania. To je ale pomerne problematické. 

Spomeniem len jeden prípad – otázka politického v totalitných režimoch. Bol Stalinov 

alebo Hitlerov režim výsledkom krajnej politizácie, alebo krajnej depolitizácie? Sú 

výborné argumenty pre aj proti –1.) totalitný režim doviedol do dokonalosti užívanie 

moci – vytvoril režim absolútnej nadvlády nad jedincom a preto je absolútne politický – 
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absolútne politizoval spoločnosť, pretože prakticky všetko sa stalo objektom ovládania 

2.) totalitný režim doviedol do dokonalosti užívanie moci/násilia – vytvoril režim 

absolútnej nadvlády nad jedincom, čím zničil schopnosť akéhokoľvek spontánneho 

jednania, a preto je absolútne nepolitický, zničil podmienky politiky – depolitizoval. 

Jeden režim je kvôli v podstate rovnakým argumentom charakterizovaný v krajných 

pojmoch ako absolútne politický aj ako absolútne nepolitický, čo je prejavom obzvlášť 

veľkej nejasnosti v charakterizovaní pojmu. Ambíciou teoretickej časti tejto práce je 

vytvoriť vierohodný a funkčný pojem politična. Prvý krok k úspechu považuje správne 

položenie otázky. 

  

I.1. Metodologický úvod: Ako sa pýtať po politickom?  

 Karl Popper vo svojej teórií fallibilizmu jednoznačne odmietol ako nevhodné 

otázky po podstate – Čo je kameň/Čo je podstata kameňa?, ako nikam nevedúce, a 

nezistiteľné. Nemáme sa pýtať, čo je kameň, ale napr. za aký čas padne kameň na zem z 

výšky 1m. Na základe podobných údajov vedec vypracuje teóriu, ktorá je platná dovtedy, 

kým jej predikcie nevyvráti nejaký pokus (každá teória musí byť vyvrátiteľná), respektíve 

kým ju nenahradí iná teória, ktorá vie vysvetliť, a aj predvídať javy, ktoré predchádzajúca 

teória nemohla. Žiaľ, Popperova teória vedy nám nepomôže, nepomôže nám ani 

behavioralizmus, ani systémová teória. Veda totiž vždy skúma niečo, čo je, čo má pred 

očami, či už skutočne viditeľného – kameň, alebo neviditeľného napr. štrukturálne 

donútenie v kapitalizme. Vedec každopádne má niečo v rukách – kameň, s ktorým robí 

pokusy, alebo pojem/teóriu štrukturálneho násilia, ktorý overuje v konkrétnej spoločnosti. 

My  najprv potrebujeme to niečo. Sme vlastne v paradoxnej situácii. My nejakým 

spôsobom vieme o politike, intuitívne vieme rozoznať, kto je politikom, čo sú politické 

inštitúcie, tieto intuície sú ale vágne, dokážu nás pri konkrétnych prípadoch (totalitný 

režim) zradiť, nemajú koherenciu. Okrem toho, ako výborne popísal Carl Schmitt, 

politické jednanie sa často maskuje, má priam próteovský charakter – predstavuje sa nám, 

ako čisto morálne, čisto právne, čisto náboženské. Pri definovaní politického budeme 

teda postupovať akoby tam a späť, budeme porovnávať naše intuície o politike, ako ju 

vidíme okolo seba s charakteristikou politiky z pera dôležitých teoretikov politiky, naše 

intuície budeme spresňovať, ich charakteristiky politiky a politického budeme zároveň 
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porovnávať medzi sebou, čím sa nám vyjasnia určité zavádzajúce tézy v ich myslení. 

Naša tvoriaca sa definícia bude akoby dialógom s dvoma partnermi – s politickou sférou, 

ako ju vnímame, s autormi, ktorí o nej píšu, pričom na základe spoznaného budeme 

korigovať našu intuíciu, a teda aj naše poznanie, čo je politické.  

 Naša otázka je vlastne ontologická otázka po základnom pojme, pretože politično 

je nepochybne základný pojem vedného oboru, umožňuje nám prvé hrubé vymedzenie 

určitej ľudskej sféry. Podobnému problému, ako ničo takého robiť, sa venoval Martin 

Heidegger v prvej kapitole svojej knihy Bytie a čas (Heidegger 2002, str. 25). Základné 

pojmy (politično, moc, spravodlivosť) sú určenia v ktorom vecný obor (v našom prípade 

politika) dochádza k svojmu predbežnému porozumeniu, ktorým je vedené všetko ostatné 

skúmanie (Heidegger 2002, str. 26). Vytváranie pojmov, ktoré nám „odomykajú“ určitý 

vecný obor dochádza ešte v predvedeckej skúsenosti, pravej charakteristiky – 

odôvodneného založenia týchto pojmov (čo je našou ambíciou) sa dosahuje predchodným 

prebádaním vecných  oborov samotných, čo znamená výklad tohto súcna. 

 My chceme presne toto, pýtame sa po základnom pojme vecného oboru. 

Heidegger nám síce pomohol upresniť, čo chceme, vôbec nám ale neradí, ako sa k tomu 

dopracovať. Hádam jediné, čo chce, je ubezpečiť nás, že vytváranie a 

upresňovanie/kritika základných pojmov je základ vedy pretože odomyká vecný obor pre 

pozitívne vedy, ktoré sú naň odkázané, kvalitné odomknutie je podmienkou kvalitného 

skúmania (čo je určitá kritika pozitivizmu resp. behavioralizmu). Takéto odomknutie, 

aspoň tak to pripadá, je titanský intelektuálny akt podobný aktu založenia štátu,  ako ho 

popisujú Hobbes a Machiavelli, a je určený len pre filozofov veľkého kalibru. Mať 

ambíciu na takýto čin je teda veľkou opovážlivosťou.  My ale nie sme v skúmaní 

základných pojmov na začiatku, nemáme pred sebou čistú plochu, ale celé tradície úvah o 

charaktere politiky – antické (ktoré Heidegger veľmi obdivuje (Heidegger 2002, str. 26)) 

aj novodobé. Tieto určenia budeme navzájom porovnávať a kritizovať, zároveň budeme 

tieto teórie, a zároveň náš, v dialógu medzi klasickými určeniami politického sa tvoriacu, 

pojem politického zrovnávať z dnešnou politickou praxou a jej politologickou reflexiou. 

Musíme zároveň mať na pamäti, že definícia politického bude aplikovaná na inštitúcie a 

projekt európskej integrácie. 
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 Definícia politického teda, ako som už napísal, bude založená na popise, 

porovnávaní a vzájomnej kritike zásadných textov určujúcich pojem politiky a politickej 

reality, a to nielen ako sa nám javí dnes, ale ako vyzerala, resp. bola organizovaná v 

minulosti.  Pojem politiky nie je normatívny, ako je normatívna mravnosť alebo 

spravodlivosť, pojem politiky je reflexiou politickej praxe (pretože politika je praxou) – 

a má nám umožniť jej porozumenie, a toto porozumenie nemá charakter maximy alebo 

normy. Do politiky človek vstupuje, čo znamená, že vstupuje do určitých 

inštitucionálnych súvislostí, do určitých vzťahov, berie na seba určité úlohy, riadi sa pri 

ich plnení určitými pravidlami. Politika je praxou. Toto je prvé, dosť triviálne určenie 

politiky, ktoré nám bude prvým vodítkom, podľa ktorého budeme, napríklad, vyberať 

autorov/teoretikov, ktorí nám v postupe, ktorý som vyššie popísal, pomôžu 

s vypracovaním pojmu politického a politizácie. 

 

I.2.Politika je praxou. 

 Toto určenie je na prvý pohľad úplne triviálne, má ale podľa mňa veľký význam 

pre naše rozmýšľanie, pre našu definíciu. Pomôže nám vysporiadať sa s určitým druhom 

rozmýšľania o politike a politických pojmoch, pričom rozmýšľanie niektorých 

politických filozofov budeme musieť odmietnuť ako zahmlievajúce, pretože nerešpektujú 

túto skutočnosť, ak ak si aj fakt politiky ako ľudskej praxi uvedomujú, nemá to na ich 

rozmýšľanie veľký vplyv. Treba ale na druhú stranu podotknúť, že podobní autori mali 

pre politiku enormný vplyv, čo je aj príčinou určitých problémov, ktoré neskôr popíšem, 

a nejasností, s ktorými sa pri charakterizovaní politického potýkame. Argumenty 

a vysvetlenie prečo má politické myslenie vychádzať z praxe, a čo vlastne znamená, že 

politická teória vychádza z praxe, čerpám  z článkov Iana Shapira – Problémy, metody 

a teorie: jejich role při skoumání politiky aneb co vadí na na politické vědě a co s tím 

dělat (Shapiro 2006, str. 215n) a článku Jamesa Tullyho Political Philosophy as critical 

activity (Tully 2002). Obidva tieto články vyšli v špeciálnom čísle časopisu Political 

Theory, obidva majú zodpovedať na otázku Čo je politická teória, obidva tieto články (v 

Shapirovom prípade aj state, ktoré sú súčasťou zbierky esejí Útěk před realitou 

v humanitních vědách) kriticky hodnotia určité smery skúmania politiky, pričom trvajú 

na primáte praxe (Tully 2002, str. 534).  
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Postulovanie primátu praxe v skúmaní politiky môžeme rozumieť vtedy, ak vieme 

čo táto téza kritizuje, veď obidva články postulujúce primát praxe sú polemikou k iným 

postupom v skúmaní politiky/politickom myslení, ktoré to nerešpektujú, a hádam je 

vhodné dodať, že Shapiro sa z pozície realizmu (prístupu v skúmaní politiky) vymedzuje 

aj voči interpretativizmu  Cambridgeskej školy Quentina Skinnera, do ktorej patrí aj 

James Tully vo svojich skúmaniach politickej filozofie Johna Locka. Tieto rozdiely, aj 

keď sú z perspektívy  metodológie v humanitných vedách dôležité, pre náš účel nehrajú 

až tak dôležitú úlohu.  

 James Tully v úvode svojho článku vytyčuje štyri body dobrej politickej filozofie. 

Respektíve v úvode vykresľuje situáciu nekončiaceho dialógu medzi politickými 

vedcami. Každý z nich skúma politiku iným postupom – historickým, 

kritickým/filozofickým, každý z týchto spôsobov svojským spôsobom objasňuje, čo 

znamená vládnuť, byť ovládaný, pričom sa navzájom sa týmito prístupmi obohacujú 

a pomáhajú pri čo najlepšom uchopení rôznych apektov politiky. Zároveň diskutujú 

o probléme (ktorý je aj našim problémom), čo tvorí súčasť „rôznych aspektov politiky“ 

(Tully 2002, str.533)  K tomu, aby to politickí teoretici s dôrazom na politickú filozofiu 

robili čo najlepšie, uvádza Tully štyri body, ktorých by sa mali držať. Pre nás sú 

zaujímavé prvé dva: 

1.) „každý druh skúmania politiky začína uznaním primátu praxe. Postupy v skúmaní 

politiky sú filozofickou reflexiou praktík vládnutia. Tie sú považované za 

problémové, v politickej praxi vytvárajú politický spor a vyjednávanie, politická 

filozofia reflektuje problematickosť určitej vlády/režimu, kritizuje a navrhuje 

možné riešenia. 

2.) Úlohou politickej filozofie nie je vytvoriť (čisto) normatívnu teóriu 

(spravodlivosti, rovnosti, demokracie) politická filozofia/teória sa snaží odhaliť 

historické podmienky špecifickej situácie v ktorej sa nachádzame, dať ich do 

súvislosti s problémami(ktoré tieto podmienky umožňujú, dávajú im možnosť 

objaviť sa). Politická filozofia sa teda snaží situáciu pochopiť– nasvietiť z iných 

uhlov, čím sa ukážu súvislosti a zároveň  rôzne možnosti konania. Nové 

nasvietenie problému (z historickej perspektívy, teda v jeho jedinečnosti) je 

vlastne predefinovaním pojmov, umožňuje redefinovanie aktérov, nevytvára síce 
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normatívnu teóriu, ale umožňuje sociálnu kritiku, ukazuje možnosti a pôsoby 

transformácie spoločnosti. 

(Tully 2002, str. 553- 556)  

Politická filozofia je teda orientovaná na súčastnosť, je založená v praxi, čiže v histórii, 

vo vývoji a argumentácii, nepozná (podľa Tullyho) apriórnu nutnosť a normativitu. 

Akákoľvek apriórnosť – nehistoricita pokrivuje naše poznávanie politiky. Ak je teda 

politika praxou, skúmame ju nástrojmi histórie, poprípade textovej kritiky – 

hermeneutiky, tj. výkladov zásadných textov, ktoré akoby vytvárajú pravidlá hry 

a vykladajú/zakotvujú určité fenomény. Politická filozofia ich môže vykladať kritizovať, 

porovnávať s praxou. Tully zároveň konštruuje tradíciu, ktorá sa týchto princípov, hlavne 

prvého, drží, patria do nej – z osvietencov Hegel, Marx, Rousseau, Mill, ďalej Nietzche, 

Weber, Heidegger, Gadamer, Arendtová, Adorno a Horkheimer a dnes filozofi spojení 

s lingvistickým obratom, teda neskorý Wittgenstein, Rorty, Taylor, samozrejme Quentin 

Skinner, postštrukturalizmus – Michel Foucault a ďalší. 

 Tullyho argumentácia je zameraná proti filozofom apriórnej normativity (Kant, 

ale aj Locke) a ich nasledovníkom (Rawls, Habermas, Nozick, týka sa aj 

ultrakonzervatívneho myslenia Leo Straussa), a to práve preto, že postulujú praxi 

transcendentné kritériá, podľa ktorých má byť prax spätne pretvorená. Tieto kritériá sú 

transcendentné a univerzálne, prax má byť ich odrazom. Vlastne ju ani neberú vážne. 

Politika je pre nich priestor, ktorý má byť podľa zásad trnscendentného rozumu 

pretvorený – Kant navrhuje a obhajuje republikánsky režim, pretože „má rýdzi pôvod, 

vyviera z čistého prameňa pojmu práva“ (Kant 1996, str. 18), pričom pojem práva 

(právna sloboda je oprávnením neposlúchať také prikázania, ku ktorým som nemohol dať 

svoj súhlas) je založený na vzájomnosti a je vlastne opakovaním resp. obmenou morálnej 

maximy , ktorá je aktom praktického rozumu.   Rawls v Teórii spravodlivosti (od ktorej 

sa ale stále viac posúva , hlavne v článku Justice as fairness. Political not metaphysical 

k menej ambicióznemu „politickejšiemu“ projektu) na túto myšlienku naväzuje hlavne 

konštruovaním racionálneho a rozumného jedinca za  závojom nevedomosti, kde sa má 

prijímať zákonodarstvo základných štruktúr spoločnosti. Politická prax, inštitúcie a ich 

vývoja nehrajú pri uvažovaní žiadnu rolu.  
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 James Tully k najväčším súčasným intelektuálnym výzvam, s ktorými vedie 

tradícia politickej filozofie založenej v praxi kritický dialóg, radí deliberatívnu filozofiu 

Jőrgena Habermasa. Ten rovnako ako Rawls vychádza z filozofie Imannuela Kanta 

a určite teóriu komunikatívneho jednania, ktorá ospravedlňuje politickú prax, môžeme 

kritizovať s rovnakých dôvodov, ako politické myslenie Johna Rawlsa. Habermas ale 

v určitých dielach – Štrukturálna premena verejnosti, používa metódu a východiská 

zlúčiteľné s Tullyho štyrmi bodmi, preto ho radím (teda Habermasa obdobia vydania 

Štrukturálnej premeny verejnosti) k autorom rešpektujúcim a naväzujúcim na 

skúmanie/posudzovanie/hodnotenie politiky ako praxe. Habermas Teórie 

komunikatívneho jednania už asi takým nie je.  

 Každopádne aj Tullyho návrh pre konštruktívne skúmanie politickej filozofie 

potrebuje korektív. Z jeho charakteristiky politiky ako praxe – a teda zakotvenej 

v histórii, a v textoch, ktoré interpretujeme, riadená ľuďmi, ktorí nejako jednajú, a ich 

jednanie nie je  (a nemá byť) odrazom transcendentnej teórie, pretože je ukotvené v sebe, 

budeme vychádzať, každopádne sa príliš zameriava na pojmy a ich geneaológiu, teda 

chápe spoločnosť ako jazykovú hru, neberie príliš vážne inštitúcie a kauzalitu, ktorú 

takéto skúmanie ignoruje, nie je tam miesto napríklad pre určité sociologické skúmanie 

politky a odhaľovanie kauzality vo vývoji a vo vzťahoch politických inštitúcii, ako to 

napríklad predviedol Weber v skúmaní straníckeho systému v eseji Politika ako 

povolanie. Tilly pre skúmanie politickej teórie akoby nepočíta s empirickým výskumom, 

presadzuje interpretativizmus v jeho čistej podobe, čo je pre našu prácu nevhodné. 

K určitému korektívu Tullyho nám dopomôže Ian Shapiro a Giovanni Sartori. Zároveň na 

základe jeho analýz charakteru politiky, politickej praxe a vhodných metód skúmania 

politiky odhalíme ďalších autorov, ktorí nereflektujú politiku ako (ľudskú) prax vo 

svojich metódach skúmania, a preto prichádzajú s pseudootázkami a dospievajú 

k pseudoodpovediam. 

 Návrh Jamesa Tullyho, ktorý má umožniť lepší prístup politickej filozofie je 

založený na kritike normativity – nie transcendentná normativita, ale kritika 

vychádzajúca z praxe a jej imanentných pravidiel hry . Tullyho teda zaujíma 

konštruovanie/odhaľovanie súvislostí medzi praxou a ideami, dôležitými slovami sú 

geneaológia, hermeneutika, jazyk, kritika. Sociálna kauzalita, inštitúcie a normativita sú 
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objektami, na ktorých má byť demonštrovaná ich závislosť na určitých predpokladoch, 

ideách, sú len „odrazom“, prejavom jazyka, politická filozofia má za úlohu odhaliť ich 

pôvod. To ale považujem za určité odklonenie sa od prvej podmienky korektnej politickej 

filozofie – primát praxe, Tully vychádza z primátu jazyka o praxi. Politický svet ale 

tvoria aj inštitúcie, ktoré síce mohli byť vytvorené, vychádzajú z určitých zásadných 

textov, ale vytvárajú potom určité dôsledky, ukotvujú určité vzťahy, ktoré akoby začnú 

žiť vlastným životom, vytvárajú weberovsky povedané, železnú klietku, vynucujú si 

určitý druh jednania. Politika je praxou, to Tully správne postuloval, správne vyložil aj 

charakter praxe (v opozícii proti transcendentnej univerzalistickej normativite), dokonca 

sa dá súhlasiť s jeho dôrazom na konštitutívnu úlohu jazyka, nereflektuje však význam 

inštitúcií (v zmysle „úrad“ aj v zmysle pravidlá hry), ich pravidlá, a systém ktorý tvorí 

ich vzájomné vzťahy. 

 Interpretativizmus sa pokúša o spoločenské vysvetelenie javov, pričom vysvetľuje 

jednanie jednotlivca odhalením zmyslu, ktorý svojmu jednaniu dáva (Shapiro 2006, str. 

47), čím mu môžu uniknúť alternatívne vysvetlenia, respektíve tieto vysvetlenia môžu 

byť zahmľujúce – človek má tendenciu zakrývať zdroje jednania jeho legitimizáciou, 

ktorá môže byť aj neuvedomelá, o niektorých prípadoch môžeme jednoznačne určiť, že 

zmysel, ktorý autor jednaniu dáva je falošný (Weber 1998, str. 285), že zmysel ktorý 

jedinec dáva konaniu sú racionalizáciami, a dôvody jednania sú inde – v síce historicky, 

ale daných štruktúrach, v kontexte, ktoré nútilo k určitému jednaniu.  

 Politika je teda určitá hra – do nej vstupujú ľudia a myšlienky. Týmto vstupom sa 

ale premieňajú – človek sa začne správať politicky, myšlienky a tézy sú pozmeňované – 

s iným kontextom „začínajú znamenať“ inak, mení sa ich zmysel, účel.Ako sa ale menia? 

My vlastne hľadáme pojem tohto mechanizmu. 

 Úvod kapitoly začína konštatovaním, že veda nám pri hľadaní charakteru 

politična nepomôže. Na druhej strane jednotlivé metódy skúmajúce politiku reflektujú jej 

charakter (niektoré príliš nie) a preto možné pomocou nich postúpiť bližšie k charakteru 

politiky, a okrem toho v druhej časti práce budeme vychádzať jednak z definície politiky, 

jednak z metód a prístupu realizmu ako ich popísal Ian Shapiro 

 Myslím, že v konštruovaní vhodnej definície politiky/charakteru politiky nám 

bude veľmi nápomocná kapitola v knihe významného teoretika straníctva a politológa 
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Giovanniho Sartoriho z knihy Teória demokracie, konkrétne kapitola Hranice politického 

realizmu (Sartori 1993, str. 41n). Sartori kritizuje určitý spôsob rozmýšľania o politike 

(ktorý je obyčajne kritický k akýmkoľvek teóriám demokracie, ktorým sa autor v knihe 

venuje), nazýva ho politickým realizmom, a rozlišuje jeho vhodnú podobu, a jeho 

zavádzajúcu podobu. Zvádzajúca podoba sa opiera o pojem čistej politiky – ktorú 

charakterizuje ako neviažúcu sa na žiadne ideály, ale založenú výlučne na sile, donútení, 

ľsti a bezohľadnom využívaní moci, ktorá sa odvodzuje z diela Niccola Machiavelliho, 

ako autora myšlienky autonómie politiky na morálke. Sartori na jednej strane bráni 

Machiavelliho, na druhej strane kritizuje pojem „čistej“ politiky. Machiavelli síce tvrdil, 

že politika nie je etika (a teda politika je nejako autonómna – ostatne ak má otázka po 

charaktere politiky zmysel, a teda aj celá táto práca, myšlienka autonómie politiky by 

mala byť zachovaná, a s tézou o neredukovateľnosti politiky na morálku súhlasí aj 

Sartori) ale nehovoril čo je politika. Čistá politika, ako je zadefinovaná určitým typom 

realizmu, je nevhodný rámec pre štúdium politiky, pretože je nereálna rovnako, ako 

„ideálna“ mravná politika, no hlavne Sartori tvrdí, že každá politika potrebuje určité 

zakotvenie, a to či už v ideológii, alebo v určitom étose (Sartori 1993, str. 42-43), 

ideológie alebo étos môže ospravedlňovať jednanie popísané formátom „čistej“ politiky, 

to ale, že je politika už zakotvená, vlastne popiera nosnosť pojmu čistá politika. Sartori 

teda  kritizuje určitú tradíciu politického myslenia, ale vlastne aj s určitým prístupom 

k skúmaní politiky, ja by som ho nazval redukcionizmus – obrazne povedané 

odlúpavanie vrstvy za vrstvou za účelom odhalenia jadra. Tak aj zo skúmania politickej 

praxe niektorí teoretici odstraňovali obaly – etiku, normativitu, ideológie (svetské 

a náboženské), kultúrne odlišnosti, za účelom dopracovať sa k špecifiku politiky 

a politického, skončili obyčajne pri pojme moc (čo je pomerne vágny pojem, ale 

nepochybne dôležitý), alebo násilie. Podobné postupy ale vedú skôr k výraznému 

pokriveniu ako k porozumeniu politiky. Samozrejme pojem moci je aj pre naše bádanie 

dôležitý, spôsob myslenia – politika sa nedá redukovať na etiku, neznamená, že etika/to 

na čo sa politka nedá redukovať, nehrá žiadnu rolu, a ešte viac, bez normativity, práv, 

ospravedlnenia, stratíme jeden dôležitý, až konštitutívny prvok v praxi/hry politika. Naša 

definícia politiky, ako na tom trvá Sartori, musí brať do úvahy aj nosné ideály.  
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 Po dlhšom úvode, majúci za cieľ celko obšírne vysvetliť čo hľadáme a o čo nám 

ide, je načase prejsť k samotnému konštruovaniu definície, respektíve odhaľovaniu 

rôznych charakteristík politiky na základe analýzy diel klasikov politického myslenia. 

Táto definícia – má za cieľ odpovedať na otázku čo je politika, čo je politické, a ich 

variácie, sa, ako som už napísal bude opierať o pozorovanie a o reflexiu teoretikov 

politiky, ktorých úvahy budem porovnávať medzi sebou a konfrontovať s praxou. Čo sa 

týka praxe, tá je samozrejme, veľmi rôznorodá. 

 Politická prax je v prvom rade veľmi rôznorodá a to v mnohých ohľadoch. To čo 

nazývame politikou, a čo teda musíme reflektovať v našej definícii sa odohráva na 

rôznych úrovniach (zákonodarstvo, výkonná moc, súdna moc, získavanie podpory pre 

voľby a presviedčanie voličov na úrovni štátu, na medzištátnej úrovni organizácia 

medzinárodných vzťahov s inými štátnymi predstaviteľmi), samospráva v spolku alebo 

mestečku (middle democracy), teda nepochybne dôležité prejavy politiky, sa líši od 

štátnej úrovne, hlavne existenciou záväzneho zákonodarstva, ale aj spôsobom výkonu 

vlády, politikou je ale aj získavanie podpory a presviedčanie, politikou sú aj boje za 

uznanie resp. sociálny konflikt, každý „druh“ politiky má iné ciele, deje sa v iných 

inštitúciách. Do výpočtu ešte treba doplniť medzinárodnú politiku. Všetkých týchto praxí 

by sa naša definícia politiky mala týkať, byť pre ne vystihujúca, čím sa zväčší možnosť, 

že defínícia, ktorú skonštruujeme, bude nosná, vystihujúca a odhaľujúca aj pre inštitúcie 

svojskej organizácie – Európskej únie.  

 Každý autor zvyčajne charakter politiky odvodzuje z jednej z týchto sfér, 

väčšinou s presahom do všetkých ostatných. Výber autorov, podľa ktorých budeme 

vytvárať definíciu je okrem iných už spomenutých kritérii, vychádzať aj z účelu, aby bola 

teoreticky pokrytá každá vrstva politiky – middle demokracy/subštátna – Hannah 

Arendtová (particpiačná demokracia) a Jurgen Habermas (pojem verejnosti a dôležitosť 

dialógu, zákonodarstvo), štátna úroveň – Giovanni Sartori a Max Weber – straníctvo, 

Carl Schmitt – suverenita a medzinárodná politika, Karl Polanyi – sociálny konflikt.  
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II. Klasické teórie politiky. 

 Pre lepšie orientovanie sa v nasledujúcich pasážach je vhodné v predstihu odhaliť 

to, k čomu nás nasledujúca pasá má doviesť a teda k určitej definícii politiky. Táto 

definícia je neúplná, chýbajú v nej ešte dôležité súčasti (pojem politizácie), táto 

predbežná definícia slúži na lepšie sledovanie nasledujúcich úvah. 

1. Politika je prax vychádzajúca z plurality aktérov, politík – tj. plánov a predstáv 

pre usporiadanie určitých záležitostí, hodnôt, táto pluralita je pluralitou v silnom 

slova zmysle, každý prvkov plurality má ambíciu byť určujúcim 

2. Pluralita plodí dynamiku, konflikt. 

3. Cieľom politiky je vytvoriť jednotu v určitom slova zmysle – jedno jednanie, 

jedny zákony, jednu štruktúru. 

4. Výsledok takéhoto jednania je záväzný, je donútením. 

5. Táto prax sa obyčajne deje v určitých inštitúciách na to určených a spôsobmi, 

ktoré sú považované za legitímne. 

6. Politické jednanie je charakterizované zodpovednosťou, myslením a jednaním 

v kategóriách prostriedkov a cieľov, v kategóriách moci. 

Konzervujúca funkcia politiky: Politika sa zvyčajne snaží ochrániť svet pred deštrukciou.  

 

II.1. Hannah Arendtová – pluralita, sloboda, jednanie, moc. 

 

 Obyčajne akákoľvek práca o politike sa snaží vysporiadať s určitou výzvou, 

s problémom doby, ktorý sa snaží pochopiť, a vyriešiť, dobová spoločenská situácia býva 

pre filozofa výzvou, na ktorú filozof odpovedá určitou teóriou. Pre poprozumenie 

autorovi je preto vhodné túto výzvu poznať. Väčšina nami skúmaných politických 

autorov túto výzvu explicitne uvádza – u Hannah Arendtovej je touto výzvou, vyrušením, 

ktorú ju vo sféry filozofie a kultúry (teda nepolitických oborov) venovať sa politickým 

témam je nástup a vznik totalitných hnutí a vznik totalitného štátu – najprv v Sovietskom 

zväze roku 1929, potom aj v Nemecku, a samozrejme holokaust. Premýšľanie 

o holokauste ju viedlo ku skúmaniu politiky, jej podmienok, čo vyústilo do, síce nie 

systematickej a zovretej, ale predsa teórie politiky, jej charakteru a zmyslu. 
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 Myslenie Hannah Arendtovej bude mať pre našu prácu veľkú relevanciu, pretože 

jej ciele, metódy, prvotná orientácie (politika ako (ľudská)prax) sú totožné, dá sa 

povedať, že Arendtovej „znepokojenie“ – odstránenie samotných základov politiky tj 

ľudskej spontaneity v totalitnom režime, je podobný s našou otázkou o depolitizácii 

v Európskej únii. 

 Arendtovej politické myslenie, je, ako som napísal, nesystematické, jej pojatie 

politiky je súčasťou výkladu mnohých politických, aj na prvých pohľad nie politických 

tém Je to spôsobené Arendtovej štýlom písania. Vo svojich esejách, z ktorých vychádzam 

(ešte vychádzam aj z jej ranného diel Pôvod totalitarizmu, toho sa ale netýka), sa 

Arendtová pokúša o vysvetlenie určitých pojmov, fenoménov (autorita, sloboda, kultúra, 

výchova, násilie revolúcia), rekonštruuje ich zmysel (vytvára geneaológie pojmov) 

a práve v tomto rekonštruovaní, keďže poväčšinou rekoonštruuje politické pojmy, sa 

odhaľuje jej chápanie politiky, ktoré sa pokúsim aspoň naznačiť. 

 Najpolitickejšie z politických usporiadaní vidí Hannah Arendtová v gréckych 

mestských štátoch a rímskej republike, pretože to sú režimy, v ktorých sa participácia 

občanov na vláde dosiahla najširších rozmerov, a bola najvyššie hodnotená, v týchto 

režimoch bolo najviac cenené a podporované jednanie, politika sa podľa Arendtovej deje 

vtedy, keď občania spoločne jednajú, ustavujú a vytvárajú spoločný svet zdieľaných 

hodnôt. Pokúsim sa tieto myšlienky rozvinúť čosi viac. 

 Pre Arendtovej myslenie je dôležité východisko pluralita, teda pluralita ľudí. Ak 

hovoríme o ľudskej podmienke, je ňou pluralita – nie človek ale ľudia obývajú zem. 

Pluralita nie len v zmysle života s ostatnými, ak keď je človek sám, vedie vo vnútri 

dialóg, aj v samote je človek dva-v-jednom. Stýkanie s ostatnými v rozhovore a v jednaní 

s druhým naopak pôsobí ako proces, v ktorom začínam byť ja – sebou samým, 

jedinečnou osobou hovoriacou jedným hlasom. Takéto stýkanie s ostatnými (Arendt 

2004, str. 438 – 439), (Arendt, 1996, str. 642-643) je preto nutné, aby človek bol vôbec 

človekom. V zdôrazňovaní plurality – rôznorodosti a stýkania sa s druhými ako nutný 

predpoklad ľudskosti je Arendtová plne v tradícii Aristotelovej politickej tradície. Ten 

rovnako v kritike Platónovej Ústavy, kritizuje dôraz, ktorý Platón kladie na jednotu 

a jednotnosť štátu, a čo najmenšie rozdiely medzi občanmi (spoločné ženy a deti, 

spoločný majetok), argumentujúc tézou o nemožnosti vzniku štátu/polis z rovnakých 
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ľudí. Štát/polis sa skladá z mnohých ľudí a rôznych jednotlivcov, odstraňovaním 

rozdielov nevzniká obec, ale akási veľká rodina resp. jednotlivec (Aristoteles 2006, str. 

56). 

 Pluralita, mnoho rozdielnych ľudí a ich stýkanie je predpokladom pre vznik obce, 

politika vychádza z tejto ľudskej situácie a umocňuje ho.  

Politika, politický život sa podľa Arendtovej rodí a pestuje tam, kde  ľudia 

1. Vychádzajú zo súkromia do verejnej sféry – do sveta 

2. Svet je zdieľaný svet ľudí, kde ľudia vedú dialóg, stávajú sa javmi – ukazujú sa 

ostatným a tým potvrdzujú svoju identitu, rozumejú si, a spoločne jednajú. 

Vlastnosťou umožňujúcou tento svet je súdnosť. 

3. Tento svet je hodný ochrany, a udržiavania, čo je jedným z účelov politiky 

4. Politika je sférou pre jednanie, jej raison d´etre je sloboda  

Ako som už napísal, Arendtová je obhájcom a teoretikom particpatívnej demokracie, 

predstaviteľkou republikánskej tradície v politickom myslení a praxe, a teda priestor, kde 

sa podľa Arendtovej deje politika v pravom slova zmysle, teda ako ľudská podmienka, je 

hlavne sféra tzv. middle democracy, teda  mestská rada, spolky občianskej spoločnosti, 

cirkvi, v menšej miere štáty, politika sa deje tam, kde sa spolu stýkajú ľudia v rámci 

zdieľaného sveta, ktorého dôležitou sférou je kultúra – zdieľané významy, hodnoty. 

Pokúsim sa bližšie vysvetliť Arendtovej filozofiu na pojmoch svet, jednanie, sloboda, tie 

sú samozrejme prepojené. 

Svet je pre Arendtovú, a tu nadväzuje na grécku tradíciu, je protikladom 

súkromia. Súkromie je pre Grékov, a odvodene aj pre Arendtovú, sférou nutnosti, 

v súkromí sa človek stará o svoje biologické prežitie (súčasť súkromnej sféry je rodina aj 

obchod). Ak chce byť človek slobodný, musí vystúpiť zo súkromia do sveta. Arendtovej 

politická teória sa zaoberá svetom, čím je v modernej dobe pomerne novátorská. Hlavne 

liberálna politická teória sa snažila riešiť problém, ako uchrániť človeka pred nárokmi 

a donútením sveta, tento postoj sa najlepšie vyjadruje v pojmoch autonómie (preto je 

liberalizmus u teoretikov politiky často považovaný za veľkého ničiteľa politiky). Pre 

Arendtovú (hlavne zo skúsenosťou totalitných režimov) je podstatná opačná otázka – ako 

ochrániť svet.  
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  Pojem jednanie (a sloboda) – ďalší z dôležitých termínov v politickom 

myslení Hannah Arendtovej, by sme mohli vysvetliť ako protiklad voči automatickým 

tendenciám prírodných a spoločenských zákonov. „Ľudský život odohrávajúci sa na zemi 

je obklopený automatickými procesmi – prirodzenými pochodmi pozemskými, ktoré sú 

zase súčasťou procesov kozmických. Aj my sme ovládaní podobnými silami, pokiaľ sme 

súčasťou. Mimo to aj náš politický život, aj keď je sférou jednania, sa odohráva uprostred 

procesov, ktoré nazývame historické a ktoré smerujú k rovnakému automatizmu ako 

procesy prírodné, či kozmické, aj keď sú do chodu uvádzané ľuďmi. Automatizmus je 

inherentnou súčasťouvšetkých procesov, nech je ich pôvod akýkoľvek, preto človeka ani 

národ nemôže nikdy oslobodiť jednotlivý čin, jednotlivá udalosť a raz navždy ju 

zachrániť. Patrí k povahe automatických procesov, ktorým je človek vydaný, že môžu pre 

pre ľudský život znamenať zkazu. Aj keď historické procesy vytvárajú ľudia, akonáhle sa 

zautomatizujú, stanú sa rovnako ničivé ako akékoľvek iné mechanizmy vedú vo svojich 

vlastných periódach tj. Biologicky od bytia k nebytiu, od života k smrti. Možnosť 

jednania býva aj vtedy latentne prítomná. Jednanie na rozdiel od automatických 

procesov, prichádza ako zázrak, a prináša niečo nové, a to či už skutky revolučné, ktoré 

ničia starý petrifikovaný systém, ale aj také, ktoré ho akoby znovu oživujú, ktoré usilujú 

o jeho život – takto jednali napríklad záchrancovia rímskej republiky v časoch jej kríz 

(vojenských alebo spoločenských).“ (Arendtová 2002, str. 150) Platón popísal v ústave 

automatický proces rozpadu ústav, akúsi biológiu – zrodenia a umierania spoločenských 

zriadení ako akýsi automatizmus, práve jednanie môže v čase krízy zvrátiť takéto 

procesy, jednanie ako slobodný politický akt nielen prináša nové a rozvracia, hlavne 

uchováva.  Ako som povedal, jednanie je možné len vtedy, ak sú jeho svedkami ľudia, je 

možné len medzi ľuďmi. 

 Čo je teda nepriateľom politiky, ako ju popisuje Arendtová? Jej ničiteľom jej 

totalitarizmus – ten chápe ako pokus vytvoriť z ľudstva čisto biologický druh. Odstraňuje 

verejnú sféru, sféru stretávania a posiela ľudí do izolácie, čím ničí politickú sféru. 

(Arendtová 1996, str. 640), túto prax vykonával už tyrani počas celých ľudských dejín, 

totalitný režim neničí len politický režim a neposiela len ľudí do súkromia, ale chce z 

nich vytvoriť niečo ako vec, odstrániť samotnú ľudskú spontánnosť (Arendtová 1996, str. 

593) pomocou teroru, učiniť z ľudí len vzájomne zameniteľné súbory reakcií a reflexov, a 
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teda zničiť ľudskosť človeka. To podľa Arendtovej súvisí s naturalistickými vedeckými 

koncepciami spoločnosti a človeka (rasizmus a marxizmus), ktoré sa stali základom 

totalitnej ideológie, totalitnú prax potom Arendtová vykladá ako pokus urýchliť 

prirodzený vývoj – pomôcť prírode. (Arendtová 1996, str. 626 – 627). Vo vysvetľovaní 

dynamiky totalitarizmu sa Arendtová zaoberala fenoménom samoty, nielen ako stavom 

do ktorého totalitná vláda chce uzavrieť ľudí občanov (aby sa vo vlastnej zemi museli 

cítiť ako cudzinci), ale aj ako situáciuou v ktorej sa rodí určitý druh myslenia, z ktorého 

vychádza totalitná ideológia. Myslenie sa podľa Hannah Arendtovej deje v dialógu, aj v 

samote, keď človek myslí, jeho myslenie má formu dialógu – človek je dva-v-jednom. 

Druhého človek potrebuje, aby získal identitu - totožnosť. Ak ale druhý neexistuje, resp. 

neexistuje priestor pre dialóg s ním (v situácie osamotenia, vylúčenia so spoločnosti...), 

človek utvrdzuje svoju identitu/seba samého zvláštnym druhom myslenia – ktoré má 

formu matematického teorému – z axiómou pomocou logiky vytvorený systém. Ten 

následne môže pôsobiť na človeka a spoločnosť ako despota – zovrieť človeka do 

„železných klieští“ vlastného systému určenom samozrejmým axiómom a zákonmi 

logiky resp. dialektikou. Tento štýl myslenia, vlastne filozofie odvodzuje už od Platóna, 

veď platónsky filozof  (v podobenstve o jaskyni) odchádza najprv z obecenstva ľudí, 

potom aj zo sveta (javov) do skutočného paralelného sveta (idejí) odkiaľ prináša 

spoluobčanom pravdu/ideje, ktoré (ako dobre odvodené a nepopierateľné) začínajú plniť 

funkciu tyrana polis (Arendt 2004, str. 431n) - Platónova Ústava vysvetľuje a odôvodňuje 

ideu spravodlivosti a navrhuje ústavu obce, kzorá vychádza a projektuje túto ideu na 

polis, prvky pre politiku podľa Arendtovej tak podstatné – pluralita, spoločné jednanie, 

súdnosť, tu nemajú miesto.  

 Politické myslenie, charakteristika politického jednania a politiky všeobecne (ako 

spoločného jednania ľudí) a zároveň určenie nepriateľov politického života má značný 

význam, politickým ideálom, priestorom, kde sa politicky žije, ale zostáva pre Arendtovú 

„middle democracy“, obce, občianske organizácie, teda verejnosť, len zriedka sa venuje 

modernému štátu, moderným politickým formám, modernizácia 19. storočia je v jej 

esejách predstupňom k absolútnej depolitizácii totalitných režimov (Arendtová 2002, str. 

158-159, 177-179). Je to samozrejme pochopiteľné, keďže moderná spoločnosť, ako píše 

v predhovore k zbierke esejí Mezi minulostí a budoucností (Arendtová 2002, str. 7-18), 
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stráca a stratila schopnosť, intelektuálne prostriedky, k pochopeniu politického jednania, 

so značnou dávkou smútku tvrdí, že okrem zvláštnych okolností (napr. revolučné hnutia 

roku 1968, skupiny Résistance, alebo maďarského povstania v roku 1956) sa človek 

s politickým jednaním stretáva len zriedka. Ak Arendtová hovorí o politike, obyčajne tak 

činí vysvetľovaní antického porozumenia politických pojmov. Výnimkou sú práce 

Montesquieho, Tocquevilla, a Kantova Kritika súdnosti, na ktorých sa v pojednaniach 

o jednaní (Montesquieu) a súdnosti (Kant) často odvoláva. Arendtová obyčajne svoje 

pojatie politiky, politického života (a jeho nepriateľov) vysvetľuje na antickom ideále, 

výnimkou je II. Kapitola eseje O násilí, kde sa vyrovnáva s určitým typom moderného 

politického myslenia, s ktorým polemizuje. Práve táto pasaáž je pre našu úlohu – vhodný 

pojem politiky, pomerne dôležitá, pretože v nej Arendtová vchádza do dialógu s inými, 

pre našu prácu dôležitými autormi, hlavne Maxom Weberom, a odvodene aj s Carlom 

Schmittom. 

 Arendtová v II. kapitole eseje O násilí, podobne ako v eseji Co je autorita? 

(Arendtová 2002, str. 90,96)  jednak kritizuje určitý prístup v sociálnych vedách, ktorý 

fenomény uchopuje podľa funkčnosti, a teda odmieta rozlišovať – výsledkom autority, 

moci, násilia je poslušnosť a plnenie príkazu, a preto sú zameniteľné, a netreba medzi 

medzi nimi robiť rozdiely, pretože majú tú istú spoločenskú funkciu. Arendtová sa voči 

tomuto štýlu myslenia vymedzuje, ukazuje, že tieto fenomény sú odlišné, pretože 

odkazujú na inú prax, inú „hru“, vytvárajú iné vzťahy a iný svet. Následne Arendtová 

skúma rozdiely medzi pojmami, hlavne medzi pojmami moc a násilie (Arendtová 2004b, 

str. 33-35), jeden - moc označuje za autenticky politický pojem, odkazujúci sa na svet 

politiky (podľa jej vyššie popísaného autorkinho pojatia politiky), druhý - násilie je 

vlastne nepolitický, ale existuje tradícia – odvodená od Hobbesa a Bodina, tj. tradícia 

suverénneho štátu, ktorá pokladá násilie za najnápadnejší prejav moci – moc je len 

zmiernené násilie (Arendtová 1995, str. 29), politika je prax nadvlády jedných nad 

druhými a na vynucovaní si poslušnosti, v konečnom dôsledku pomocou strachu z násilia 

(Arendtová 2004b, str. 29-30).  

 Arendtovej rozmýšľanie o politickej praxi sa odvoláva na inú tradíciu politiky – 

republikánsku tradíciu,  v ktorej občania podporujú svoje zriadenia, dávajú mu súhlas 

a podvoľujú sa mu (Arendtová 2004b, str. 31-32). 
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 Moc Arendtová dáva do súvisu so súhlasom množstva ľudí, moc sa opiera 

o súhlas množstva – o mienku, násilie sa opiera o silné prostriedky donútenia – o zbrane, 

prejavom moci v najčistejšom prípade je situácia „všetci proti jednému“, prejavom 

najkrajnešieho prejavu násilia je „jeden proti všetkým“  - napríklad keď jeden človek 

ozbrojený samopalom drží v šachu stovku ľudí, alebo jeden tyran ovládajúci armádu 

môže vládnuť nad desiatkami miloónov ľudí. Mať moc znamená byť zmocnený, jednať 

v mene skupiny. Proti moci sa stavia násilie – to je založené na prostriedkoch, ktorými 

menšina/individum dokáže donútiť k poslušnosti väčšinu. Arendtová len dodáva, že 

spoločenská organizácia, ktorá nie je založená na moci, a teda na súhlasnej mienke ľudí, 

sa rozpadáva, násilie určite nie je základom politického telesa, skôr naopak, používanie 

násilných prostriedkov nám naznačuje problematickosť politického telesa.  

 Nie teda násilie, ale moc je prejavom a základom politického spoločenstva, 

Arendtová dodáva, že moc takto pochopená je účelom o sebe, vzniká tam, kde ľudia chcú 

jednať v súčinnosti, je podmienkou, aby sme mohli vôbec uvažovať o jednaní 

v kategóriách prostriedku a cieľa (Arendtová 2002, str. 73). Moc sa opiera o väčšinu, 

o jej mienku, a v prípade spochybnenia musí byť legitimizovaná, obyčajne poukazom na 

prvé spojenie ľudí a na vytvorenie obce. Násilie nepotrebuje byť legitimizované, je 

určené svojim cieľom, a tým sa ospravedlňuje: moc hľadá legitimitu v minulosti, násilie 

argumentuje výsledným stavom v budúcnosti, a čím je výsledný stav vzdialenejší, tým je 

násilie ťažšie odôvodniteľné. 

Podľa Aredtovej násilie nielenže nie je základom moci, ale násilie ničí moc, násilie a moc 

sú konkurenčné spôsoby ovládania ľudí, kde jedno vládne absolútne, druhé sa 

nevyskytuje (Arendtová 2002, str. 43), násilie vie zničiť moc, no nevie ju nahradiť. 

Dodajme, že Arendtová Sovietsky režim a totalitarizmus charakterizuje ako režim 

opierajúci sa o násilie. Výsledkom Arendtovej skúmania je teda odmietnutie určitej 

politickej tradície, tradícia odvodzujúcej sa od Hobbesa, Bodina, ktorej predstaviteľmi sú 

Marx, čiastočne Weber a Schmitt, zo súčasných autorov Michel Foucault, pretože je 

založený na určitej konfúznosti, no hlavne preto, že táto tradícia smeruje k nepochopeniu 

politického života a praxe. 

 Popis politického myslenia Hannah Arendtovej, je vhodné na záver doplniť 

o popis nepriateľov politiky, a to či na úrovni myslenia, alebo praxe. Hannah Arendtová 
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ako prvého a asi najdôležitejšieho nepriateľa v obore politického myslenia odhaľuje 

Platóna – jeho politická filozofia nevychádza a nereflektuje pluralitu ľudí, tá má byť čo 

najviac potlačená, vychádza z monologičnosti jeho filozofie (Arendt 2004, str. 451-452), 

ktorá je dôvodom napätia medzi filozofiou a politikou, a teda určitej bariéry v 

porozumení a obhajoby politiky. 

 Nepriatelia politiky, politickej praxe, ako som už napísal, sú zriadenia, ktoré 

udržujú človeka v nepolitickej sfére – vo sfére súkromia, reprodukcie (a teda 

biologického nepolitického života). Túto tendenciu nachádza Arendtová v určitých 

tendenciách modernizácie – v ekonomickom liberalizme/neoliberalizme ale aj 

v ortodoxnom marxizme, teda v ideológiách nerešpektujúcich dôležitosť spoločného 

zdieľaného sveta a spoločného jednania v ňom, najväčším protivníkom je ale 

totalitarizmus, ktorý nielen rozvracia politickú sféru, ale pretvára človeka v čisto 

biologického tvora, odstraňuje pomocou rôznych praktík (strach, násilie...) aj 

predpolitickú podmienku slobody – ľudskú spontaneitu.  

 Hannah Arendtová pri charakteristike politického sveta, popri ďalších pojmoch 

ako sloboda, používa pojem pluralita (vo svete) a moc.  

Moc ako politický fenomén sa opiera o súhlas občanov, ktorý ju aj vytvára. 

Politický svet sa teda rodí tam, kde sa občania podvoľujú ovládaniu, pretože mu vyjadrili 

súhlas – moc sa tak pred občanmi potrebuje legitimovať. Akonáhle sa súhlas rozpadá, 

moc sa rozplýva a s ňou aj politická sféra. Mohli by sme povedať, že pre Arendtovú je 

pojem politiky prepojená s pojmom verejnosti. 

 

 

Zhrnutie: 

   Politická moc je postavená na súhlase verejnosti, a pluralita ľudí v dôležitom 

slova zmysle – rozdielnosť postojov, názorov, ktorá je hybnou silou verejnej debaty. 

Rozdielni ľudia a alebo reprezentanti skupiny ľudí sa spolu stýkajú, vysvetĺujú svoje 

návrhy a presviedčajú ostatných, a získavajú moc.  

 Vytváranie politického telesa (charakterizovaného mocou) a dohadovanie sa na 

verejnom priestore o spoločnom jednaní – politike (policy) má ako hlavný zmysel 

ochrániť svet ľudí pred „automatickými procesmi“ – prírodnými aj spoločenskými 
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(logika čistého trhu, logika byrokratizácia – práve tieto procesy, vytváranie „klietok 

nutnosti“ výborne popísal Max Weber), a teda vytvorenie priestoru slobody, Arendtovej 

terminológiou povedané slobody od nutnosti. 

 

 II.2. Max Weber – politický vodca, logika/etika politického jednania 

 

 Max Weber je v teoretizovaní politiky určitým antipólom politického myslenia 

Hannah Arendtovej. V II. Kapitole eseje O násilí Hannah Arendtová koncipuje 

dichotómiu v pojatí pojmu moc a politika  - prvá, odvolávajúca sa tradície vestfálskeho 

(absolutistického) štátu/monarchie a na jeho teoretikov – Bodina a Hobbesa rozumie pod 

pojmom moc vzťah nadriadenosti a podriadenosti, príkazu a poslúchania, ktorý je 

v konečnom dôsledku vynucovaný silou/násilím, druhá – republikánska, chápe pojem 

moc ako atribút verejnosti/občanov, ktorí ňou zmocňujú určité orgány za účelom 

spoločného jednania. Hannah Arendtová sa voči prvej tradícii kriticky vymedzovala, Max 

Weber je ale jej dôležitým predstaviteľom. 

 Myslenie Hannah Arendtovej pri konštruovaní pojmu politiky má pred očami 

grécku polis, rímsku republiku, je výborne aplikovateľná na sféru „middle democracy“ – 

spolkov, mestskej samosprávy, cirkevných rád, jej pojmy je ale veľmi problematické 

aplikovať, resp. pomocou nich porozumieť praxi modernej masovej demokracie. 

Fenomén masy, masového človeka, je podľa Arendtovej predstupňom, predpokladom 

totalitného hnutia, ktoré je charakterizované ako spôsob ovládania masovej spoločnosti 

(Arendtová 1996, str. 433), je to teda padlé zriadenie, pretože nepodporuje politický život 

a politické jednanie občanov, voči moderným formám politiky je Arendtová veľmi 

skeptická. Max Weber túto skepsu Arendtovej voči masovej demokracii v podstate 

zdieľa, rovnako sa obáva vytratenia sa určitého typu politického jednania, rozumie pod 

ním ale niečo iné, ako Arendtová. Budem sa snažiť ukázať, že aj keď Arendtová a Weber 

v charakteristike politiky v mnohom rozchádzajú, považujem ich pozorovania 

a porozumenia politiky za komplementárne – Arendtová sa sústreďuje na politický svet, 

na pojmy ako zdieľané významy, common sense, ktoré konštruujú obec, v rámci ktorej 

prebieha spoločné slobodné jednanie ľudí, odceňuje spontaneitu,  Weber nachádza 

politiku v type charizmatického vodcu s politickým étosom. 
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 Ako som už napísal, Maxa Webera môžeme priradiť k Arendtovou kritizovanej 

tradícii politického myslenia, charakterizujúci politiku na základe poslušnosti jedného 

voči príkazom druhého, politický vzťah medzi ľuďmi je špecifickým prípadom panstva, 

politika je druhom panstva (Weber 1998, str. 249). Politiku Weber charakterizuje 

ovplyvňovanie a vedenie politického zväzu, teda štátu. Čo je ale štát? Ten charakterizuje 

podľa špecifického prostriedku, ktorý používa – fyzického násilia (Weber 1998, str. 246). 

Štát je politická forma ktorá si na určitom území nárokuje právo legitímnej fyzickej moci. 

(Weber 1998, str. 247) - (Weber vlastne zamieňa pojem násilia a pojem moci, a teda je 

možné ho kritizovať pomocou argumentov Hannah Arendtovej). Weber spája pojem 

politiky s pojmom štát, štát s pojmom fyzického donútenia, politika sa deje tam kde 

vládca vydáva príkazy, aich neuposlúchnutie trestá. Predtým politické moci vynucovali 

poslušnosť pomocou fyzického násilia, dnes funkciu fyzického násilia (ktorá ale stále 

zostáva v pozadí ako hrozba) plní legitimita (Weber 1998, str. 247). Weberovu téza – štát 

(a teda jadro politiky, ktorá sa viaže na politickú organizáciu – štát) ako monopol 

legitímneho násilia by sme mohli rozumieť ako určitú medzipolohu – legitimita sa predsa 

spája s politickou mocou, ako ukazuje Arendtová, moc a nie násilie potrebuje legitimitu. 

Pojem legitimity je taktiež v porozumení Maxa Webera nevystihujúci a nepresný. Weber 

konštruuje tri ideálne typy legitimizácie moci, 1. legitimita odvolávajúca sa na tradíciu 

a na zvykový postoj k jej dodržiavaniu (tá ale v situácii moderných štátov, hádam 

z výnimkou Veľkej Británie, prestala byť relevantná, 2. legitimita vyvierajúca 

z charizmy, ustavujúca panstvo jednotlivca obdarovaného (charizma je dar), vyvoleného, 

demagóga, v ktorého ostatní skladajú svoju dôveru. 3. legitimita vychádzajúca z legality- 

„viera v platnosť legálneho ustanovenia a vecnej kompetencie odôvodneného racionálne 

utvorenými pravidlami, panstvo založené na postoji poslušnosti voči plneniu 

ustanovených povinností. Je to panstvo vykonávané moderným služobníkom štátu.“ 

(Weeber 1998, str. 248), Weber dodáva, že poslušnosť v skutočnosti podmieňovaná 

strachom (z trestu od vládcu), nádejou (na odmenu) a zároveň záujmami poslúchajúceho. 

Hlavne legalistický typ legitimity, teda typ, ktorým sa legitimizuje panstvo v modernom 

štáte, je značne skreslený, podľa Webera ľudia považujú zákony za legitímne, pretože 

veria v racionalitu zákonodarcu, v konečnom dôsledku poslúchajú preto, lebo zákon tak 

hovorí. Weber akoby posunul legitimitu legality o úroveň vyššie, legitimita vlády 
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v modernom štáte sa predsa neodvodzuje od viery ovládaných, že zákon je racionálny 

a treba ho poslúchať, alebo tautologicky – zákon je zákon, a teda ho treba poslúchať. 

V legálnom pojatí legitimity predsa hrajú dôležitú úlohu procedúry (voľby, hlasovania), 

reprezentácia občanov (parlamentom, alebo kráľom), obmedzenia (ľudské práva). Weber 

sa snaží nájsť legitimitu tam, kde sa nevyskytuje – legitimita legality podľa Webera 

popisuje panstvo zákona – ľudia v panstve legitimity legality poslúchajú zákony. Nepýta 

sa po príčinách, prečo ľudia poslúchajú zákony, o čom práve hovorí legitimita (bežne 

porozumená), že ľudia počúvajú zákony, pretože sú legitímne, a ich legitimita sa odvádza 

z určitých zdrojov.   

 Legitimita vo Weberovom podaní je zamatová rukavica, v ktorej je železná ruka 

panstva a násilia, a zo strany ovládaných je legitimita len závoj, ktorý zahaľuje strach (z 

moci) a nádej (na čerpanie odmien od panstva – cti a materiálnych statkov) . Existuje 

realita moci/nadvlády, ktorá sa snaží presvedčiť, kvôli hladkosti vládnutia, že je 

legitímna. Max Weber sa teda striktne drží pojatia politiky ako panstva človeka nad 

človekom, jeho pojatie legitimity, ktoré obyčajne reflektuje súhlas ovládaných 

s vlásdnutím, je nedostatočné, pričom práve rešpektovanie vlády a súhlas je dôležitý 

prvok politiky.  

 Max Weber sa pri teoretizovaní politiky odkazuje na štát, špecificky na moderný 

štát, ktorý charakterizuje ako monopol legitímneho násilia na určitom území ako 

prostriedok panstva. Za účelom monopolného panstva spojil v rukách svojho vedenia 

vecné prostriedky nutné na jeho fungovanie, vyvlastnil držiteľov autonómnych zdrojov 

moci - stavovských funkcionárov, a na ich miesto zasadol sám. (Weber 1996, str. 251) 

Weber pomocou svojej metódy konštruovania ideálnych typov definuje politický zväzok 

– moderný štát, pričom z jeho perspektívy neexistuje podstatný rozdiel medzi 

plebiscitnou demokraciou a absolutistickou monarchiou. V Európe sa vytvoril druh 

panstva stelesňovaný inštitúciami moderného štátu, v tejto politickej forme existuje ale 

riziko: štát monopolizoval moc, záleží, kto tento monopol ovláda. Weber pred nás kladie 

alternatívu – buď bude moderný štát/demokraciu – monopol legitímnej moci ovládať 

mašinéria na čele s politickým vodcom, alebo mašinéria bez politického vodcu – politici 

z povolania žijúci z politiky ale nie pre politiku bez charizmatických kvalít, bez 

politického étosu. (Weber 1996, str. 253, 281) Weber práve v osobe politického vodcu 
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nachádza jadro politiky, práve politický vodca riadiaci sa politickým étosom je kľúčový 

pre dobré fungovanie štátu, pre jeho prežitie, ktorý je ohrozovaný byrokratickou 

a straníckou mašinériou.  

 Moderný štát začal vznikať, keď knieža alebo kráľ začal  stavy (držiteľov 

autonómneho práva) politicky vyvlastňovať a ustavovať svoj monopol. K tomu účelu 

knieža potreboval pomoc, a keď už bol monopol ustavený, potreboval vytvoriť vrstvu, 

pomocou ktorej by bol monopol v štáte vynucovaný a udržiavaný – byrokraciu. Politik 

z povolania žijúci z politiky ale nie pre politiku, to je človek, ktorému je vykonávanie 

panstva živobytím (preto z povolania), ktorý sa chce podieľať na politike, ale nemá 

ambíciu alebo charizmu byť pánom/kniežaťom a neberie politiku ako zmysel – povolanie 

v pravom slova zmysle (nechce žiť pre politiku), a preto vstupuje do jeho služieb, 

zvyčajne v byrokracii (a žije z politiky) (Weber 1998, str. 253) . Byrokrat je politik 

z povolania, žijúci z politiky (Weber 1998, str. 259), bez ktorého si nemôžme predstaviť 

moderný štát, étos jeho práce je však odlišný od étosu politického vodcu. „Cťou úradníka 

je, že proti svojmu vlastnému presvedčeniu na zodpovednosť nadriadeného úradu vykoná 

príkaz, ktorý považuje za nesprávny, veľmi svedomito a presne tak, ako by odpovedal 

jeho vlastnému presvedčeniu.“ (Weber, 1996, str.263)  Byrokracia sa postupne 

profesionalizovala, jej kompetencia sa stala prakticky vždy vyššia ako kompetencia 

politika, pretože musí spĺňať určité predpoklady, zložiť určité skúšky, mať vyštudované 

určité obory, pôvodne prevodová páka kniežaťa sa postupne stala pomerne autonómnou 

zložkou schopnou výrazne ovplyvniť a ovládnuť oblasti, ktoré neznášali diletantizmus 

panovníka (napr. financie) (Weber 1996, str. 256). Byrokracia akonáhle vznikla, 

vytvorila určitú prax a logiku, ktorá sa postavila aj proti samovládcovi, v ktorého 

prospech bola vynájdená, štát sa čoraz viac byrokrtaizoval, vytvorila sa teda určitý 

systém, železná klietka nutnosti, mašinéria. Vznikla z určitej objednávky, začala si ale žiť 

vlastným životom, akoby sa zabudlo, že zmysel jej existencie sa odvodzuje od 

politického vodcu. 

 Voči trendu byrokratizácie (silný) absolutistický monarch ustavuje svoj kabinet –

poradcov, ktorý mu radia a umožňujú si osedlať byrokraciu, často jeden z členov 

kabinetu – napríklad Richelieu alebo Bismarck, sa stane reálnym vodcom-politikom, 
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Weber ale absolutistickú monarchiu príliš neidealizuje – človek s predpokladmi 

politického vodcu sa ním totiž môže stať vlastne len náhodou 

 Od 19. storočia s nástupom parlamentu a postupného rozširovania volebného 

práva, sporu parlamentu s monarchom o moc v štáte sa určitým spôsobom dynamizuje 

politická situácia v modernom štáte, ktorá vrcholí v Nemecku práve v rokoch 1918-1919 

rozkladom cisárstva (ktorého systém podľa Webera zamedzoval vzniku politického 

vodcovstva (Weber 1996, 257-258, 278-282)). Akonáhle parlament získava navrch nad 

korunou, menia sa spôsoby, ako sa stať politickým vodcom, čiastočne aj ako sa stať 

„politikom z povolania“. Z víťazstvom parlamentu začína ako kľúčová inštitúcia pre 

získanie moci pôsobiť strana – inštitúcia na získavanie hlasov, a teda mandátov do 

parlamentu a moci. V začiatkoch, keď volebné právo malo len niekoľko málo percent 

obyvateľstva, mal stranícky systém formát strán honorácii, z ktorých sa ale veľmi rýchlo 

stávajú masové strany – strany caucusu, pre väčšiu efektivitu začínajú strany – ktoré sa 

veľmi rýchlo rozširujú, organizujú, stávať mašinériou z veľkým rozpočtom, ktorý 

potrebuje peniaze (dôležité politické postavy sú election agent alebo boss – ľudia schopní 

financovať stranu, a preto hrajúci dôležitú úlohu), aby mohla živiť náročné kampane, 

pridružené organizácie, strana ale zároveň potrebuje na svojom čele demagóga – silnú 

charizmatickú osobnosť schopnú pritiahnuť ľudí a získať voličov. Politickým vodcom 

v takejto situácii je ten, kto dokáže udržať vo svojich rukách mašinériu – a to je buď 

election agent, boss, čiže politickí podnikatelia, tí poväčšinou stoja v pozadí a zaujímajú 

sa len, aby systém profitoval, alebo leader strany – charizmatický vodca, demagóg 

schopný okrem riadenia mašinérie aj získavať srdcia ľudí – možný veľký politik - 

charizmatický vodca, človek žijúci pre politiku.  

Strana caucusu síce vytvára s poslancov a straníkov poslušné stádo, na jej čele ale 

obyčajne stojí postava talentovaného politika. Systém caucusu - stranícka mašinéria ale 

nemusí automaticky podporovať presadenia sa človeka s vodcovskými predpokladmi do 

vedenia, a to ak pohyby v strane drží v rukách stranícka honorácia. Tvoria ju zaslúžilí 

členovia spoločnosti, v strane zaslúžilí straníci, majúci svoju autoritu, ktorí medzi seba 

zriedka púšťajú nového človeka, a majú nevraživosť voči demagógovi. Samozrejme aj 

strana, kde hrajú kľúčovú úlohu honorácie musí vytvoriť stranícku mašinériu, ale nie na 

čele s vodcom. Je paradoxné, že strany riadiace sa „nízkymi“ dôvodmi k fungovaniu, 
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neopierajúce sa ani o ctihodných autonónomnych občanov (o česť ctnostných), ani 

o svetonázor a prepracovaný program, ktorých ambícia (ambícia straníckej mašinéria 

a volebných podnikateľov) je získať moc – príležitosť rozdeľovať úrady a benefity, je 

hodnotená pozitívnejšie, ako strany honorácie alebo strany založené na svetonázore. Pre 

Webera dobrá politika nie je vecou ctnosti, ani vecou dobrého programu, dobrá politika 

je politikou politického vodcu. Západné anglosaské krajiny majú podľa Maxa Webera 

dvojité šťastie – tradíciu slabej byrokracie (často menenej z politických dôvodov ako 

napr. v USA) a tradíciu silného parlamentu a teda straníckeho systému, ktorý je schopný 

plodiť politických vodcov. Nemecko má dvojitú smolu – tradíciu silnej byrokracie 

a slabého parlamentu a teda straníckeho systému, ktorý nie je určený, nemôže, ani 

neplodí/nedáva príležitosť k politickému vodcovstvu. Dodajme ešte, že silné politické 

osobnosti sa podľa Webera kryštalizovali aj v žurnalistike – typovo je totiž charizmatický 

politik v demokraciách demagógom, a práve v novinách sa mohol ako demgóg tj. veľký 

komunikátor. Dobrý  žurnalista má zároveň schopnosť v časovom tlaku dobre 

porozumieť a zhodnotiť problematiku, ktorú zároveň dokáže príťažlivo vysvetliť, 

a nestráca pritom vlastnú dôstojnosť (Weber 1996, str. 263-264),  vplyv mašinérie, ktorá 

vstupuje do novín (bulvarizácia kvôli zvýšenému odbytu) ale podmienky pre existenciu 

tohto typu žurnalistu učinila nemožným. 

 Určitým refrénom vo Weberovych názoroch, je uzavieranie človeka do 

„železných klietok“ ustavených systémov (v straníctve, v byrokracii, v žurnalistike, 

v prvom rade ale vo výmenných vzťahoch – v ekonomike), ktoré sú organickou súčasťou 

modernej doby. Weber tieto procesy organizácie popisuje a vysvetľuje, popisuje ako 

vznikali (moderný štát zo súboja stavov s panovníkom, kapitalizmus odvodzuje 

z protestantskej etiky a konceptu povolania – mimochodom Weberov článok, o ktorý sa 

táto esej opiera, sa volá Politika ako povolanie a odvoláva sa na rovnaký pojem), ale, 

i keď to môžme z textu len domyslieť, Weberovi sa predstava spoločnosti, alebo štátu, 

ako súbor mašinérii, nepozdáva. V eseji kladie voľbu, ktorú má nová nemecká republika 

a jej strany resp. ústava  rozhodnúť – mašinéria s vodcom na čele, alebo bez neho. Prečo 

by sme mali vybrať tú prvú možnosť? Prečo nás Weber presviedča o potrebnosti 

a nutnosti politického vodcu? Relevantné môžu byť tri odpovede odkazujúce sa na dva 

zdroje jeho myslenia. 
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1. Nietzche, ocenenie aristokratických herójskych ctností pána, ktorý svetu dáva 

chuť. 

2. Protestantské učenie o porušenosti sveta, ktorý je svetom nejednoznačnosti, kde 

veci, inštitúcie podliehajú skaze. 

3. Vízia plurality cieľov ktoré človek môže chcieť nasledovať medzi ktorými musí 

voliť. 

Politický vodca je v pojatí Maxa Webera opakom byrokrata, pojem, vlastnosť, ktorý 

odlišuje politika od úradníka je zodpovednosť. Úradník nenesie zodpovednosť za svoje 

činy, je/má byť len kvalitnou prevodovou pákou profesionálne plniacou zadania. Pojem 

zodpovednostiale u Webera neznamená len fakt, že politik v demokracii môže byť 

vymenený vo voľbách (je voči nemu vyvodzovaná politická zodpovednosť), a úradník 

väčšinou nie. Pod pojmom zodpovednosť Weber nemyslí zodpovednosť voči niekomu 

(ľudu). Je to skôr určitá vlastnosť človeka/politika, vysvetľuje politický étos.  

 Zodpovednosť (pocit zodpovednosti) je pre politického vodcu kľúčovou 

vlastnosťou, jeho vysvetlenie a dôležitosť, ktorý mu Weber prikladá, je vhodné uviesť 

Webrovym vnímaním sociálneho sveta – jeho porušením – určitým pesimizmom 

vyvierajúcim z už zmieneného protestantského konceptu skazenej prirodzenosti 

a porušenosti sveta –  alebo ako to Weber veľmi pregnantne vyložil, že diabol má vo 

svete určitú moc, a teda ľudské jednanie, a hlavne jednanie politika má v sebe určitú 

tragiku. Téza „z dobrého môže vzniknúť len dobré, zo zlého zlé“ neplatí. Žijeme 

v tragickom svete, kde najčistejšie úmysly presadzované najčistejšímy spôsobmi plodia 

tie najhoršie výsledky, kde spravodlivé jednanie produkuje nespravodlivé výsledky, kde 

vytváranie raja nakoniec vytvára peklo, „zmysel politického jednania je často 

v neadekvátnom pomere k výsledkom“ (Weber 1996, str. 284) . Weber pre dobré 

nasvietenie pojmue etiky zodpovednosti ju stavia do kontrastu s etikou zmýšľania.  

 Dobrý politik je nesený v prvom rade etikou zodpovednosti, čo znamená jednať 

z ohľadom na dôsledky, do budúcnosti. Človek jednajúci podľa etiky zmýšľania nejedná 

„pod zorným uhlom dôsledkov“, ale jedná podľa maxím, ktoré sú absolútne, napr. 

nepokradneš, nezabiješ. Človek jednajúci podľa etiky zmýšľania sa snaží jednať podla 

týchto maxím, snaží sa nepodľahnúť akýmkoľvek kompromisom (kompromis znamená 

prehru), ktoré obyčajne poškvrňujú a dusia úplameň odhodlania k správnemu jednaniu, 
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akékoľvek dôsledky, a vieme, že jednanie podľa takýchto maxím vedie k nežiadúcim 

dôsledkom, sú mimo jeho záujmu, neberie ich do úvahy, ani za ne nenesie zodpovednosť. 

Prafrázujúc text z evanjelia, človek jednajúci podľa etiky zmýšľania hľadá kráľovstvo 

Božie a jeho spravodlivosti, pričom verí Pánu Bohu, že všetko ostatné mu bude pridané. 

Ak nebude, je to vôľa Božia, alebo dôsledok veľkého zla sveta, ktorý nie je hodný 

a pripravený na svätosť. Etika zmýšľania je etikou čistoty individua, v ideálnom prípade 

ignorujúceho svet. 

 Človek jednajúci podľa etiky zodpovednosti pociťuje zodpovednosť za svoje 

činy, jeho jednanie nie je jednanie individua demonštrujúceho svoju svätosť alebo 

oddanosť Bohu/myšlienke, je zviazané zo svetom, ktorý chce jednaním zachovať, alebo 

premeniť. Nemôže preto ignorovať realitu sveta (jeho porušenosť, ale aj jeho inštitúcie, 

logiku, mašinérie), naopak, musí z nej vychádzať. Jednanie zodpovednosti nemá v centre 

ako cieľ a ideál čistotu individua, ale nejakým spôsobom dobre usporiadaný svet. Politik 

jedná so zacielením na dôsledky vo svete, vstupuje teda do porušeného sveta, a ako 

politik pracuje s mocou,s donútením a násilím (vo weberovom porozumení), a teda 

s prostriedkom z perspektívy mravnosti a spásy duše krajne kontroverzným.  Politik 

jedná zo zacielením na určitý výsledok, a za svoje jednanie nesie zodpovednosť, 

minimálne sa k nej hlási. Uvedomuje si súvislosti, chápe aj, že nezamýšľané dôsledky 

môžu obrátiť jeho zámer na ruby, uvedomuje si aj, že preto, aby svet zachránil, zachoval, 

alebo premenil potrebuje pomoc – mašinériu, ktorej členovia sú často motivovaní 

nízkymi záujmami, a tak sa často politikove ciele obracajú proti sebe. 

 Max Weber ale netvrdí, že dobrý politický vodca koná len podľa etiky 

zodpovednosti, etka zmýšľania a etika zodpovednosti sú komplementy, ktoré spolu 

dohromady vytvárajú pravého človeka povolaného k politike. Je veľmi pôsobivé 

a opravdivé, keď človek do hľbky si uvedomujúci dôsledky svojho jednania v mene 

vyšších dôvodov povie: Tu stojím, inak nemôžem. (Weber 1998, str. 295) (Weber tu 

odkazuje na výrok Martina Luthera zo snemu vo Wormse, kde odmietol odvolať svoje 

učenie, čím sa cirkev rozdelila – teda situácia, keď neblahé dôsledky jednania, ktoré si 

Luther uvedomoval, nezabránili Lutherovi stáť na svojom/božom), veľký politik 

rozmýšľa prevažne v intenciách etiky zodpovednosti, uvedomuje si aj dôsledky, teda 

tragiku svojho postavenia, čo dáva jeho jednaniu v zmysle etiky zmýšľania veľkú váhu 
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a punc opravdovosti. Treba si uvedomiť, že obidve druhy jednania sú etickými 

jednaniami, motivované hodnotami, v obidvoch hrajú hodnoty ako pravda, spravodlivosť, 

alebo ideály socializmu poprípade národa kľúčovú rolu, ani jednanie podľa etiky 

dôsledkov nie je jednaním záujmovo racionálnym.  

 Weber pri charakterizovaní vlastností politika z povolania – vodcu, zvýrazňuje 

ešte ďalšie tri vlastnosti vášnivosť – pocit zodpovednosti – odhad.  

 Vášnivosť, to je vo Weberovom pojatí zapálenie pre nejakú vec alebo hodnotu, 

vecnosť. Politické jednanie sa bez zacielenia a vášnivosti, ktorá kladie presadenie určitej 

veci človeku ako starosť, bremeno, ktorému musí dostáť, stáva bezcieľnym, opájajúcim 

sa samým sebou, mocou pre moc, a teda určitým sebastredným predvádzaním sa. Politik 

vtedy nejedná pre svet, ale akoby len za seba a pre seba, a jeho pôsobenie je 

charakterizované čistou márnosťou. Ješitný politik usilujúci sa o moc pre moc a uznanie 

je veľmi padlým typom politika. Vecná zanietenosť je zároveň vlastnosťou, ktorá dodáva 

človeku odhodlanie  v politickom boji v situácii porušeného sveta, pôsobí ako motor, 

ktorý politika ženie ďalej. 

 Odhad je vlastne súdnosť, vedieť posúdiť realitu z odstupu, v prvom rade 

racionálne, ale aj pomocou intuície. Súčasťou odhadu je schopnosť vytvoriť si odstup od 

problematiky, v ktorej je politik obyčajne vnútorne zaangažovaný, aby ju mohol správne 

usmerniť. Weber vlastne hovorí, že človek by mal byť pre určité veci zapálený, zároveň 

má byť schopný v pravý čas poodstúpiť (teda udusiť svoju vášnivosť), aby jednanie bolo 

úspešné a dobre zacielené. (Weber 1996, str. 282-284). 

 Aj čo sa týka vlastností politika, aj čo sa týka étosu, je politik človekom, ktorý 

v sebe „skrýva áno aj nie“, je vášnivý a zároveň má odstup, je nesený étosom 

zodpovednosti, ale je aj silnou osobnosťou schopnou ho v pravý čas odmietnuť, žije 

a vychádza zo straníckych mašinérií, a pritom jeho osobnosť je akoby opačná – chce 

rozhodovať, byť slávny mať moc a niesť zodpovednosť. 

 Politický vodca žijúci pre politiku dáva mašinérii zacielenie, v určitom slova 

zmysle je podmienkou aby v svete boli v hre fenomény ako vôľa a teda sloboda, aby svet 

zostal ľudským. Mašinéria bez vodcu, byrokratický štát je ohrozením ľudského sveta, na 

dôležitej úrovni vylúčenie rozhodovania, pričom práve vôľa a rozhodovanie je prejav 

slobody človeka.  
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 Weber pre priblíženie situácie človeka vo svete používa obraz polytheizmu 

hodnôt. Situácia človeka v dnešnom svete sa podobá situácii starovekého pohana, ktorý 

žije vo svete vzájomne bojujúcich (alebo nebojujúcich) síl/bohov, pričom každá z nich sa 

usiluje o priazeň človeka, medzi ktorými si človek volí (Weber 1996, str. 291, str. 126-

130), ale ktorým aj skladá účty. V takejto situácii sa ocitá každý človek ako individum ak 

ale nebude na čele mašinérie stáť politický vodca, ktorý je schopný ju ovládať  a vhodne 

jednať ako politik, ľudská situácia voľby a „uctievania“ 

božstva/hodnoty/myšlienky/ideológie, bude z dôležitej sféry ľudského života odstránená, 

a to zo sféry, ktorá zásadne utvára ľudský svet a človeka samého. Mašinéria bez politika 

znamená skrátka odmietnutie voľby a rozhodovania o sebe. Riziko takej situácie naháňa 

Weberovy strach. 

  

 Zhrnutie: 

Weberova teória je vlastne obhajobou politiky. V situácii modernej doby ako doby 

mašinérií, vo svete polyteizmu hodnôt, v ktorom z dobrých úmyslov nemusia vyrásť 

dobré dôsledky, v situácii určitej tragickej porušenosti sveta, je nutné obhájiť sféru 

politického jednania (politika), ktoré je charkterizované: 

- mocou rozhodovať, mocou voľby (v čom sa líši od úradníka, ktorý si koná svoju 

zákonnú povinnosť, alebo ktorý vykonáva pokyny nadriadeného), a to v širokom 

slova zmysle. Hlavne ale v situácii polyteizmu hodnôt obrazne povedané, zvoliť 

boha, ktorého bude politická jednotka uctievať. 

- etikou zodpovednosti (ktorá je zacielená na zotrvanie a dobro sveta) 

 

II.3. Carl Schmitt  - politika sa deje tam, kde národ určuje  nepriateľa 

 

 Nemecký právnik Carl Schmitt je v politickej filozofii veľmi kontroverznou 

postavou, hlavne svojou politickou angažovanosťou v NSDAP v hitlerovskom Nemecku, 

ale aj svojimi kontroverznými myšlienkami, akoby nazeranie na jeho politickú filozofiu 

nepripúšťalo možnosť stredovej pozície – buď radikálne odmietanie, alebo nadšené 

pritakávanie. Akoby sa aj jeho politického diela týkala jeho zásadná téza: kritérium 

politična, to, čo robí oblasť politiky špecifickou oproti iným sféram (morálnej, 
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ekonomickej) je rozlišovanie v dualite priateľ- nepriateľ. Schmitt bol po II. svetovej 

vojne označovaný za temnú osobu, produkujúcu síce zaujímavé, ale v podstate 

„nepriateľské“ politické myslenie, myslenie voči ktorému je treba sa vymedziť. A keďže 

svoju dobu označoval ako epochu depolitizácie a neutralizácie, muselo ho len tešiť, že 

práve jeho myslenie len málokoho nechalo neutrálnym. 

 Pre myslenie Carla Schmitta považujem za určujúce dva jeho koncepty, ktoré sa 

navzájom dopľňajú – pojem suverenity, ktorému sa venuje v diele Politická teológia 

a pojem politiky, ktorého výkladá v rovnomennej, pričom ich pomyselným prienikom, 

kde sa oba koncepty stretávajú, je vojna.  

 V ďalších častiach sa pokúsim Schmittovo porozumenie politiky vyložiť a dať do 

kontrastu s Aristotelovou politickou filozofiou (a s myslením Hannah Arendtovej, ktoré 

v mnohom na Aristotela nadväzuje). Taktiež sa pokúsim o jeho kritiku, budem sa snažiť 

ukázať, že Schmitt v svojom myslení obracia pojmy, a to nie z hlavy na nohy, ale naopak, 

vyzdvihnem zdôraznenie napätia, polarity, konfliktu ako charakteristického znaku 

politickej sféry v Schmittovom koncepte politiky, a čo je určite neprehliadnuteľným 

sprievodným znakom politickej praxe, a tiež Schmittov popis dynamiky politizácie 

a depolitizácie. Politické myslenie Carla Schmitta je pre náš účel výzvou, pretože Carl 

Schmitt si kladie rovnakú otázku ako my – Ako odlíšiť politické jednanie od 

nepolitického?, je teda potrebné sa s jeho odpoveďou dobre vysporiadať. 

 Podobne ako Arendtová a Weber, aj Schmittova politická filozofia vyviera 

z určitého pesimizmu, situácia sveta z perspektívy politickej sféry je neradostná, epocha 

štátnosti sa chýli ku koncu a s ňou celá sústava pojmov na ňu napojených (Schmitt 2007, 

str. 10) , ktoré ju obhajujú a vysvetľujú, a zároveň obhajujú a vysvetľujú politiku (pretože 

v dobách ius publicum europeum, teda epochy štátnosti sa politické krylo so štátnym, tak 

politike ešte rozumie aj Weber v eseji Politika ako povolanie – politika je riadenie 

a ovplyvňovanie štátu) prestáva byť zrozumiteľná. Schmitt si uvedomuje, že politiku 

a politično už nie je možné klásť do ekvivalencie so štátom. Príčin konca doby štátnosti 

je niekoľko – vznik totálneho štátu tj. prepojenie a splynutie štátu a spoločnosti, záujmom 

štátu sa teda môže stať akákoľvek ľudská činnosť, a teda rozdiel medzi štátom (politikou) 

a ostatnými sférami ľudskej činnosti sa rozplynul, takže aj v rámci štátu treba politickú 

sféru rozpoznať. Ďalej vznik nadštátnych útvarov (Liga národov) a všeobecneVersaileský 
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systém, ktorý je pre Schmitta rozchodom s európskou praxou medzinárodných vzťahov 

(hlavne s konceptami vojnovej viny, moralizmom, tendenciou podraďovať politiku pod 

právo), a tým aj so svetom štátov ako monopolov na politiku, taktiež vznik Sovietskeho 

Ruska a s ním uvedenie do života revolučné politické hnutie, ktoré nerešpektuje hranice 

štátov. Do takejto situácie – do situácie končiacej sa éry štátu a štátnosti (myslím, že naša 

situácia je podobná) prichádza prvá veta jeho spisu – pojem štátu predpokladá pojem 

politična (Schmitt 2007, str.19), teda s rozkladom štátu sa nerozkladá aj špecificky 

politická sféra, s rozkladom štátu (pojmu štátu) sa politično (pojem politična) ešte 

nestráca, Schmitt sa v situácii určitého teoretického a inštitucionálneho vákua (nachádza 

sa v podobnej situácii ako Arendtová – politika/politično už nie je zrozumiteľné) na novo 

vysvetliť charakter a chuť politiky, jej sféru, taktiež aj nájsť znova oblasti, kde sa 

fenomén politiky znova vynára (partizánska vojna, teória veľkopriestorov). 

 K vyjasneniu pojmu politiky ako určujúceho pojmu politickej sféry chce Schmitt 

dôjsť odhalením a stanovením špecificky politických kategórií (Schmitt 2007, str. 26), 

pričom politikou nerozumie ani tak určitú prax, ale ako dimenziu ľudskej existencie – 

popri dimenzii morálnej ( kde sa človek riadi podľa duality dobré – zlé), dimenzii 

estetickej (pekné – škaredé, resp. umelecké dielo – gýč), dimenzii ekonomickej 

(rentabilnosť – nerentabilnosť) existuje aj sféra politiky, ktorá je určená 

kritériom/dualitou priateľ – nepriateľ. Čo to ale znamená? 

 Myšlienka spojenia priateľstva (nepriateľstva) s politikou, s politickou obcou, že 

priateľstvo je konštitutívny prvok obce nie je nová. Aristoteles sa vo ôsmej kapitole Etiky 

Nikomachovej zaoberá priateľstvom a považuje ho za vzťah, ktorý drží polis pohromade 

(priateľstvo totiž inšpiruje a udržiava vzájomnosť – zväzok medzi ľuďmi), naopak 

nepriateľstvo ju rozbíja. Aristoteles považuje dokonca  priateľstvo pre obec za 

hodnotnejšie, než spravodlivosť (Aristoteles, 2005, 1155a25-35). Zatiaľ čo ale Aristoteles 

kladie dôraz na priateľstvo pri udržiavaní a ustavovaní obce, Carl Schmitt na 

nepriateľstvo, na polaritu, ktorú vytvára práve polarita priateľ – nepriateľ, nie na situáciu 

vzájomnosti a zmluvy, ale naopak na možnosť a realitu oddelenia (v bytostnom slova 

zmysle) a boja. Schmittov prístup súvisí s určitou tendenciou považovať výnimku, „to 

druhé“, ne-normalitu, výnimočný stav za niečo, čo významne hovorí o normalite, 
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o bežnom, čo mu určuje hranice, a teda ho utvára, pre vhodnú charakteristiku je teda    

ne-normalita pre Schmitta hádam ešte dôležitejšia ako normalita. 

 Keď sa teda človek pohybuje v politickej sfére, rozhoduje sa podľa kritéria priateľ 

– nepriateľ, pričom pojem nepriateľ nie je pre Schmitta len obraz, nepriateľ nie je 

konkurent, alebo protivník (v debate), nepriateľ je ten, s ktorým nechcem zdieľať jeden 

svet, ktorý je ohrozením spôsobu života, v čistom prípade ma chce reálne zničiť, fyzicky 

zlikvidovať, a ako nepriateľa ho chcem fyzicky zlikvidovať aj ja sám. (Schmitt 2007, str. 

28) Nepriateľ ale nie je vrah, nepriateľstvo nie je nepriateľstvom voči jednotlivcovi, ale 

voči skupine, politický nepriateľ národa  je niekto iný v zmysle iný národ, s iným 

spôsobom života, ktorý považujem pre seba a svoj spôsob života za ohrozenie. Toto 

nepriateľstvo je tak silné, že som v boji s nepriateľom ochotný obetovať svoj vlastný 

život, alebo považujem výzvu k boji s nepriateľom za legitímnu. (Schmitt 2007, str. 29) 

Znakom politična je teda dynamika nepriateľstva, a možnosť vojny a smrti. Dôvodom, 

substanciou, ktoré môžu viesť k vojne, je viac – poznáme náboženské vojny, ekonomické 

vojny (ktoré sa ale vedú sofistikovaným, pseudohumanitným spôsobom, ako odoprenie 

úveru, obchodná blokáda), vojny medzi štátmi (tie považuje Schmitt za najhumánnejšie, 

pretože sa s nimi spájajú určité obmedzenia (hegung des krieges), v podstate akákoľvek 

otázka môže byť politizovaná, teda stať sa predmetom intenzívnej polarizácie, a teda 

môže sa z nej stať otázka osudu – života a smrti.  

 Schmittov pojem nemá byť a nie je v prvom rade popisný, skrýva sa za ním 

strach, že dôležitá súčasť ľudskej existencie, a to tá, ktorá ľudskému životu dáva chuť 

a vôňu, zaujímavosť, sa vytratí, a zostanú len technické problémy, ekonomická 

konkurencia, debata o mravoch, život stratí špecifický existenciálny náboj. Svoju epochu 

totiž Schmitt nazýva epochou depolitizácie a neutralizácie – odstraňovania politickej 

sféry v prospech mravnosti, ekonomiky (Schmitt 2007, str 70). To je jedna rovina, ktorá 

je výzvou pre Schittovu prácu – ľudstvo stráca jednu dôležitú sféru.  

 Druhý zdroj, ktorý ho podnietil k zaoberaním sa pojmom politiky, je svojim 

spôsobom menej depresívny. Politikum – jednanie v zmysle polarity priateľ – nepriateľ 

(ako sme ho popísali) sa nestráca, len mení svoju podobu. S odchodom epochy štátnosti 

odchádza aj umiernená „relativizovaná“ forma nepriateľstva  , ako ju praktizovali 

európske štáty v 18. a 19. storočí (z malou výnimkou revolučných vojen Francúzskej 
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revolúcie a Napoleónskych vojen v Európe, netýka sa pôsobenia európskych mocností 

v kolóniách), kde vojna nikdy nemala za cieľ absolútne zničenie protivníka, zároveň bola 

obmedzená rôznymi pravidlami – bola vedená vojakmi (civilov sa netýkala), uvádzalo ju 

formálne vyhlásenie vojny (výnimočného stavu), zakončovala ju mierová zmluva 

a usporiadanie normality, pričom porazenému nie je upieraná ľudská dôstojnosť, má 

dôstojnosť a status, či už nepriateľa alebo porazeného, štát sa mohol v konflikte vyhlásiť 

za neutrálneho (odmietnuť polarizáciu a správat sa ku každému ako priateľ) (Schmitt 

2007, str. 10-12). Namiesto takto obmedzenej vojny sa začína objavovať totálna vojna, 

do ktorej sú zapojení všetci obyvatelia, bojuje sa všetkými možnými metódami a nad 

nepriateľom je na konci vynesený súd ako nad zločincom, často má byť zničený, keď už 

nie po fyzickej (v triednej vojne v Sovietskom zväze aj fyzicky), tak aspoň po materiálnej 

a morálnej stránke. Politikum sa teda pretransformovalo, respektíve zjavilo sa iným, 

zlovestnejším spôsobom, pre Schmitta v hrôzostrašnej podobe spravodlivých 

humanitárnych vojen vedených ako trestné výpravy za účelom vyvrátenia a odstránenia 

protivníka, ktorý je vykazovaný mimo zákon a mimo ľudstvo, a tak odstraňovaný. 

Schmitt dúfa, že správne pochopený charakter a dynamika politična umožní lepšie sa 

vysporiadať s jeho dôsledkami, ktoré môžu byť zlovestné. Ignorovaná sféra politiky 

nemusí nutne znamenať, že politická dynamika bude odstránená (je otázka, či by sme 

v depolitizovanom svete chceli žiť), ale že sa zjaví v inej, „neobmedzenej“ a zároveň 

karikovanej podobe (vojna za ukončenie vojen) (Schmitt 2007, str. 36-37, 77). 

 Politické jednanie je určované rozlišovaním v zmysle duality priateľ – nepriateľ, 

ktorá je chápaná existenciálne, teda skrýva v sebe možnosť vojny, a teda súboja, kde ide 

o život indivíduí, vrchol politického jednania je správne rozpoznať nepriateľa, a jednať 

podľa toho zistenia. Politické jednanie teda spočíva v správnom rozvažovaní, správnom 

určení nepriateľa, pretože nesprávne určenie môže byť smrteľné (Schmitt spomína 

situáciu, keď ešte počas Francúzskej revolúcie francúzska aristokracia rojčila 

o jednoduchom človeku v zmysle Rousseauvho mravného divocha) (Schmitt 2007, str. 

68), správne určenie nepriateľa je vrchol politického úsudku. Je treba dodať, že určenie 

nepriateľa nie je len analytickou úvahou, má v sebe aj rozmer odvahy, rozhodnutia, ktoré 

bude treba niesť do dôsledkov. Štát/politická entita, ktorý odmietne robiť takéto 

rozhodnutia stráca svoje politické bytie. (Schmitt 2007, str. 52) Podmienkou politického 
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jednania, atrubút politickej moci (štátu) je ius belli. Bez toho nemá určenie nepriateľa 

vôbec význam. 

 Práve vojna je neuralgickým bodom politiky, pod zorným uhlom vojny, ako 

najzaššej možnosti nepriateľstva, sa politika praktizuje, vojna je pre Schmittovu politickú 

teóriu neuralgickým bodom, pretože je priesečníkom dvoch odlišných ale kompatibilných 

spôsobov, ako rozmýšľať o politike a o politických pojmoch – politika ako sféra jednania 

určená dualitou priateľ – nepriateľ, a suverenita ako atribút politickej vlády, panstva. 

Suverén podľa Schmitta nie je v prvom rade ten, kto určuje, čo bude na konkrétnom 

území platiť ao zákon, nie to teda v prvom rade ten, ktorý určuje, čo je „normálne“, ale je 

to ten, čo má legitimitu (pretože tu o práve môžeme len ťažko hovoriť) právo 

suspendovať, tj. označiť určitý stav za nenormálny, ktorý odporuje, aby v ňom mohlo byť 

normálne uplatňované právo, normálne vzťahy, suverén je ten, čo má moc vyhlásiť 

výnimočný stav. To sa deje vlastne len v prípadoch ohrozenia samotnej existencie štátu, 

alebo iného politického útvaru, a vedie ku konfliktu teda k vojne, buď k občianskej vojne, 

alebo ku klasickej vojne medzi dvoma politickými útvarmi. To sú dva základné typy, 

vieme sia le predstaviť vyhlásenie výnimočného stavu aj v dôsledku katastrofy, prírodnej, 

zapríčinenej človekom, ekonomickej. Vyhlásiť výnimočný stav ako odpoveď na prírodnú 

katastrofu je relatívne bezkonfliktné - (i keď jadro argumentácie prezidenta Klausa je 

práve v odmietnutí vyhlásiť výnimočný stav kvôli prírodnej hrozbe – pravidlá (ľudskej 

slobody vyjadrené najlepšie v trhu) sú dôležitejšie, takmer absolútne dôležité) 

Výnimočný stav sa vyhlasuje aj v reakcii na reálneho nepriateľa, suverenita znamená 

vlastne schopnosť viesť vojnu, a tak sa zdá, je teda nutnou podmienkou k prežitiu určitej 

politickej jednotky, a ten, čo určuje vyhlásenie výnimočného stavu, nielenže rozhoduje 

o nenormálnej situácii, v ktorej v mene obrany preberá vedenie, nerozhoduje len o vojne, 

tým, že určuje, čo je ne-normálne, rozhoduje aj o tom, čo je normálne, je to vlastne len 

obrátená strana tej istej mince (ako som už popísal, Schmitt tvrdí, že ne-normálna situácia 

hovorí veľmi podstatne o charaktere normálnej situácie). Normálna situácia je teda 

situáciou mieru, ato hlavne vnútornej pacifikácie, keď žiadny z aktérov nekonkuruje 

suverénovi a nenárokuje si suverenitu, ani nemá moc blokovať rozhodnutie suveréna 

o výnimočnom stave, normalita je teda stavom politickej jednoty. Politický svet je teda 

určovaný suverenitou, čo je schopnosť vyhlásiť výnimočný stav, a teda možnosť viesť 
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vojnu, mať teda ius belli. Dynamikou tohto sveta je rozlišovanie priateľ – nepriateľ, 

pričom politik je ten (suverén), ktorý vie rozpoznať a určiť nepriateľa. Neprieteľ je ten, 

ktorý bytostne ohrozuje spôsob života občanov, alebo ohrozuje politickú entitu (ktorá je 

vždy orientovaná na vážny prípad konfliktu) v tak dôležitej otázke, že je možné v jej 

mene vyzvať obyvateľov k obetovaniu vlastných životov, alebo k zabíjaniu nepriateľa. 

 Politický svet, ako som už napísal, ohrozuje neutralizácia a depolitizácia, 

a Schmitt varuje pred jej dôsledkam, hlavne pred zneužívaním právnych a mravných 

pojmov, ale aj stratou schopnosti sa brániť proti revolučným hnutiam – proti boľševizmu 

ale aj proti nacizmu.  

 Epocha neutralizácie, dynamika, vôľa k neutralite je podľa Schmitta stará ako 

modernita, a vznikla súčasne so štátom. Jej prvé výrazy nachádza Schmitt už 

v Descartovej filozofii, ktorú chápe ako polemiku s teologickým myslením ústiacim do 

tridsaťročnej vojny. Descart proti protestantizmu a katolicizmu snaží konštruovať 

neutrálnu plochu svojej metafyziky. Descartov počin je teda odpoveďou polemikou 

s náboženským zanietením bojujúcich strán, súbežnou s konceptom  Bodina a plánoch 

Richelieua, konštruovateľov moderného štátu, ktorý vyriešil náboženské vojny. Dá sa 

teda povedať, že neutralizácia je proces spätý s modernitou, jej korene siahajú do 

„klasickej herójskej doby“ európskeho racionalizmu, do 17. storočia, presne do doby 

ustavenia štátu (Schmitt 2007, str. 80-81). Neutralizácia Descartovho počinu však nenašla 

politický výraz, ustavila len neutrálnu obec učencov, a politična (vtedy reprezentovaného 

štátom) sa netýkala. Depolitizácia a neutralizácia je ale pre Schmitta spojená 

s liberalizmom,  – s myslením buržoázie. Ten počas 19. storočia ako určujúca ideológia 

systematickým spôsobom zmenil a zdeformoval politické predstavy (Schmitt 2007, str. 

68), tým, že neutralitu a neutralizujúce myslenie presadil do politickej praxe, 

nahradzovaním politického čisto morálnym a čisto ekonomickým. 

 Liberalne myslenie (podľa Schmitta) štát a politiku, jej špecifickosť, špecifickú 

politickú sféru ignoruje, namiesto toho myšlienkovo aj v praxi operuje len pojmami 

dvoch sfér – etika a hospodárstvo (Schmitt 2007, str.69). Liberalizmus je okrem toho 

silne individualistický – individum ale nepozná politického nepriateľa s ktorým by musel 

bojovať na život a na smrť, politický nepriateľ je totiž nepriateľom skupiny. (Schmitt 

2007, str. 70). Liberalizmus odmietol svet feudálnych absolutických štátov s vládou 
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šľachty, ktorá viedla ekonomicky vyčerpávajúce a eticky pochybné vojny, nútila umierať 

ľudí a používala pritom násilie. Staré monarchie boli teda zároveň nemorálne 

a nevecné.Liberalizmus chcel tento svet nahradiť iným svetom – svetom liberálnych 

štátov, založených na ekonomickej vecnosti a racionalite, na slobodnom trhu, teda na 

efektivite, racionalite a konkurencii, kde nevládne násilie ani donútenie, kde určujúci je 

jednotlivec. Liberalizmus ostatne Schmitt označuje za ideológiu meštiakov, ktorý chcú 

žiť pokojný život v kruhu rodiny, pokojne obchodovať, sféra politiky a s ňou spojené 

napätie a nebezpečenstvo ich ohrozuje, potrebujú len autonómiu 

 Proti násiliu a neslobode postavil liberalizmus podľa Schmitta etiku (duchovnosť) 

– symbolizovanú hlavne teóriou ľudských práv, a argumentáciou odvolávajúcou sa na 

práva pri rozhodovaní. Liberálny štát bol teda pre Schmitta štátom ekonomickej 

konkurencie a morálnej diskusie, respektíve pseudodiskusie, pretože nie je pripustená 

kritika nezpochybniteľných dogiem liberálnej epochy.  Zdá sa paradoxné, že liberalizmus 

uznáva autonómiu sfér – ekonomika sa stala autonómnou na etike a náboženstve, 

rovnako tak mravnosť, sloboda tvorby v umení, autonómia estetiky sa stala podstatnou 

kauzou pre liberalizmus, ten v konečnom dôsledku je zameraný proti političnu, proti 

politickému jednaniu. Politično, polarizácia priateľ – nepriateľ, sa ale znovu objavuje. 

Ako substancia, otázka polarizácie sa stala ekonomika, nepriateľom sa stal socializmus 

respektíve marxizmus s myšlienkou prechodu k socialistickému hospodárstvu 

a prerozdeľovaniu. Ekonomické protiklady sa stali protikladmi politickými, ekonomika 

sa stala politikum, stala sa „osudom“. Súboj marxizmu a liberalizmu by ešte Schmitt 

mohol oceniť do určitej miery, je to svojim spôsobom boj, ktorý je preňho, naväzujúc na 

Nietzcheho a na herójske bojovnícke cnosti, žiadúci. Politikum sa ale, tým, že bolo 

vylúčené liberalizmom ako rešpektované a svojim spôsobom žiadúce, presúva do 

podzemia. Odtiaľ vychádza v maskovanej a veľmi odpudivej podobe – ak sa nejaký 

národ, resp. skupina sa postaví proti ekonomickej nadvláde, je vystavené „nepolitickým“ 

a predsa politickým praktikám – rozvrátenie meny, blokovanie úveru, skrátka obchodná 

vojna, s deprimujúcimi dôsledkami – hlad obyvateľstva. Spoločnosť už síce nepozná 

vojnu, repektíve ju odmieta a je postavená mimo zákon (alebo musí byť legitimovaná 

medzinárodnou organizáciou), pozná ale sankcie, trestné expedície, pacifikácie, protivník 

už nie je nepriateľ s určitou dôstojnosťou, ktorého treba poraziť, ale narušiteľom, 
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zločincom, ktorého treba pacifikovať (Schmitt 2007, str. 76-77), alebo vyhladiť, to všetko 

ospravedlňované propagandou, alebo poukazom na finálnosť konfliktu – vojna čo skončí 

všetky vojny . 

 

 Zhrnutie: 

Schmitt je, ako som spomínal, kontroverzný autor, je výzvou pre každé uchopenie 

politiky, a teda aj pre túto prácu. Schmitt chce ustaviť politiku ako autonómnu sféru 

ľudského jednania. To ostatne je východiskom tejto práce aj úvah teoretikov politiky. 

Schmitt ale podľa má v chápaní autonómie dve polohy, ktoré kombinuje, povedzme 

silnejšiu a slabšiu. Silnejšia je svojim spôsobom jednoduchšia – politično stojí ako 

rovnocenné a autonómne proti ekonomike, etike, náboženstve. Schmitt vysvetľuje túto 

tézu poukazom na situáciu v 18. storočí, keď sa štát pacifikoval svoje „vnútro“ a venoval 

sa len určovaniu nepriateľa a boju s ním, na čo mal špeciálne cvičených ľudí venujúcich 

sa iba tejto sfére. Práve obraz 18. storočia je na druhej strane obdobím do značnej miery 

nepolarizovaným, veď vojny 18. storočia neboli inšpirované vysokou polarizáciou, so 

spojencov sa stávali nepriatelia behom pár dní a naopak, dynamikou 18. storočia sa 

neriadila dynamikou priateľ-nepriateľ, ale akousi hrou o väčšiu národnú slávu 

a zvyšovanie moci, ako to popisuje Kissinger vo svojej knihe Umění diplomacie, a jeho 

charakteristika je dôveryhodnejšia. Takéto pojatie autonómie politiky sa mi nejaví ako 

presvedčivé, a obhájiteľné. Schmitt ale rozvíja v podstate súbežne oslabené pojatie. 

Podľa druhého pojatia politično akoby nemalo vlastný objekt, ale premieňa rôzne 

subjekty, vstupuje do rôznych sfér a polarizuje ich do vysokej miery – s konkurenta, 

neveriaceho, ne-člena sa stáva nepriateľ, a táto polarizácia akoby vytrhuje daný objekt 

a premiestňuje ho do sféry špeciálneho zaobchádzania. A myslím, že dynamika 

politizácie a depolitizácie, keď sa určitý objekt riadiaci sa povedzme dynamikou 

rentabilné – nerentabilné presúva politizáciou do sféry prijateľné/priateľské – 

neprijateľné/nepriateľské, a to s perspektívy určitej skupiny ľudí, je dôležitý kocept pre 

uchopenie politiky a poltickej sféry, s ktorého budeme vychádzať. 

 Rovnako za dôležitý pre prácu považujem koncept  suverenita v jeho 

schmittovskom negatívnom určení – schopnosť vyhlásiť výnimočný stav, respektíve stav 

vojny a suspendovať normu. A to nielen ako nástroj, ako odhaliť, kto má moc. Schopnosť 
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vyhlásiť výnimočný stav je prejavom nutnou podmienkou pre schopnosť sebazáchovy ale 

aj určitej politickej slobody, bez inštitútu výnimočného stavu je politická obec, ak teda 

zostáva stále politickou, vydaná okolnostiam – a to či už náhode, alebo mašinérii, a teda 

neschopná sa brániť, suverenita sa do značnej miere prekrýva s konceptom jednania 

Hannah Arendtovej. Suverenita je zároveň ľahko zlúčiteľná s Weberovym modelom 

politického jednania, s étosom zodpovednosti, suverenita je podmienkou k takémuto 

jednaniu hlavne v dôležitých situáciách. Pojem suverenitu ako schopnosť vyhlásiť 

výnimočný stav ako prejav politickej moci nás upriamuje na schopnosť politickej sféry 

v mene zachovania spoločnosti alebo zabráneniu neprijateľným stratám rušiť „normálnu“ 

mašinériu politického a ekonomického systému a teda ovládať mašinériu, ktorá sa 

ukazuje v konkrétnej situácii ako nebezpečná. 

 Politizácia  jednak vychádza z konfliktu, je jeho prejavom a je spôsobom ako ho 

vyriešiť vo vnútri politickej jednotky. Postreh, že konflikt a konfliktnosť v dôležitom 

slova zmysle je dôležitým znakom politickej praxe, je veľmi dôležitý pre všetky roviny 

politiky – medzinárodnú (ktorá má pre Schmitta primát), vnútroštátnu aj na úrovni 

strednej demokracie, aje nutné ho zakonponovať do pojatia politiky.  

Z perspektívy politiky, politickej praxe si svet môžeme predstaviť ako súboj 

dvoch božstiev. Politizácia (pomenovaním určitých objektov ako životne dôležitých, 

určité skupiny ako nepriateľské, určité praktiky ako veľmi nebezpečné) jednotlivé sféry 

politizuje, depolitizácia (s nástrojmi ako moralizácia, ekonomizácia, technizácia) ich 

neutralizuje. Najvyšším bohom je ale boh politiky, pretože rozhodnutie o politizácii alebo 

deplitizácii je súbojom, a teda politikou. 

 

II.4. Karl Polanyi – politika pre spoločnosť. 

 

Podobne ako Arendtová a Schmitt, aj Karl Polanyi považuje obdobie, v ktorom žije, za 

obdobie dôležitého zlomu. Ostatne, niet sa čomu diviť, Karl Polanyi a Carl Schmitt boli 

prakticky rovesníci (Schmitt sa narodil roku 1888, Polanyi 1886) a boli teda svedkami 

veľkých otrasov – vojny a medzivojnového obdobia, atmosféra výnimočného stavu – 

rozkladu starých poriadkov, bola v Nemecku veľmi živá. Symbolom týchto nálad môže 

byť slávna Spenglerova kniha Zánik západu. Schmittov a Arendtovej pocit je podobný – 
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žijeme v revolučných časoch prinášajúcich ale rozklad (tradície resp. ius publicum 

europeum). Arendtová aj Schmitt zhodne kritizujú zhodne liberálov za zničenie veľkej 

európskej tradície. Polanyi síce zdieľa s predchádzajúcimi dvoma autormi pocity svedka 

zásadnej premeny, jeho kniha je rovnako kritikou ekonomického liberalizmu, nie ale 

pesimizmus. Polanyi očakáva, že sa s popola systému, ktorý aj tak zomrel na protiklady, 

ktoré mal v sebe, vznikne lepší svet. 

 Jeho publikácia, ktorá je podkladom pre túto kapitolu, nesie názov Veľká 

transformácia, autor v nej ale popisuje dve transformácie. Prvá je ohraničená obdobím 

1795 – 1844, a je to obdobie, keď vznikli vo Veľkej Británii piliere liberálnej civilizácie, 

resp. civilizácie sebeegulujúceho trhu, druhé obdobie, obdobie druhej veľkej 

transformácie sa už začalo, keď v rovnakom období prelomu 20. a 30. rokov 20. storočia 

kľúčové svetové mocnosti USA a Veľká Británia opúšťajú posledný a zásadný pilier tejto 

civilizácie – zlatý štandard a skúšajú hospodársku politiku založenú na iných pilieroch – 

v USA prezident Roosewelt politiku New Dealu, v Sovietskom zväze Stalin naštartoval 

kolektivizáciu a prvú päťročnicu, Hitlerovo Nemecko rovnako začína novú hospodársku 

politiku. Zatiaľ, teda z perspektívy autora, ktorý knihu napísal v Británii počas druhej 

svetovej vojny, ešte neskončila. Dá sa povedať, že Polanyiho kniha je jedným 

z príspevkov, ktorý má orientovať a nasmerovať rozhodujúce osoby, ktoré budú tvoriť 

štruktúrui sveta po vojne, vysvetliť im v prvom rade, kde ležali problémy minulého 

systému, že sa rozpadol a bol tento kolaps bol jednou z príčin vojny – „Pôvod 

kataklyzmatu (druhej svetovej vojny) spočíva v utopickej snahe ustanoviť sebaregulujúci 

tržný systém.“(Polanyi 2006, str. 35) Kníh s podobným zámerom – ovplyvniť Veľkú 

Britániu a jej politikov, ktorá sa pravdepodobne stane víťazom vojny, vychádzalo 

v Británii v tom období viac, Polanyiho knižka je ale určite jedna z najpodstatnejších. To 

je podľa mňa aj inšpirácia pre Polanyiho dielo – prispieť k debate o budúcom usporiadaní 

civilizácie, a tým ju zmeniť. Polanyi chápe svoju dobu ako finálnu fázu rozvratu 

a dokazuje, že navrátenie sa k starým zásadám by priviedlo svet k podobným problémom. 

My dnes vieme, že po vojne sa na západe stalo presne to, čomu sa chcel vyhnúť – zlatý 

štandard bol Brettonwoodskymi dohodami obnovený, aspoň teda v nekomunistickom 

svete, liberálny štát bol síce nahradený štátom blahobytu (ktorý Polanyi navrhuje ako 

náhradu za liberálny štát), ten sa ale rozpadol v priebehu sedemdesiatych 
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a osemdesiatych rokov minulého storočia, a nahradený bol neoliberálnym štátom 

inšpirujúcim sa zdrojmi (napr. viedenská/rakúska ekonomická škola), ktoré Polanyi 

odmieta. Liberálna civilizácia, začatá podľa Polanyiho veľkou transformáciou sa ešte 

nerozložila, prežila svojho kuvika, čím vlastne Polanyiho dielo zostáva stále relevantné, 

minimálne určité jeho časti. 

Polanyiho kniha sa pohybuje na hranici oborov sociálnej histórie, kultúrnej 

antropológie a ekonomickej teórie, pričom z perspektívy zkúmania prvých dvoch oborov, 

skúmajúcich ľudský svet, kultúru, spoločenské vzťahy, kritizuje liberálnu ekonomickú 

teóriu ako jednak vytvárajúcu vnútorné pnutia, jednak, keď je aplikovaná, ničiacu ľudský 

kultúrny a spoločenský svet, kde sa môže človek cítiť dobre. Tu prichádza ako dôležitý 

ľudský fenomén moc resp. politika, ktorá otupuje radikálne dôsledky samoreguljúceho 

trhu tým, že jednak vytvára čas, počas ktorého si ľudia na revolučné dôsledky zvyknú bez 

toho, aby bol ich svet a oni sami vystavení deštrukcii, jednak je schopná systém 

premieňať. Samoregulujúci trh sa fenoménu moci, vyhýba, dá sa povedať, že chce 

fenomén a sféru moci (ktorá je podľa Polanyiho určená k zaisteniu miery prispôsobenia, 

ktorá je treba k prežitiu skupiny (Polanyi 2006, str. 255)) čo najviac oddeliť od 

ekonomiky a jej princípu – trhu. Moc, politiku teda chápe Polanyi podobne ako 

Arendtová: Je určená na ochranu a zachovanie zdieľaného sveta.  

Polanyiho význam je jednak v jeho výskume obdobia 1795 – 1834, kde na 

konkrétnych prípadoch popisuje dynamiku ustavenia a fungovania samoregulujúceho 

trhu (popisuje rovnako jeho obhajobu) a taktiež reakciu na túto transformáciu – 

ustravenie podpory v chudobe tzv. Speenhamlandský systém, teda v jeho historicko – 

sociálnej štúdii obdobia ustavenia tržnej ekonomiky, jednak v jeho dodnes relevantnej 

téze o deštruktívnosti samoregulatívneho tržného mechanizmu v určitých sférach, 

a obhajoba určitých reakčných síl, ktorí do systému, inak vylučujúcom zásahy, zasahujú 

a prispôsobujú a premieňajú ho, a teda doň prinášajú fenomén moci. Samoregulujúci trh 

odvolávajúci sa na individum, na jeho preferencie a slobodné tržné vzťahy, keď bol 

aplikovaný vo Veľkej Británii, odhalil existenciu predtým neviditeľnej sféry (neviditeľnej 

pretože neproblematickej a pojmovo neuchopenej) spoločenskej sféry, ktorá sa ukázala 

ako veľmi dôležitá a hodná ochrany. 
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 Veľká transformácia – to je v Polanyiho pojem pre radikálnu zmenu 

spoločenského systému, pre vznik (aj zánik) civilizácie. Polanyiho kniha sa zaoberá 

veľkou transformáciou premieňajúcou starý feudálny štát na nový liberálny, založený na 

trhu, ktorý je chápaný zároveň ako ideál aj ako model prirodzeného fungovania vecí vo 

Veľkej Británii. Británia bola prvou krajinou, ktorá premenila starý feudálny systém na 

čisto trhový, je teda  čistým príkladom, kde sa názorne ukazuje podstata 

samoregulujúceho trhu, jeho dôsledkov, aj reakcie na nový systém, je teda tým správnym 

poľom pre výskum. Anglickí teoretici boli najväčší obhajovatelia trhu, Británia so svojou 

priemyselnou mocou bola príkladom hojne nasledovaný v kontinentálnej Európe, a ako 

najvýznamnejší štát udržiavajúci rovnováhu na kontinente, obchodujúci s celým svetom, 

s Londýnom ako finančným centrom sveta, dokázal formovať medzinárodnú ekonomickú 

situáciu (medzinárodné financie) a aj vnútornú politiku ostatných štátov, ktoré prijali 

britský model  V kontnentálej Európe sa síce udial rovnaká veľká transformácia, ale 

trochu iným spôsobom, nemala také zničujúce dôsledky, a to z rôznych príčin, 

kontinentálnej Európe ani USA sa Polanyi takmer vôbec nevenuje.  

Aké boli piliere liberálnej civilizácie 19. storočia? Polanyi tvrdí, že civilizácia 

utvorená v období veľkej tranformácie, bola jedinečná tým, že stála výlučne na 

ekonomických základoch, je/bola zvláštna tým, že sa pokúsila oprieť o ekonomický 

motív – o zisk, ktorý sa stal oprávnením k jednaniu v každodennom živote (Polanyi 2006, 

str. 36). Zisk sa stal dynamikou, motorom systému, rešpektovaným a podporovaným 

účelom, na to aby sa mohli dôsledky tejto dynamiky plne prejaviť, dá sa povedať, aby sa 

zisk mohol stať základom spoločenských vzťahov, na to potrebuje určité inštitúcie, 

v ktorých sa prejavuje, s ktorými stojí a padá. Tieto inštitúcie sú zároveň piliermi 

civilizácie, tieto inštitúcie sú vynájdené a prvý krát ustavené v Anglicku a sú to tržná 

ekonomika (vo vnútri štátu), voľný obchod (medzi štátmi) a zlatý štandard (určujúci 

charkter meny a spájajúci vnútroštátnu a medzištátnu sféru, aj sféru politickú 

a ekonomickú), jeho ekvivalentom na politickej úrovni, teda úrovni politiky štátov je 

liberálny štát, rovnováha moci a zlatý štandard. (Polanyi 2006, str. 36) S rozpadom 

zlatého štandardu sa podľa Polanyiho rozpadla v 30. rokoch kľúčová inštitúcia 

civilizácie, no zásadná predstava, zdroj obhajoby a modus fungovania týchto inštitúcii je 

sebaregulujúci trh. 
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Sebaregulujúci trh je inštitúcia, kde človek obchoduje, kde sa teda teda zjavuje 

zisk, kde ho dostáva, zároveň je to aj inštitúcia, ktorá dáva snahe po zisku určitý poriadok 

a vytvára rovnováhu, a to sama od seba, bez akéhokoľvek donútenia. Vo vzájomných 

dobrovoľných zmenách sa ustavujú ceny, od ktorých sa odvíja možný zisk nakupujúceho, 

predpokladom zisku je teda trh, a existencia peňazí. Podľa tohto prinípu je riadená výroba 

(tá ktorá neprináša zisk je zrušená, tá ktorá prináša zažíva rozkvet a rozširovanie, aby 

prinášala ešte viac), aj pre všetky prvky výroby – pre prácu, pôdu a peniaze, ktoré majú 

taktiež svoju cenu. Do tohto sebaregulujúceho mechanizmu vláda nemá zasahovať, má sa 

nechať svojej logike, zásahy vlády sú oprávnené len vtedy, keď je samoregulujúci 

mechanizmus ohrozený. Ekonomický systém je teda úplne autonómny na politike, 

nesmie v mene žiadnych záujmov alebo hodnôt ovplyvňovaný, ako taký sa sám stáva 

určujúcou a zásadnou sférou fungovania celej spoločnosti. To má svoje dôsledky. Trh sa 

totiž netýka len tovaru, ale aj pracovnej sily, teda človeka, aj pôdy, teda prírody. To má 

ale pre človeka a pre prírodu zničujúce následky. Sebaregulujúci trh totiž má v sebe 

zakódovanú tendenciu, podľa ktorej všetko, čo sa stáva predmetom trhového 

mechanizmu, môžeme považovať ako tovar, neexistuje z perspektívy samoregulujúceho 

trhu, podstatný rozdiel medzi bavlnou a ľudskou prácou. Polanyi ale tvrdí, že považovať, 

narábať z ľudskou prácou a peniazmi ako z tovarom je skazonosné (má to tragické 

dôsledky), je to ale aj ilúziou.  

Údajný tovar – pracovnú silu nie je možné ľubovoľne premiestňovať, bez 

reálnych obmedzení využívať, alebo naopak nechať nevyužité, bez toho, aby sa to 

dotýkalo človeka – jedinca. Ľubovoľné zaobchádzanie z pracovnou silou znamená 

ľubovoľné zaobchádzanie z entitou človek. Keďže trh si činí nárok na autonómiu, čím si 

udeľuje byť inštanciou nekritizovateľnou z iných pozícií, a deštruuje ochranné krídla 

rôznych inštitúcii daných kultúrov alebo tradíciou, človek je ničený sociálnym tlako trhu 

– sociálna dezintegrácia je sprevádzaná nemorálnosťou, zvrhlosťou, zločinom, chudobou 

a strádaním. (Polanyi 2006, str. 77) 

Fikcia inherentná trhovému mechanizmu – práca (a teda človek) môže byť 

považovaná za tovar, má strašné dôsledky – sociálna dezintegrácia, sociálna patológia, 

paradoxne nárast chudoby, ničila ľudský svet sociálnych vzťahov. Polanyi tvrdí, že 

situácia v Anglicku na prelome 18. a 19. storočia sa podobala obdobiu „ohradzovania“, 
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rovnako radikálnej zmeny v spoločenskej štruktúre. Z ekonomického hľadiska potrebné 

odstránenie spoločnej obecnej pôdy a malých políčok v prospech modernejším 

a výnosnejším spôsobom výroby, malo za dôsledok rozpad anglického vidieka. Vtedy ale 

zasiahla vláda reguláciou zmien. V 18. a 19. storočí ale táto moc nezasiahla. Podľa 

Polanyiho by dôsledok ustavenia trhu a tržnej ekonomiky mal hrozné dôsledky, nebyť 

určitých sebazáchovných pohybov v spoločnosti – jednak systém ochrany proti 

absolútnej chudobe – Speenhamland, ktorý síce mal pre ekonómiu bolestné dôsledky, 

dokázal ale spomaliť rýchlosť transformácie, a teda umožnil ľuďom, aby si zvykli, jednak 

robotnícke hnutia snažiace sa vysporiadať s dôsledkami tržnej ekonomiky – chartisti, 

hnutie svojpomocných družstiev, a hlavne alternatívny spôsob priemyslu a priemyselnej 

organizácie New Lanark a závody Roberta Owena. 

Speenhamlandský systém sociálneho zabezpečenia bol založený na garantovanej 

mzde vyrátavanej podľa ceny chleba, ktorú každý človek musel dostať – ak nie od 

zamestnávateľa, tak od farnosti, v ktorej mali svoj trvalý pobyt. Je to teda snaha vlády, 

resp. parlamentu oochranu ľudí pred hladom a smrťou, politický akt na ochranu pred 

hladom. (Polanyi 2006, str. 82) Výsledok bol podľa Polanyiho protichodný – spomalil 

síce o 30 rokov zavedenie čistého tržného mechanizmu, a to v citlivej oblasti ľudskej 

práce, pôsobil ale na človeka a ľudskú spoločnosť tiež neblaho – majitelia platili 

zamestnancom menej ako minimum, ktoré následne platil zamestnávateľ, ľudia nemali 

dôvod pracovať a tak sa venovali záhaľke, taktiež pracovná disciplína klesla na nízku 

úroveň, degradácia človeka a dezintegrácia spoločnosti sa stala v systéme faktom 

(Polanyi 2006, str. 85). Speenhamlandský systém bol teda v rokoch 1834 zrušený, pričom 

ohľadom dôležitosti jeho zrušenia panovala všeobecná jednota. Sebaregulujúci trh 

nemôže fungovať bez trhu práce. 

Polanyi popisuje pomerne podrobne diskusie ohľadom Speenhamlandského 

systému, teda obhajoby nutnosti jeho zrušenia, a to od tak rozdielnych autorov ako 

Bentham, Burke, Ricardo, Malthusius, Townsend, Defoe, pričom vyzdvihuje 

naturalizmus argumentácie. Speenhamlandský systém sa snažil odstrániť hlad a absolútnu 

chudobu, títo autori (autor cituje Townsenda, na ktorého naväzuje Bentham) tvrdia, že 

práve hlad je to, čo robí človeka poddajným, pracovitým disciplinovaným (Polanyi 2006, 

str. 116-117) . Argumentácia sa poväčšinou opiera na obrazy z prírody. Townsend 
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popisoval biologickú rovnováhu medzi psami a kozami, teda situáciu, kde rovnováhu 

vytvárala sama príroda, nie zákony, obnovovala sa zvieraním hladu na strane psov, ktoré 

chceli uloviť kozy, a nedostatok pastvy pre kozy, ktoré preto museli zostúpiť 

z bezpečných skál na nebezpečné územie vlkov. Túto rovnováhu zabezpečuje hlad, 

respektíve príroda pomocou zákona. Trh sa veľmi podobá systému medzi kozami 

a psami, dokonca ustavuje systém bez moci a donútenia (teda bez porušovania autonómie 

jedinca), je teda prirodzený. Hlad má pritom aj v ľudskom svete sebaregulujúceho trhu 

svoju nepostrádateľnú úlohu – dokáže človeka veľmi jednoducho donútiť, aby sa 

zamestnal, aby pracoval, aby teda vstúpil do tržných vzťahov. Ak tento element 

odstránime, systém nemôže fungovať. A naopak, práve takýto obraz systému požičaný 

z prírody, je schopný výborne vysvetliť fungovanie spoločnosti. Je teda považovaný aj za 

deskripciu a je aj normatívny. Systém odpozorovaný zo zvieracej ríše sa stal systémom 

pre vzťahy medzi ľuďmi. V roku 1834 bol teda Zákon o chudobe, základ 

Speenhamlandského systému zrušený, trh z pracovnou silou sa stal realitou, ľudská 

spoločnosť prestala byť chránená, začínala sa teda brániť. Súčasťou tohto 

sebazáchovného pohybu sa stalo mnoho hnutí – stará aristokracia a agrárnici, kresťanskí 

sociáli, socialisti rôznych druhov. Ak sebaregulujúci trh nepočítal s politickou sférou, so 

sférou moci, ak, tak len ako organizátora a udržiavateľa sebaregulácie, ostatné hnutia 

práve v politickej sfére hľadali uľahčenie – socialisti v postupne prechádzali od zákonov 

o bezpečnosti na pracovisku, obmedzení pracovnej doby až k sociálnemu pripoisteniu, 

agrárnici spolu so šľachtou sa snažili obilnými zákonmi zachrániť vidiek ako priestor pre 

život a jeho sociálne väzby. Ako prvý a inšpiratívny prípad, ku ktorému sa Polanyi hlási, 

je síce nepolitický  v pravom slova zmysle, je ale jeden z prvých veľmi praktických 

spôsobov protestu proti trhu, dokazujúci už vtedy možnosť, že určitá alternatíva, je 

možná, a to nie ani tak alternatíva k tržným vzťahom ako takým, skôr alternatíva ka 

absolútnemu primátu trhu vo všetkých sférach. Robert Owen ako prvý zdôrazňuje pri 

posudzováni sebaregulujúceho trhu dergadáciu a biedu človeka, nie príjmy, ktoré mali 

robotníci v továrňach vyššie ako na vidieku, dokonca robotníci u Owena mali nižšie 

príjmy, ako v ostatných továrňach. Trh síce zvýšil príjmy, no zapríčinil aj veľkú 

degradáciu človeka, rozvrátil prostredie, v ktorom sa človek cítil hodnotný, rozvrátil 

vzťahy medzi ľuďmi a k prírode. Owen sa teda snažil vytvoriť nový vhodný sociálny svet 
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v New Lanarku, jeho činnosť nesmerovala ku konzervácii starých poriadkov, ale 

k ustaveniu nových - tržných, ale rešpektujúcich človeka ako sociálnu bytosť. 

To, o čo sa Owen pokúsil v New Lanarku zachrániť ľudskú spoločnosť, zladiť 

priemysel a nároky človeka ako člena ľudskej spoločnosti. Ako som už napísal, 

podobným smerom sa vydali socialisti aj agrárnici, ale už cestou presadzovania svojich 

programov v parlamentoch, ktoré sa stále viac vytvárali na základe všeobecného 

volebného práva, čo ale malo na ekonomický a politický systém (ktoré boli v Európe 

prepojené) veľké dôsledky, ústiace do jeho rozpadu. 

 

Zhrnutie: 

Politika je teda pre Polanyiho spôsobom obrany spoločnosti (teda 

kultúrnospoločenských vzťahov, ktoré sú podmienkou pre to, aby človek zostaával 

človekom) pred podobnými ekonomickými ale aj prírodnými tragédiami, človek je 

sociálny tvor, a ak nemá industrializmus zničiť ľudstvo, musí vychádzať z tejto 

podmienky. (Polanyi 2006, str. 246) Politika je spôsob, ako uchrániť spoločnosť 

a človeka v nej, pred hrozbami trhu. 

Práca Karla Polanyiho môžeme rozumieť aj ako polemiku s Ludwigom von 

Misesom, ktorého v knihe niekoľkokrát kritizuje ako predstaviteľa a obhájcu 

sebaregulčného trhu, a s ním aj celú rakúsku ekonomickú školu, jeho odmietnutie 

naturalizmu môžeme vnímať ako vážnu výhradu voči politickej filozofii von Hayeka, v 

ktorej hrá evolučná teória a organické, prirodzené pojatie trhu (katalaxia) kľúčovú úlohu. 

V období roku 1945 bola obhajoba trhu pomerne menšinovým diskurzom, to sa 

ale zmenilo v 80. rokoch, preto má aj dnes Polanyiho obhajoba politického jednania ako 

ochráncu ľudskej spoločnosti (chápanej až kultúrne antropologicky) svoju relevanciu, 

a to hlavne vo vzťahu k EU. Zvýrazňuje nám ešte viac motívy obhajoby politiky, ktoré 

boli prítomné aj u ostatných autorov, hlavne u Hannah Arendtovej – politika je spôsob 

ustavovania a ochrany ľudského sveta pred jeho ničiteľmi. 
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II.5. Zhrnutie: 

Politická prax a jej znaky: 

Politika, ak tvrdí Hannah Arendtová, je v prvom rade praxou ľudí. Hannah 

Arendtová nám predostiera obraz, a tento obraz je podstatný pre charakteristiku politickej 

sféry, ako ľudia v súkromí otcovia, obchodníci, umelci, remeselníci, vystupujú so 

súkromia na námestie, kde vytvárajú verejnosť (polis, republiku). Pričom táto verejnosť 

chce spoločne jednať – či už aby vylepšila alebo aby ochránila svet, v ktorom žije. 

Hannah Arendtová oceňuje, keď sa takéto spoločné jednanie deje akoby zázrakom, 

spontánne, ako v Budapešti v roku 1956 (Arendt 1958, str. 7-8), kde si robotníci 

v revolučných podmienkach začali voliť robotnícke rady, oceňovala študentské hnutia 

roku 1968, určite by odcenila občianske hnutia roku 1989. Revolučná spontaneita (ak 

niečo také existuje) je pre Arendtovú čistý typ politického jednania v modernej situácii. 

Aj keď sú takéto situácie dôležitými prípadmi politického jednania a politickej situácie, 

spontánna jednota je v politike výnimočným prípadom, aj Arendtovou odceňovaná 

jednota je jednotou občanov proti tyranovi/systému, politika vychádza a opiera sa 

o pluralitu aktérov, názorov, návrhov, vízii sveta, jednota sa obyčajne nedosahuje 

spontánne, v dosahovaní jedného jednania hrá kľúčovú úlohu pojem a fenomén moci, 

ktorý nás odkazuje na súhlas verejnosti s určitým jednaním, na zákony, súdy, políciu, 

a hlavne na politikov ako najdôležitejších agentov spoločného jednania. Moc nás 

odkazuje na súhlas väčšiny, ktorá je obyčajne jej zdrojom. 

Do tejto základnej predstavy Hannah Arendtovej je vhodné doplniť Weberovo pojatie 

charakteru politického jednania politika ako je popísaný v príslušnej pasáži.  

Politickú sféru ako sféru ľudského jednania teda tvorí verejnosť a politici, jej 

cieľom je zabezpečenie spoločného jednania v určitých otázkach. Tieto otázky sa ale 

menia, dokonca ohľadom politických tém sledujeme podobný proces, ako u ľudí. Určité 

otázky sa stávajú natoľko závažné, že je nutné, aby sa stali predmetom politického 

jednania, opúšťajú neutrálnu pôdu súkromia a stávajú sa predmetom politickej akcie, sú 

politizované, stávajú sa natoľko dôležitými, že je nutné ich mocensky „osedlať“, stávajú 

sa predmetom konfliktov na verejnosti, ktoré sú rôznymi spôsobmi (voľbami, hlasovaním 

v parlamente,  pomocou mediálneho a spoločenského tlaku) nakoniec riešené, teda je 
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dosiahnutý spôsob, ako sa v konkrétnej otázke máajú štátne orgány, súkromné firmy, 

ľudia zachovať.  

Moc ako jeden z dôležitých pojmov politickej praxe nás taktiež odkazuje 

k sebazáchove spoločnosti, alebo čo Carl Schmitt a Karl Polanyi označuje ako schopnosť 

vyhlásiť výnimočný stav, a tým ochrániť politickú jednotku pred rozkladom. To sa týka 

tých najvypuklejších ohrození – vojna, občianska vojna, prírodná katastrofa, ale aj iných 

ekonomických ohrození, politická sféra predstavuje spôsob, ako, odkazujúc sa na 

fenomén moci, sa vyhnúť neblahým následkom. 

 Politická sféra, ako som písal, má svojich nepriateľov, a politickí teoretici 

poväčšinou písali svoje práce ako obranu  ohrozovanej politickej sféry. Najväčšou 

výzvou je ideológia a prax sebaregulujúceho trhu, v dnešnej dobe prezentovaná 

neoliberalizmom, ďalej utilitaristická tradícia prezentovaná funkcionalizmom, 

neofunkcionalizmom, ale aj rôznymi teóriami racionálnej správy, a tendencie práva 

vytlačiť politické jednanie, respektíve pohltiť politické jednanie právnym jednaním.. 

Pri posudzovaní EU ako politického telesa si teda budeme klásť otázky: 

- Sledujeme vytváranie európskej verejnosti v určitej forme? Kto ju tvorí? 

- Má vládnutie (governance) v EU, hlavne v sektoroch zverených Komisii alebo 

v sektoroch zdieľaných Komisiou a členskými štátmi/Radou skôr tvar politickeého 

rozhodovania, alebo byrokratického, odborného, alebo sa sústreďuje na udržiavanie 

voľného trhu? 

- Sú sektory zverené Komisii alebo zdieľané Komisiou depolitizované (na úrovni 

štátov a ich verejností) predtým, ako sa stali predmetom integrácie? 

- Ako prebieha vytváranie jednoty v situáciách neošetrených zmluvou, hlavne 

v medzinárodnom vyjednávaní? 

V prípade zisteia, že politická sféra v EU je oslabená, alebo neexistuje je vhodné sa 

pýtať po maskovaných podobách politického jednania.  
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III. Skúmanie Európskej únie 

Štruktúra: 

 V tretej kapitole máme určiť, na základe analýzy Európskej únie, do akej miery, 

a či vôbec, môžeme naraziť na politické jednanie v jej štruktúrach a praxi. Táto analýza 

sa bude opierať o charakteristiku a následné kritické zhodnotenie dvoch spôsobov 

uchopenia Európskej únie, dvoch ideálnych typov umožňujúcich porozumenie Európskej 

únii ako entity odlišnej od klasických politických alebo ekonomických modelov (štát, 

medzinárodná organizácia, organizácia ekonomickej integrácie), a to regulačný štát na 

základe diel Giandomenica Majoneho a postmoderný/sieťový štát podľa článkov Marka 

Leonarda. Dôležitými pojmami analýzy budú ďalej vládnutie, ktorému budeme rozumieť 

podľa článku Christopha Mıllersa (Mıllers 2006) a model štátu na základe článku 

Jamesa Caporasa (Caporaso 1996). Na základe týchto článkov potom popíšem spôsob 

vládnutia v EÚ, a zhodnotím, do akej miery môžeme v rámci EÚ badať politické 

jednanie. Model regulačný štát overím na základe analýzy rôznych politík v kompetencií 

Komisie, alebo zdieľaných Komisiou a členskými štátmi (informácie pre zákazníka – 

labeling, bezpečnosť dopravy na moriach a vzduchu, antikartelová politika spoločného 

trhu), následne, po kritike modelu regulujúceho štátu na základe prípadových štúdií, a na 

základe modelu sieťového štátu podľa článku Marka Leonarda, získam popis - model 

vládnutia v EÚ. Tento model následne kriticky zhodnotím z perspektívy charakteristiky 

politickej sféry, ktorý sme na základe analýzy klasikov politického myslenia, získali v I. 

a II. kapitole. Pojem sieťový štát Marka Leonarda považujem za pomerne verný model 

vládnutia v EÚ. Článok Marka Leonarda má ale taktiež svoju preskriptívnu zložku, ktorej 

časť sa týka politizácie EÚ. Jeho návrhy porovnám z návrhmi Komisie – Bielou knihou 

o vládnutí z roku 2001, čím taktiež získame predstavu o tendenciách k politizácií, resp. 

depolitizácií v EÚ. 

 

III.1. Únia, politično a metóda 

 Skúmanie existencie a tvaru politického jednanie, teda zásadná otázka, či sa 

v inštitúciách EU vôbec dá vysledovať politické jednanie, a ak áno kde a ako sa 

prejavuje, a v akom pomere voči formám nepolitického a depolitizujúceho jednania, má 

okrem už spomenutých problémov týkajúcich sa charakteru politickej sféry a jednania 
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(určitá amorfnosť, prázdnosť ) v sebe aj komplikácie spojené so skúmaním sociálnej 

reality. Každé skúmanie je totiž nesené nejakou teóriou – určitou optikou, podľa ktorej 

bádateľ zaostruje svoje skúmanie. Teória v pozadí výskumu  nasmeruváva sociálneho 

vedca, čo je dôležité, čo si treba všímať pri vysvetľovaní (v prípade integrácie EU – štáty, 

nadštátne elity, inštitúcie a diskurz v nich), a do akej kolónky daný objekt skúmania 

zaradiť (EU môžeme analyzovať ako medzinárodnú organizáciu a teda pojmami teórie 

medzinárodných vzťahov, ako typ ekonomickej organizácie, a teda pojmami ekonómie, 

alebo ako systém vládnutia, a teda pojmami komparácie politických systémov). Bez 

teórie neexistuje vedecké skúmanie, zároveň ale niektoré teórie majú sklon (bias) 

politické jednanie chápať buď ako nedôležité – ako závislú premennú, alebo ako 

prekonané, podozrivé a zastaralé (hlavne funkcionalizmus ale aj neofunkcionalizmus). 

Teória je v tomto prípade prepojená s politickou alebo sociálnou filozofiou odmietajúcou 

politickú sféru ako nemodernú, nevhodnú, zabraňujúcu ľudstvu v prosperite a mravnosti. 

 Sklon teórie sa prejaví už v základnej otázke, čoho prípadom je daný objekt 

skúmania, v našom prípade EÚ a formy európskej integrácie po druhej svetovej vojne. 

Ak budeme skúmať EÚ ako prípad medzištátnej organizácie, teda pojmami teórie 

medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva, je priam isté, že preukážeme primát 

štátov ako politických aktérov (pretože sú subjektami medzinárodného práva a „pánmi 

zmlúv“) a naopak nepolitický – technický odborný a byrokratický charakter ostatných 

aktérov  -  menovite Komisie, doplnený o formálny a bezmocný Parlament. (Čo ale 

s Európskym súdnym dvorom a jeho právomocami?) Značná časť skúmania európskej 

integrácie a Európskej únie sa pritom opiera o teórie medzinárodných vzťahov. 

 Ďalší problém v skúmaní Európskej integrácie je jej premenlivosť, ešte stále sa dá 

tvrdiť že EÚ je systém vo výstavbe, a tieto zmeny (z posledných hlavne posilňovanie 

právomocí parlamentu a spoločnej zahraničnej politiky v Lisabonskej zmluve) robia 

porozumenie EÚ ako politickému alebo nepolitickému/depolitizovanému vládnutiu 

obtiažnym. 

 Pri skúmaní politického jednania v orgánoch a inštitúciách Európskej únie budem 

vychádzať z diel autorov, ktorí pojímajú Európsku úniu ako prípad pre komparáciu 

politických systémov, repektíve systémov vládnutia – governance, teda o práce Marka 

Pollacka, Giandomenica Majoneho, Wolfganga Wesselsa, Risse – Kappena, Simona Hixa 
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a kľúčových pojmov, ktoré vytvorili pre porozumenie vládnutia v EÚ (napr. regulačný 

štát, dvoj a viacúrovňové vládnutie, štát –  sieť) a ich obhajobou.  

 Práve v týchto prácach sa témy a fenomény, ktoré nás zaujímajú (reprezentácia, 

zodpovednosť, moc, suverenita, demokracia) tematizujú a popisujú ich prítomnosť, alebo 

neprítomnosť vo vládnutí v EU. 

 Špeciálnu pozornosť budem následne venovať debate o demokratickom deficite 

v EÚ, ktorá prebehla na stránkach časopisu Journal of Common Market Studies v rokoch 

2001 -2002 a prispeli do nej Andrew Moravcsik (najvýznamnejší predstaviteľ popisu EÚ 

ako medzinárodej organizácie), Giandomenico Majone a Simon Hix. Táto debata je pre 

našu tému obzvlášť dôležitá, pretože aj keď štát nie je/nemusí byť výlučnou politickou 

jednotkou a demokracia jediným zriadením, práve demokracia (odhliadnuc od šírky 

rôznych pojatí demokracie), jej prax a obhajoba sa do značnej miery prekrýva s pojmom 

politiky (Arendtová tvrdí, že demokratické participatívne zriadenie je do najvyššej miery 

politické). Ďalším kľúčovým pojmom v debate je legitimita, ktorá nás znovu odkazuje na 

politično, a politikú sféru. 

 V závere sa pokúsim odpovedať na otázku, či je vládnutie v EÚ politické alebo 

nie, a aké sú tendencie (či smerovanie Lisabonskej zmluvy je skôr politizujúce alebo 

depolitizujúce). 

  

III.2. Vládnutie v EÚ. 

 

Do 90. rokov dominovala vedeckému diskurzu o Európskej únii debata medzi 

intergovernmnentalizmom a neofukcionalizmom, predmetom záujmu vedcov venujúcich 

sa Európskemu spoločenstvu/únii bol proces jej utvárania, pretože neofunkcionalizmus aj 

intergovernmentalizmus nám v prvom rade hovoria o konštruovaní a budovaní Európskej 

únie a úlohe štátu v tomto procese. Intergovernmentalizmus zdôrazňuje úlohu 

(významných) štátov pri rozhodovaní o existencii, formovaní inštitúcií a určovaní 

obsahu/sektorov integrácie (Moravcsik 1991, str. 27) a taktiež považuje integráciu za 

posilnenie (Moravcsik 1994) (Moravcsik obhajuje túto tézu so štrukturálnych dôvodov – 

EÚ uvoľňuje ruky štátom od domácich obmedzení) alebo až „záchranu národného štátu“ 

(Milward 2000) (Milward argumentuje ako historik – popisuje vznik Európskeho 
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spoločenstva uhlia a oceli /ECSC/, pričom na príkladoch Belgicka a Holandska ukazuje, 

že ECSC bolo nástrojom, ako reformovať uhoľný priemysel a neriskovať sociálny 

konflikt), neofukcionalizmus ukazuja ECSC a ďalšie európske inštitúcie za prekonanie 

národného štátu presadené osvietenými elitami (Komisia pod vedením Monneta 

a Hallersteina) opierajúcimi sa o skupiny zainteresované na integrácii (obchodníci) 

a profitujúci z nej (továrnici, ale aj odbory).  

 Postupne sa ale spor o dynamiku integrácie a o pozíciu národného štátu v nej 

stáva stále menej dôleažitý, a to zrejme kvôli vyčerpaniu témy, aj kvôli reálnej zmene – 

od polovice 90. rokov sa zdá, že  EÚ je relatívne po inštitucionálnej stránke 

stabilizovaná, a preto debata o dynamike budovania a vytvárania prestáva byť zaujímavá. 

Skôr ako otázka o vytváraní nadštátneho útvaru/medzinárodnej organizácie začína byť 

zaujímavá otázka po uchopení Európskej únie, jej inštitúcii, a hlavne o spôsobe a 

charaktere vládnutia (governance) v nej. Treba ale povedať, že debata 

neofunkcionalizmus/intergovernmentalizmus  sa otázky o spôsobe vládnutia v EÚ 

dotýka. 

 V nasledujúcej časti budem teda čerpať z prác autorov skúmajúcich vládnutie 

(governance) v EÚ a ich prístup, pojmy a výsledky sa budem snažiť zhodnotiť 

z perspektívy otázky o existencii a forme politična, politického jednania v rámci 

vládnutia v EÚ. Základné rozdelenie foriiem vlády – na westfálske, regulačné 

a postmoderné, čerpám z práce Thomasa Risse Kappena  Exploring the Nature of the 

Beast: International Relations Theory and Comparative Politics meet European Union 

(Risse Kappen 1996), a taktiež z práce Markusa Jachtenfuchsa Democracy and 

governance in European Union (Jachtenfuchs 1997). Pojatie a obhajoba pojmu regulačný 

štát (regulative state) budem čerpať z článkov a teórie Giandomenica Majoneho, 

charkteristika a modely vlády spadajúce pod súhrnný názov postmoderný štát, budem 

čerpať z diel Marka Leonarda (Network Europe) a Bena Rossamonda (New Europe). 

 Caporaso (Caporaso 1996) a Jachtenfuchs (Jachtenfuchs 1997) sa vo svojich 

článkoch pokúsili o určité zhrnutie skúmaní charakteru EÚ ako organizácie nadštátnej  

vlády (supranational governance). Capporaso chce obhájiť, že aj keď na európskej úrovni 

neexistuje vláda (government), teda hierarchická centralizovaná štruktúra inštitúcii 

nezávislá na vládach členských štátov (Caporaso 1996, str. 33), ale na európskej úrovni 
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existuje vládnutie tj. riešenie problémov vo verejnej sfére (Caporaso 1996, str.32) a teda 

Európska únia je forma štátu, pričom formou štátu Caporaso rozumie „trvalá štruktúra 

vládnutia v spoločnosti“ (Caporaso 1996, str. 32). Capporaso následne rozoznáva tri 

formy štátu, ktoré nám môžu pomôcť porozumieť vládnutiu v EÚ – westfálska, 

regulujúca a postmoderná, Jachtenfuchs rozoznáva len dve – ekonomická komunita a sieť 

(network), ktoré ale môžeme stotožniť s regulujúcou a postmodernou, pričom westfálsky 

model (určený suverenitou legitímnych úradov a práva nad určitým územím) ale je skôr 

formou vládnutia, voči ktorej sa ostatné dve vymedzujú, voči ktorej sa musia obhájiť. Sú 

dobré dôvody domnievať sa, že EÚ nepatrí medzi zárodočný stav nejakej formy 

westfálskeho štátu aj napriek vzniku záväzného európskeho práva a právomociach 

Európskeho súdneho dvoru (pretože aj v tomto prípade povinnosť/monopol vymáhať 

výroky súdu majú len európske štáty).  

 Budeme sa teda venovať len modelom regulujúcej formy štátu a formám 

postmoderného štátu. 

  V ďalších častiach teda charakterizujem dva modely vládnutia v EÚ. 1. regulačný 

štát., 2. sieťový štát. Popíšem ich obhajobu, zhodnotím, do akej miery je ich model 

verným obrazom vládnutia v EÚ resp. do akej miery áno a do akej nie, a následne sa 

budem snažiť popísať do akej miery konkrétny model vládnutia predpokladá politické 

jednanie, a či prax vládnutia je viac, alebo menej politická. 

 

III.3. Regulačný štát – EÚ ako nestranný nočný strážnik trhu. 

 

Regulačný štát ako model vládnutia v Európskej únii nie je nový inovatívnym 

modelom ako modely  postmoderného štátu. Regulačný štát/vládnutie silne pripomína 

minimálny liberálny štát a nezaprie v sebe ani funkcionalistické a utilitaristické motívy. 

 Tento model nie je však len opisom vládnutia v EÚ, nie je len vedeckým 

modelom – nástrojom analýzy,  je aj ideálom, má aj svoju normatívnu rovinu – ak sa 

vládnutie v EÚ vymyká tomuto modelu, je to hodné kritiky. Majone svoj koncept 

regulujúceho štátu vypracoval začiatkom 90. rokov, jeho posledné články už kritizujú 

spôsob rozhodovania Komisie ako nedržiacej sa ideálu regulujúceho štátu, a spôsob vlády 

Komisie sa tomuto modelu vymyká politizáciou a parlamentizáciou. 
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 Majone vo svojom článku Th European Community between Social Policy and 

Social Regulation (Majone 1993) uvádza obraz vládnutia a jeho ospravedlnenia 

a odvoláva sa pritom na Pareta a na jeho obhajobu tržného mechanizmu. Cieľom každého 

štátu je dosiahnuť nejaký bod Paretovho oblúku, tj.  také rozdelenie zdrojov, aby každé 

iné prerozdelenie bolo už pre niekoho nevýhodné. Samozrejme aj keď z tejto perspektívy 

ekonómie sú všetky body „Paretovho oblúka“ rovnocenné, teda veľmi nerovnomerné 

rozloženie s veľmi rovnomerným rozložením sú rovnako hodnotné, väčšiny obyvateľov 

jednotlivých spoločností môžu z morálnych a politických dôvodov protestovať voči 

určitému pareto-optimálnemu prerozdeleniu a tým presadiť sociálne politiky.  

Samozrejme rôzne spoločnosti môžu mať rôzne preferencie ohľadom toho, ktoré 

distribúcie statkov, ktoré Pareto-optimálne body sú prijateľné a ktoré neprijateľné. Tieto 

preferncie a od nich odvodený rozsah a charakter prerozdeľovania sú v rôznych štátoch 

rôzne, ich určenie považuje Majone, odvolávajúc sa na prácu T.H. Marshalla Citizenship 

a social classes (Marshall 1950) za jadro sociálnej politiky, ktorá chce „nahradiť alebo 

pozmeniť operácie ekonomického systému za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré by trh 

sám od seba nedosiahol ... (sociálna politika) je určovaná inými hodnotami ako tými, 

ktoré určuje otvorený ekonomický systém“. Určovanie a dosahovanie konkrétneho Pareto 

optimálneho bodu je jadrom (sociálnej) politiky a tu Európska únia nemôže prispieť.  

 Zmysel európskej (sociálnej a ekonomickej) politiky nie je určenie a dosiahnutie 

konkrétneho paretovského bodu, ale v napomáhaní riešenia situácií zlyhania trhu, čo 

v zásade  znamená suboptimálne rozdelenie statkov a problém externalít, problém 

verejných statkov a problém nepresných informácii (Majone 1993, str. 157), teda aby 

výsledky trhu Európskej únie dosahovali nejaký bod paretovho oblúku, aby distribúcia 

statkov v EÚ bola pareto-optimálna.  

Zatiaľ, čo sociálna politika je skutočnou politikou – teda sa odohráva vo verejnej 

sfére, je predmetom súťaže a jej cieľom je chrániť ľudský svet pred možným ohrozením 

zo strany automatických trhovývh mechanizmov, sociálna regulácia je, podľa Majoneho, 

určená pre odborné ustanovizne, pre regulatívne úrady, ktorým politizácia skôr škodí. 

Zatiaľ čo sociálne politiky, sú „politikami“, regulačným úradom ide o ekonomické 

problémy (Majone vytvára dualitu vedeckej a odbornej ekonómie oproti politike 
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založenej na vkuse, preferenciách a morálke), teda o problémy zlyhania trhu, a sú 

vedecké a odborné. 

 Majone menuje 6 oblastí, kde trh má tendenciu zlyhávať a kde je teda vhodné 

zamieriť pozornosť aj liberálnej vlády (a podľa Majoneho sú zmluvy upravujúce 

Európsku integráciu presiaknuté ekonomickým liberalizmom (Majone 1993, str. 156)) 

a trh regulovať, a to sú 

1.)zlyhanie konkurencie - monopoly 

2.)verejné dobrá – ochrana zdravia a bezpečnosti na pracovisku 

3)externality – problém životného prostredia 

4)neúplné trhy 

5)zlyhanie informovanosti – informácie o výrobkoch na obalu, o výnosoch a vývoji akcií 

6)nezamestnanosť, inflácia 

 Európsku úniu považuje Majone za regulačný štát, teda za organizáciu ktorej 

účelom je v prvom rade sociálna regulácia, v schopnosti sociálnej regulácie na veľkom 

území spočíva jej zmysel, a podľa toho, či dostojí tomuto poslaniu je aj posudzovaná. 

Majone to preukazuje hlavne štruktúrou právomocí inštitúcií EÚ, hlavne Komisie. 

Oblastia, v ktorých má Komisia autonómne právomoci, sa obyčajne týkajú sociálnej 

regulácie – teda hospodárskej súťaže, informovanosti a životného prostredia, ale aj 

špecifických regulácii ako klasifikácia liečiv, nezávadnosť potravín, najnovšie spoločné 

spravovanie leteckého priestoru tj. regulácia leteckej dopravy, absentuje prerozdeľovanie 

(s významnou výnimkou spoločnej poľnohospodárskej politiky, kohézneho a sociálneho 

fondu) a teda sociálna politika. 

 To má však určité dôsledky. Regulačné úrady na európskej úrovni budú 

rešpektované len vtedy, ak budú nestranné, neutrálne, ak ich práca bude (technicky) 

kvalitná, založená na výbornej informovanosti, znalosti oboru, a hlavne nestranná. 

Akékoľvek prenikanie straníckych záujmov do práce regulačných úradov a regulačných 

politík Komisie znamenajú stratu kredibility, a je jedno, či tieto požiadavky prichádzajú 

zo strany členských štátov, Európskeho parlamentu a teda z určitých 

ideologických/politických pozícií alebo záujmov väčšiny v EÚ, alebo veľkých firiem (tie 

ale Majone nespomína). Úloha regulátora je úlohou korektného brokera konajúceho svoju 

úlohu za účelom udržiavania tržného systému v čo najlepšej kondície (tj aby neplodil 
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suboptimálne výsledky a neprodukoval nežiadúce externality) je teda jednak obmedzená, 

jednak presne určená. Regulatívny úrad udržuje v kondícii ekonomický systém (tržne 

liberálny) a nesmú ho teda zaujímať záujmy zúčastnených, na ktorých môžu mať 

regulatívne politika nežiadúci vplyv.  

Príkladom takéhoto jednania môže byť rozhodnutie Komisie z roku 1991, 

v ktorom zakázalo odkúpiť firmám firiem Aerospatiale a Alenia firmu de Havilland od 

spoločnosti Boeing (firmy sa venujú výrobe ľahkých prúdových lietadiel) kvôli príliš 

veľkej koncentrácii, príliš veľkému podielu tohto konzorcia na európskom trhu. Komisiu, 

teda generálne riaditeľstvo (Directorate-General) pre súťaž  ale tlačili členské štáty a DG 

pre priemysel, aby fúziu povolili kvôli záujmom členských štátov a európskych 

priemyselníkov, pretože toto konzorcium by sa pravdepodobne stalo veľkým hráčom na 

v danom segmente. 

 Naopak, prípadom zlyhania regulácie bolo kontroverzné rozhodnutie Eurostatu 

(ktorého štatistky, majú byť presné a dôsledné a plnia dôležitú úlohu ako výstražné 

znamenie pre regulačné úrady) a elastickosť jeho interpretácií o splnení Maastrichtských 

kritérii o úrovni inflácie Nemeckom a Francúzskom v roku 1999. 

 Prečo by sme EÚ ale mali považovať za regulačný štát a prečo je žiadúce aby EÚ 

ním aj naďalej zostala? Majone sa svoju tézu o regulatívnom štáte snaží dokázať 

poukazom na oblasti, v ktorých má EÚ (a teda Komisia) zmluvami vyhradené 

najvýznamnejšie právomoci, spôsobom práce orgánov Únie (Komisie a pridružených 

agentúr) a „duchom zmlúv“ tj. ich ekonomickým liberalizmom. 

 

 

III.3.1. Je EÚ regulačný štát? Skúmanie právomocí Komisie 

 

 Majone pri charakterizovaní pojmu regulačný štát vytyčuje dichotómiu sociálna 

politika a sociálna regulácia, účel sociálnej regulácie by sme mohli charakterizovať ako 

funkciu technika, ktorý udržuje motor (tržný systém) v optimálnom chode (problém 

suboptimálnych výsledkov) a zabraňuje aby svojimi splodinami zamoril okolie (problém 

externalít) a s odvolaním sa na práce Stieglitza vymenuváva šesť oblastí, v ktorých tržný 

systém zlyháva. Ak chceme (s Majonem) preukázať, že EÚ má charakter regulačného 
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štátu, musíme akoby preložiť teóriu sociálnej regulácie s praxou vládnutia v EÚ, teda či 

inštitúcie EÚ sa svojim charakterom, spôsobom práce podobajú regulačným úradom a či 

sa právomoci Európskych inštitúcií, v prvom rade Európskej Komisie a pridružených 

agentúr – komitologie, týkajú spomenutých šiestich oborov, v ktorých trh zvykne 

zlyhávať. 

 

1. zlyhanie konkurencie, monopoly, súťaž 

 

Právomoci Komisie ohľadom férovej súťaže v Európskej komisii patria nepochybne 

medzi jej najsilnejšie, a Komisia má tendenciu rozširovať svoje právomoci, teda naliehať 

aby jej boli predané právomoci ohľadom regulácie voľnej súťaže, aj v ďalších sektoroch, 

kde zatiaľ nie sú prijaté (telekomunikácie, energia...)  

 Táto oblasť je taktiež pomerne tradičnou oblasťou medzi sektormi, ktorých sa 

týka európska integrácia, téma kontroly súťaže bola súčasťou už Rímskych zmlúv, 

a venuje sa jej 15 článkov zmluvy o Európskom spoločenstve (články 81 až 86) a nielen, 

že zmluva prisudzuje Komisii značné právomoci (existujú oblasti formálne zmluvou 

prisúdené európskej úrovni, ktoré ale de facto Komisou ani iným orgánom nie sú 

vykonávané), ktoré sú aj štátmi (v prvom rade) a firmami rešpektované. 

 Zmluva o Európskych spoločenstvách, ktorá je súčasťou zmluvy o Európskej únii 

vytyčuje vo svojom 81 a 82 článku niekoľko praxí ohrozujúcich spoločný trh ako napr. 

fixácia cien kúpy a predaja, uvaľovanie obmedzení na výrobu, trh, technický rozvoj 

(štátmi),  a „každú dohodu v zmluve, každé rozhodnutie zmluvných strán, ktoré môže 

zapríčiniť obmedzenie alebo zmenenie voľnej súťaže vo vnútri spoločného trhu.“ (článok 

81 Zmluvy o Európsky spoločenstvách). Článok 81 časť 2 a 3 ale hneď umožňuje takúto 

prax, ak slúži zvýšeniu produkcie alebo zlepšeniu distribúcie tovaru, alebo umožňuje 

ekonomický alebo technologický progres, pričom konzumentom tieto podmienky 

prinášajú férový podiel z pôžitkov. (za podmienok , že takáto prax neovplyvňuje 

zbytočne oblasti nepotrebné v dosiahnutiu cieľa vymenovaných v článku 82, alebo 

zabráni akejkoľvek súťaži v danom segmente trhu). Článok 82 rieši problém zneužitia 

postavenia na trhu 



 63 

 Zmluva zaväzuje Komisiu v navrhovaní regulácií (ktoré musia byť schválené 

Radou a konzultované v Parlamente podľa článku 83), ktoré by zabezpečili ciele 

vytýčené v článku 81(1) a 82, ktoré by zahrnovali aj platby za ich porušenie. 

 Článok 85 dáva Komisii právo (v spolupráci z národnými úradmi) podľa zmluvy, 

sekundárneho prava (regulácii) skúmať ich napĺňanie (v spolupráci s úradmi členských 

štátov, pretože Komisia síce má pravo vyšetrovať možné porušenie regulácií alebo rovno 

Zmluvy, ale v svojom vyšetrovaní sa musí spoliehať na informácie získané vyšetrovaním 

úradov členských štátov. Komisia respektíve generálne riaditeľstvo (DG) pre súťaž  nemá 

klasické právomoci vyšetrovacích orgánov, nemôže skúmať dokumenty a administratívu 

firiem, nemôže si predvolať ich predstaviteľov na výsluch), a ak zistí ich porušenie, tak 

má „navrhnúť vhodné  opatrenia, ktoré by daný stav ukončili“. V skutočnosti Komisia 

pôsobí ako žalobca, vyšetrovateľ aj ako sudca. (samozrejme proti rozhodnutiu Komisie sa 

dá odvolať na európskom súdnom dvore) 

 Zmluva ale z tejto právomoci vyberá podniky, ktoré sa zaoberajú operáciami 

alebo službami zvláštnej dôležitosti.  Monopoly produkujúce výnos vláde môžu byť 

vyňaté ako výnimka, ak by sa ich zrušením zároveň ohrozil výkon služieb, ktoré 

poskytujú. 

 Právomoci Komisie v prípade regulácii a ochrane voľného trhu sú de jure aj de 

facto veľmi rozsiahle, a dosahujú výsledky. Známe sú rozhodnutia Komisie o udelení 

horentných pokút Microsoftu, články zmluvy sa sekundárnym právom dokonca mierne 

rozšírili, keď preemptívne zamedzujú vzniku spoločnosti, ktorou vyrábané produkty by 

dosahovali v určitom segmente vysoký podiel blížiaci sa k monopolu a zároveň  by bolo 

objektívne ťažké substituovať tieto  výrobky (tento problém sa vyskytol už v spomenutej 

kauze de Havilland,  keď by sa fúziou vytvorila firma s vysokým podielom na trhu 

a zároveň  s praktickou nemožnosťou substituovať – pretože sa jednalo o ľahké lietadlá, 

ktorých substitúcia, napríklad za helikoptéry, je obtiažna). 

 Oblasť ochrany verejnej súťaže je pomerne široká a aj články zmluvy sa 

vykladajú pomerne extenzívne. 

 Stránka DG pre súťaž uvádza šesť oblastí politiky zaoberajúcich sa voľnou 

súťažou, medzi ktoré patria 
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- antitrust – teda dohoda viacerých firiem o obmedzení súťaže. Túto oblasť zmluva 

explixitne v článku 81 uvádza, Komisia ale bez vyšetrovacích orgánov, ktorý má 

v rukách štát (ktorý nemusí vždy ochotne spolupracovať s DG pre súťaž. Členský 

štát naopak môže mať ambíciu skryto podporiť trust dvoch (domácich) firiem, 

napríklad aby vytvoril v danej oblasti štátnych šampiónov, alebo aby (domáce) firmy 

získali výhodnú pozíciu na celoeurópskom trhu trhu. Aj napriek tomuto vážnemu 

nedostaku dokáže DG pre súťaž v otázke trustov mať v celku významné úspechy. 

Napr. po dlhotrvajúcom tlaku sa v januári 2008 nemecká energetická firme E.ON 

zaviazala vzdať sa svojej energetickej prenosovej sústavy, 

(http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/05/28/eu_in_antitrust_talk

s_with_germanys_rwe), ďalšia energetická spoločnosť RWE 28.5.08 uviedla, že 

o tomto kroku uvažuje, pričom nemecký minister hospodárstva uviedol, že ľutuje, že 

tieto firmy „podľahli tlaku Komisie“ (http://ekonomika.sme.sk/c/3901818/Nemecky-

minister-odsudil-ustupky-RWE-a-EON-Bruselu.html) taktiež uvalila na firmu E.On 

– nemeckého ekonomického šampióna  pokutu 38 mil. eur kvôli poškodeniu 

zapečatenia dokumentov 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/108&format=HTM

L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) Komisia je teda schopná pomerne 

úspešne zasiahnuť aj voči veľkým spoločnostiam naviazanym na vlády veľkých 

štátov. Na druhej strane je známy prípad bezprecedentnej pokuty 859 mil. eur voči 

spoločnosti Microsoft za nerešpektovanie rozhodnutia Komisie, čo je prvým 

prípadom, keď spoločnosť nerešpektovala rozhodnutie Komisie v oblasti 

antitrustovej politiky. Európska antitrustová politika teda dosahuje celkom 

pozoruhodné výsledky 

- fúzie podnikov (mergers) V tejto oblasti má DG silné právomoci, pretože každé 

spojenie musí DG (teda Komisia, ktorá pôsobí ako kolektívny orgán) vopred 

odsúhlasiť, pričom sa dbá na to, aby spoločnosť, ktorá by eventuelne vznikla fúziou 

nemala v určitej oblasti (pričom o šírke tejto oblasti rozhoduje DG a toto rozhodnutie 

môže byť problematické, a môže od neho závisieť schválenie alebo odmietnutie 

fúzie. Hypoteticky by spoločnosť, ktorá by na území BENELUXu pokrývala 85 

percent výroby jogurtov, mohla vzniknúť fúziou. Aj keď pomer na trhu už túto 
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spoločnosť prakticky stavia do pozície monopolu, v obore kysaných mliečnych 

výrobkov – keďže jogurt je možné substituovať za termix, by táto spoločnosť 

dosahovala menší podiel, takže Komisia by sa mohla rozhodnúť fúziu schváliť. Silu 

právomocí Komisie v oblasti skúmania fúzií dokladá aj zabránenie odkúpenia firmy 

de Havilland (pôvodný vlastník Boeing) firmami Aérospatiale SA z Francúzska a 

Alenia SpA z Talianska. Aj keď na spojení bolo zainteresované dve silné európske 

vlády a DG pre priemysel (pretože by touto fúziou vznikol významný svetový hráč v 

oblasti ľahkých a stredne ťažkých lietadiel), DG pre súťaž dokázala presadiť 

odmietnutie spojenia firiem a vytvorenie konzorcia. Komisia, teda DG pre súťaž má 

totiž v prípade fúzií osobitnú právomoc. Nie je reaktívna, nekoná len, keď sa 

preukážu nekalé praktiky v súťaži (ako v prípade antitrustovej politiky) ale koná 

akoby preemptívne – skúma či by eventuelne vzniknuté konzorcium mohlo ohroziť 

voľnú a férovú súťaž, a jej súhlas je nutný k vzniku konzorcia.  

- štátna pomoc. Podstatnou súčasťou udržiavania voľného a férového priestoru 

voľného obchodu je zamedzenie zvýhodnení vlád domácich výrobcov voči 

zahraničným spoločnostiam. Rozvíjanie tejto oblasti sa nesie vývojom európskou 

integráciou ako červená niť. Na začiatku odstraňovaním colných priehrad a 

vytvorenie colnej únie, neskôr aj odstraňovanie necolných priehrad – v oblasti kvót, 

a ďalšie, čoraz jemnejšie priehrady a pokrivenia, medziktoré patrí nepochybne štátna 

pomoc podnikom, a to či už finančná, alebo iná forma zvýhodnenia (daňová…). 

Maastrichtská zmluva v podstate každú pomoc štátu považuje za nekompatibilnú so 

spoločným trhom 

(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rul

es_2007_en.pdf), článok 88 Zmluvy taktiež zaväzuje členský štát k informovaniu 

Komisie o štátnej pomoci udelenej firmám. 

 Zmluva taktiež určuje výnimky, z pravidla o ne-podpore štátu firmám, z toho 

najväčší význam majú výnimky 

a) štátnu pomoc je možno udeliť firmám v nerozvinutých regiónoch alebo v 

regiónoch s podzamestnanosťou (teda regionálna výnimka využívaná v hojnej miere 

novými štátmi ako Rumunsko a Slovensko – daňové úľavy, ponuka pozemkov …), v 
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tejto oblasti sú aktívne aj inštitúcie EÚ – kohézne, štrukturálne fondy, Európska 

rozvojová banka (článok 87(3)a Zmluvy) 

b) štátnu pomoc v sektoroch a oblastiach, kde negatívne nepoškodí podmienky 

voľného obchodovania(článok 87(3)c Zmluvy) – týka sa zjavne podpory nového 

priemyslu a nových technológií.  

Samozrejme takto určené výnimky sú stále veľmi široké a DG pre súťaž podmienky 

pre akceptovateľnú štátnu pomoc neustále zjemňuje podľa rôznych kritérii, ktoré 

presahujú záujem tejto práce.  

Štátna podpora je dôležitým objektom záujmu regulácií, ktoré sú značne podrobné, 

na druhej strane obsahujú mnoho výnimiek, slovenský prípad ukazuje, že štátne 

dotácie a ich spôsob prideľovania reguluje významnejším spôsobom štát (zonácia 

územia Slovenskej republiky podľa vyspelosti, od ktorej sa odvodzuje výška štátnej 

podpory nie je reguláciou EÚ ale štátnych orgánov. Aj z nej na štátnej úrovni ale 

existujú výnimky),  zároveň neplatí téza o neoliberálnom charaktere EÚ a jej 

regulácii. 

 

2. Problém verejných statkov 

Verejné statky sú ďalšou sférou, kde regulácia skrytou rukou trhou produkuje 

suboptimálne výsledky. Výraz suboptimálne výsledky pritom v kontexte verejných 

statkov môže znieť ako eufemizmus – skrytá ruka trhu je často schopná verejné statky 

zničiť.  

 Pojem verejný statok (public goods) môžme pojať podľa definíce Paula 

Samuelsona ako “statok, ktorý môžu všetci spoločne užívať, teda užívanie tohto statku 

každým jedným jednotlivcom neznamená obmedzenie užívania tohto statku iným 

jednotlivcom.” (Samuelson 1954, str. 387) – verejný statok je teda určený nemožnosťou 

vylúčenia, ne-rivality pri jeho užívaní jednotlivcami. Príkladmi takýchto statkov je 

národná bezpečnosť - armáda, policajné udržiavanie bezpečnosti v štáte, vlnové televízne 

vysielanie, vzduch, ale aj odpadkové koše, socha na námestí, lavičky,cesty, diaľnice a 

diaľničné značenie, navigačný systém – majáky.  

 Je zrejmé, že tieto statky sú pre život často veľmi užitočné, v prípade vzduchu (a 

jeho znečistenia) životne dôležité, je taktiež zrejmé, že trh, riadiaci sa princípom ponuky 
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a dopytu, ktorého motorom je zisk, nie je schopný verejné statky tvoriť a regulovať ich 

distribúciu, hlavne preto, že sa pri nich nedá hovoriť o distribúcii, neplatí pre ne premisa 

o “nedostatkovosti statkov”. 

 Tieto statky vytvára ani ni trh, ale určitá vyššia politická moc – obyčajne štát 

(napríklad v prípade obrany územia), alebo bohatý vlastník jednajúci netrhovo – podľa 

zásady noblise oblige, alebo hľadajúci uznanie a slávu. (napr. budovanie verejných 

parkov). Trhový mechanizmus sám o sebe obyčajne takéto statky nevytvára (I keď sa dá 

interpretovať napr. zakúpenie umeleckého diela a odovzdanie verejnej galérii ako istý 

spôsob reklamy, a teda toto jednanie je v logike trhového jednania), a ani ich nie je 

schopný sám o sebe regulovať – udržiavať. To robia obyčajne regulačné úrady vlády 

alebo samosprávy, alebo inej mocenskej/politickej správy, ktoré majú na to vyčlenený 

rozpočet. 

 Veľkú časť verejných statkov zabezpečoval, alebo zabezpečuje národný štát, 

niektoré verejné statky patria k jeho raison d´etre – napríklad armáda a polícia (aj tu sa 

ale v určitom zmylse situácia mení, štáty sa dnes v oblasti bezpečnosti a vnútorného 

proriadku stále viac spoliehajú na spoluprácu – vytváranie sietí, kde existuje určitá 

regulácia – NATO, organizácia schengenského priestoru, Europol.), niektoré ale nie je 

schopný regulovať sám svojimi možnosťami a vytvára medzinárodné inštitúcie 

vytvárajúce takéto verejné statky alebo koordinujúce ich výstavbu, a ktoré majú 

autonómne právomoci k ich udržaniu.  

 Je nepochybné, že orgány EÚ, hlavne Komisia, má vo svojej právomoci oblasti, 

ktoré súvisia s reguláciou verejných statkov. Komisia sa angažuje v ochrane čistoty 

vzduchu, čo je hraničný pripad/prekryv oblastí ochrany životného prostredia a verejných 

statkov, angažuje sa v regulácií vzdušného priestoru, leteckej a lodnej premávky a ich 

bezpečnosti, a v mnohých ďalších oblastiach. Vytváranie verejných statkov a ich 

regulácia ale neprebieha úpne podľa modelu regulatórneho štátu Giandomenica 

Majoneho. 

 Európska Únia sa snaží vybudovať integrovaný systém regulujúci európsky 

vzdušný priestor – jednotná európska obloha (Single European Air), a systém regulujúci 

lodnú premávku vo výsostných vodách členských štátov. Už existuje systém regulujúci 

prímorské vody, ale len pre rybárske lode (v oblasti rybolovu má EÚ obzvlášť výrazné 
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právomoci), je to ale stále na úrovni návrhov a vyjednávania. Členské štáty, aj keď 

vytváranie direktív ohľadom bezpečnosti vzdušnej a lodnej dopravy má Komisia vo 

svojej právomoci, zatiaľ nevytvorili jednotný Európsky vzdušný priestor regulovaný (na 

členských štátoch) autonómnou inštitúciou, ani úrad, ktorý by vytvoril a riadil systém 

navigácie lodí vo výsostných vodách. (aj keď existujú návrhy pre vytvorenie takýchto 

inštitúcií). 

 Práve pre oblasti bezpečnosti dopravy vo vzduchu a na mori vznikli regulačné 

agentúry - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európska agentúra pre 

bezpečnosť na mori (EMSA). Tieto agentúry, hlavne ale EASA majú pomerne značné 

právomoci – hlavne v oblasti technického zabezpečenia a jeho regulácie (napr. v otázke 

konštrukcie tankerov, povinnej výbavy lodí a lietadiel, vybavenie prístavov a letísk…), 

EMSA špeciálne v oblasti znečistenia morí. ( http://www.emsa.europa.eu/end173.html).  

 Hlavne EMSA ale nepôsobí ako nezávislá regulačná agentúra, nepôsobí ako silný 

orgán regulácie, skôr ale vytvára siete odborníkov členských prímorských štátov, 

formuluje problémy, dohaduje riešenia, vytvára agendu, v rámci stretnutí štátnych 

regulátorov a zástupcov Komisie sa vytvára forma epistemického spoločenstva, ktorého 

členovia presadzujú najlepšie formy regulácie (resp. také, ktoré sú za najvhodnejšie 

považované) v rámci svojich právomocí regulátora v členskom štáte. EMSA zbiera 

informácie a analýzy, ktoré sú v debatách regulátorov členských štátov a Komisie 

vyhodnocované ( http://www.emsa.europa.eu/end179d002.html). 

 V oblasti bezpečnosti na moriach teda regulácia verejných statkov je síce 

Európska únia, resp. jej inštitúcie aktívna, spôsob regulácie ale vôbec nezodpovedá 

modelu regulačného štátu – regulácia sa nevyznačuje nezávislošťou inštitúcie so silnými 

autonómnymi právomocami.  

 V oblasti bezpečnosti vzdušnej dopravy je situácia trochu iná. V roku 2003 bola 

založená EASA, za účelom vyhodnocovania informácií a analýz v oblasti leteckej 

dopravy pre Komisiu, čo je podobné zadanie, aké má EMSA, zároveň ale EASA má 

autonómne právomoci – udeľuje osvedčenia o bezpečnosti lietadlám a výrobkom 

používaným v leteckom priemysle, organizáciám, nad ktorými má právo dohľadu, a 

vytvára direktívy ohľadom bezpečnosti (Regulation No 1592/2002), koordinuje program 
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SAFA zaoberajúci sa udeľovaniu bezpečnostných osvedčení leteckým operátorom 

z iných štátov.  

 EAAS má teda, podľa svojho právneho vymedzenia, charakter a formát 

regulačného úradu, ako ho definuje Majone. Každopádne sa ale musí spoliehať na 

spoluprácu odborníkov členských krajín, ktorí jednak tvoria riadiacu radu – orgán 

vymenuvávajúceho a odvolávajúceho riaditeľa, ktorý taktiež definuje priority regulácie, 

skladbu rozpočtu a kontrolu výkonu agentúry 

(www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_mng_brd_main.php/, taktiež tvoria členov Poradnej 

skupíny štátnych autorít (AGNA), ktorí sa podieľajú na vytváraní návrhov regulácií. 

Výsledky jednaní AGNA síce nie sú záväzné pre výkonného riaditeľa, každopádne ale 

majú svoju relevanciu. 

 Európska únia sa angažuje v reguláciách trhu za účelom vytvárať a regulovať 

verejné statky – napr. bezpečnosť dopravy na mori a vo vzduchu, spôsoby regulácií ale 

nie vždy zodpovedajú modelu nezávislého regulačného úradu s jasnými a silnými 

právomocami. Regulácia trhu za cieľom ochrany verejných statkov prebieha skôr 

pomocou mäkkej sily konzultácii a vytvárania zdieľaného cieľa a modelu dobrej 

regulácie, ako pomocou právneho donútenia členských štátov a firiem európskym 

regulačným úradom. 

 

3. problém informovanosti - informovanosť zákazníkov  - labeling 

 

 Zlyhanie trhu v oblasti informovanosti má v podstate dve formy a každá forma sa 

hodí alebo je používaná v rôznych oblastiach. 

 Prvá forma, povedzme anglosaská, je založená na nezávislých inštituciách, ktoré 

ale pôsobia v trhovom prostredí, ktoré kontrolujú správnosť informácií (veľké auditorské 

firmy), alebo ktoré poskytujú pravdivé údaje (napr. ratingové agentúry ako Fitch, alebo 

iné renomované agentúry zaoberajúce sa analýzou trhu). Systém je založené na renomé 

firmy, na mene, ktoré “zaväzuje”. Výsledok zlyhania takejto firmy obyčajne silne 

poškodí dôveryhodnosť v trhy (pretože podobné inštitúcie vlastne stelesňujú férovosť 

tržného režimu) a dotyčnú firmu môže zničiť. Typickým príkladom bol zánik veľkého 

auditorského domu Arthur Andersen ako člena “Big Five”  kvôli machináciám s 
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auditorskou správou v kauze ENRON. Tento systém predídenia zlyhania trhu v oblasti 

informovanosti sa používa obyčajne vo “veľkom obchode”, na burzách (pre ktoré sú 

ratingy veľkých agentúr kľúčové pri schvaľovaní úveru, a určení jeho vlastností). Zdá sa, 

že tento typ regulácie EÚ rešpektuje a nesnaží sa nijakým spôsobom tieto firmy 

kontrolovať alebo regulovať (čo by bol asi nezmysel, pretože tieto firmy sú poväčšinou 

americké alebo britské, pôsobia globálne, a sú takpovediac späté so svetovým 

ekonomickým systémom, ktorý sa EÚ nesnaží nejakým spôsobom zmeniť.) Trochu iným 

typom regulačných úradov sú vlastne podobné prvému typu, len informácie 

nezhromažďujú neštátne súkromné firmy, ale nadnárodné organizácie. Dáta Svetovej 

Banky, alebo Medzinárodného menového fondu (teda inštitúcii medzinárodného práva, 

ktoré ale majú určitý kredit) sú základom pre tvorbu politík a obchodných stratégií 

viacerých štátov alebo firiem. Takto funguje aj Eurostat, ktorého štatistické údaje sú 

považované za veľmi hodnoverné, a teda zabraňujú tendenciám vlád alebo rôznych 

obchodných spoločností alebo organizácií manipulovať s údajmi. 

 Druhý spôsob je založený na moci nadriadeného politického orgánu, ktorý určuje 

rozsah poskytovaných informácií, kontroluje ich a udeľuje pokuty. Tento spôsob sa 

využíva skôr v malom obchode, patrí do sféry ochrany zákazníka pred falošnou reklamou 

a informáciami, a práve v tejto sfére má EÚ značné právomoci. 

 Podobne ako v oblasti verejných statkov, ani tu nie sú právomoci únie výlučné. 

každý štát totiž má vypracované predpisy ohľadom informácií, ktoré musí výrobca alebo 

distribútor poskytnúť zákazníkovi. Zároveň sa tejto otázke venuje aj Európska komisia 

teda DG pre zdravie a zákaznícke vzťahy. 

 Aj v tomto prípade má síce EÚ právo vydávať regulácie o informovanosti 

zákazníka, tj. rôzne direktívy o vzhľade, umiestnení a obsahu informačného štítku na 

výrobku, nemá ale veľa možností kontroly, či sú tieto regulácie aj uplatňované v praxi. 

Ani v tejto oblasti nie je EÚ  “hard” regulátorom, ako v prípade právomoci ohľadom 

férovej súťaže (i keď aj otázka informovanosti pod túto oblasť spadá, mám na mysli ale 

skôr férová súťaž ako súťaž bez kartelov, štátnej pomoci, trustov...), so silnou autoritou 

a možnosťou donútenia alebo pokutovania. 

 Regulácie Komisie samozrejme majú aj túto stránku. DG pre zdravie a zákaznícke 

vzťahy vydáva direktívy a regulácia ohľadom obsahu, umiestnenia informačného štítku, 
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ktoré idú znovu do značnej podrobnosti (PRAT-PASSET 2001). Predstavitelia DG sa však 

spoliehajú na soft regulácie, ktoré spočívajú v konštruovaní sietí štátnych úradov, ktoré 

majú na starosti regulácie na území štátu, vzájomné kontakty vyšších štátnych úradníkov, 

ktorí de facto tvoria regulačnú politiku konkrétnej vlády. Títo úradníci sa stretávajú na 

stretnutí v rámci organizácii ako European Consumer Consultative Group a  

Consumer Policy Network of Senior Consumer Officials. Európska Komisia, ale aj iné 

európske inštitúcie ako Európsky parlament sa na týchto stretnutiach zúčastňujú, samotní 

vyšší úradníci sa nechávajú inšpirovať skúsenosťami iných štátov, ale aj pôsobia ako 

agenda settri, v týchto inštitúciách prebieha vzájomné učenie, epistemická komunita, čím 

regulácia v oblasti označenia tovaru môže prebiehať relatívne bezproblémovo. 

 DG zároveň v spolupráci s členskými štátmi založilo sieť Európskych 

zákazníckych centier (ECC-Net), ktoré majú za úlohu zabezpečiť aby sa „konzument cítil 

bezpečne pri nákupe za hranicami členského štátu“. Zákaznícke centrá informujú 

zákazníka o jeho právach, zároveň sú aj miestami, kde môže podať sťažnosť na určitý 

výrobok. Táto sieť jednak umožňuje zákazníkovi domôcť sa svojich práv aj za hranicami 

štátu (tieto centrá chcú riešiť v prvom rade sťažnosti na výrobky kúpené občanom EÚ 

mimo svojho štátu). Tieto práva tvoria európske regulácie, čiže v týchto centrách sa 

zákazník odvolajúc sa na regulácie EÚ (napríklad o informovanosti). Pomocou týchto 

sietí sú centrálne európske úrady aj úrady členských štátov informované o problémoch 

ako nedostatočná kvalita, zavádzajúca reklama, Komisia teda je týmto spôsobom 

informovaná aj bez vyšetrovacích orgánov o nedostatkoch v implementácii regulácií. 

Európska Komisia taktiež založila sieť „včasného varovania“ RAPEX, kde 

regulačné a skúšobné úrady členských zverejňujú výrobky, ktoré sú nejakým spôsobom 

závadné – napr. obsahujú nebezpečné látky.  

Regulovanie ochrany spotrebiteľa v oblasti informovania zákazníka sa teda opiera 

o dva piliere. 

1. Organizácie združujúce úradníkov Komisie a štátnych úradníkov venujúcich sa danej 

oblasti. Tu má Európska Komisia možnosť ovplyvňovať regulačné politiky členských 

krajín zvnútra presviedčaním zodpovedných úradníkov vhodnej forme informovania, 

ktorá sa obyčajne opiera o určitý pršitup a ospravedlnenie týchto regulácii, väčšinou sa 
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obhajuje záujmami zákazníka, ktorý pre vhodné rozhodnutie si vyžaduje alebo potrebuje 

určité informácie. 

2. Právomoci Komisie dané jej Maastrichtskou zmluvou. Komisia a jej DG majú podľa 

článku 153 Zmulvy o EC právo vydávť direktívy, ktoré sú schvaľované Radou 

kvalifikovanou väčšinou, pričom Zmluva explicitne uvádua právo na informácie 

konzumenta ako oblasť, kde Komisia má právomoci navrhovať direktívy a regulácie. 

Úrady, ktoré ale majú právomoci trestať porušenie týchto direktív sú ale štátne, ich 

zoznam je zverejnený na adrese http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:286:0001:0044:EN:PDF 

3. Siete ako ECC-Net, RAPEX a konzultácie 

Pomocou týchto nástrojov (a ešte hádam údajov Eurostatu) je DG informované 

o nedostakoch v implementovaní regulácií, čo je pre organizáciu, kroá nemá personál na 

to, aby sama zhromažďovala údaje, veľmi užitočné, priam kľúčové. A DG pre Zdravie 

a zákaznícke vzťahy sa darí budovať a udržiavať siete komunikácie a spolupráce hlavne 

s členskými štátmi, teda úradmi členských štátov, ale aj zo zákazníckými zväzmi 

a samotnými zákazníkmi. 

 

 

III.3.2. Zhrnutie: Je EÚ regulačný štát? V čom áno a v čom nie? 

 

Odpoveď je vlastne áno aj nie. 

Európska únia skutočne spĺňa mnoho znakov regulujúceho štátu, a Majoneho pojatie 

taktiež zapadá do kontextu „nového začiatku“ európskej integrácie v 80. a 90. rokoch 20. 

storočia.  

 Majoneho model a obhajoba sa opiera o pojmy a normativitu spojenú 

s neoklasickou teóriou v ekonómii, s neoliberalizmom, ktorý sa práve v 80. rokoch 

presadzoval v členských štátoch (vtedy ešte) Európskeho spoločenstva, hlavne v Británii 

a Francúzsku, ale aj v Nemecku, takže aj  z perspektívy historika zapadá Majoneho 

model do „obrazu doby“.  

 Skutočne, Majoneho model, ako som sa snažil ukázať, veľmi dobre vysvetľuje 

prax v Európskej únii vo viacerých oblastiach, kde má Komisia (a teda inštitúcie EÚ) 
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silné výkoné právomoci, hlavne v oblasti ochrany férovej súťaže (vytváranie monopolov, 

fúzií firiem a podpory rôzdnych národných firiem štátom, a to jednak dotáciami, jednak 

legislatívnym zvýhodnením), a v oblasti leteckej dopravy. 

 Modelu regulujúceho štátu plne vyhovuje taktiež vznik nezávislých regulačných 

úradov, na ktoré Komisia a Európska Rada previedla niektoré právomoci. V roku 1994 

vzniklo prvých sedem nezávislých regulačných agentúr (nezávislých v zmysle 

nepatriacich priamo pod zodpovednosť a právomoci niektorého z generálnych 

riaditeľstiev (DG)) na základe rozhodnutia z roku 1993 

(http://europa.eu/agencies/community_agencies/history/index_en.htm), tzv. agentúry 

tretej generácie. Majoneho model regulačného štátu výborne vysvetľuje vznik Európskej 

menovej únie a hlavne postavenie a funkcie Európskej centrálnej banky, ako inštitúcie, 

ktorej postavenie je nezávislé na politikách členských štátov a samotných centrálnych 

inštitúcií EÚ a zároveň silnejšie, ako bolo postavenie Bundesbank v Nemecku. 

 Majoneho model ale v mnohých sektoroch, v ktorých má Komisia právomoci , nie 

je uplne vystihujúci. Okrem ECB, ktorá je skutočne prototypom reguluačného úradu, 

a hádam ešte DG pre súťaž EAAC, pôsobia inštitúcie Komisie v mierne inom režime, na 

aký poukazuje Majone. 

 Majone má predstavu EÚ ako regulujúceho štátu ako siete čisto odborných 

inštitúcií so silnými nespochybniteľnými právomocami (a zdrojmi, pomocou ktorých 

tieto právomoci dosahujú), ktoré sú schopné regulovať zverené sektory, tj. donútiť 

k poslušnosti štáty a firmy v prípade nedodržania pravidiel – v oblastiach, kde voľná ruka 

trhu produkuje suboptimálne výsledky, a zároveň nezávislých natoľko, aby ich 

nestrannosť, neutralita voči vplyvom a tlakom, bola nespochybniteľná, určovaná vlastne 

len vedeckou analýzou. takto ale väčšina európskych inštitúcii nefunguje, regulácie sa 

nevytvárajú v izolácii silnými inštitúciami, ktoré je „nemožné neuposlúchnuť“, ale 

inštitúciami spolupracujúcimi a vyjednávajúcimi s čo najväčším počtom zaiteresovaných 

strán pri tvorbe konkrétnych politík, ktoré sú taktiež dostatočne slabé nato, aby ich 

regulácie boli (hlavne členskými štátmi ale aj firmami) v niektorých sektoroch 

sabotované. Nie nestrannosť, izolácia, exkluzivita, ale vytváranie sietí spolupráce, 

inklúzie pri vytváraní regulácií, podpora angažovania a lobizmu. Čo sa týka formátu, 

spôsobu vytvárania regulácií a pozícií regulačných inštitúcií, či už nezávislých agentúr 
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ako EAAC, alebo priamo Komisie a pridružených komisií (komitológie) je lepší model 

tzv. sieťový štát, ktorému sa budeme venovať v ďalšej kapitole. Každopádne nestrannosť 

neutralita v zmysle izolovanosť a čistá  vedeckosť je nahradená neutralitou v zmysle 

zainteresovania čo najväčšieho počtu záujmov, najlepšie všetkých, pri tvorbe regulácií 

a sektorových politík na základe čo najlepších informácií, odborníkov vedúcich debaty 

v konkrétnych komisiách. Nie teda v prvom rade neutralita vedy (i keď aj tá má dôležité 

miesto), ale skôr neutralita racionálneho diskurzu. 

 Majone taktiež vytyčuje dualitu medzi neutrálnou sociálnou reguláciou, ktorá sa 

snaží dosiahnuť pareto optimálne rozdelenie statkov (respektíve má za úlohu regulovať 

trh tak, aby neprodukoval sub-pareto-optimálne výsledky) a ne-neutrálnou sociálnou 

politikou, ktorá sa, na základe vôle verejnosti a politických predstaviteľov, snaží 

dosiahnuť preferovaný bod paretovského oblúka optimálneho rozdelenia. Regulácia je 

ponímaná ako neutrálna – vedecká. Tak sa snažia obhájiť regulačnú politiku aj inštitúcie 

EÚ – ako čisto technické akty. Dualita neutrálna sociálna regulácia vs. neneutrálna 

sociálna politika je ale zavádzajúca. Regulácia niekomu slúži – formuje vzťahy 

v spoločnosti, ktoré sú pre niekoho výhodné, pre niekoho nevýhodné. Vytvorenie 

centrálnej banky a iných regulačných inštitúcii na Európskej úrovni so silnými 

právomocami v prípade EMU oslabilo možnosti štátov viesť politiku podľa vlastnej 

predstavy. Dá sa povedať, že doteraz toto prenesenie bolo proti záujmom veľkých skupín 

ako odbory, menšie, ne nadnárodné spoločnosti, ktorých styky boli naviazané na štát, kde 

sa potýkali s finančnými skupinami bankami a nadnárodným priemyslom, keďže 

informačné a organizačné náklady na presmerovanie svojho zamerania na Európsku 

úroveň je náročnejšie, ako u nadnárodných podnikov a organizácií zaoberajúcimi sa 

kapitálom a financiami (Caporaso 1996, str. 44). 

 Okrem samotnej „štruktúrnej ne-neutrality“ regulácii na európskej úrovni 

sú regulácie často aj obsahovo ne-neutrálne. Sociálna politika sa skladá rovnako 

s regulovania podmienok na pracovisku a zákazu práce v nebezpečných podmienkach, 

ako zo sociálnych dávok. Regulovanie dovozu a vývozu ojazdených áut rovnako tak nie 

je neutrálne – záujmy predajcov a povedzme enviromentálnych aktivistov sa líšia, hranica 

medzi nelegitímnym obmedzením obchodu a legitímnou reguláciou za účelom 

zabránenia zlyhania trhu v citlivej oblasti je veľmi tenká a priepustná. 
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 Regulácia a regulačný štát ako formát je nepolitický do krajnej miery. Je 

nedemokratický, regulačné úrady majú skôr byť izolované od politického boja, 

reprezentácie, participácie občanov a tlaku verejnosti (a ostatných tlakov), aby si 

zachovali kredibilitu (Majone, 2000, str. 275), nie sú a nemajú byť výsledkom dohody 

a súhlasu väčšiny občanov, nie sú výsledkom debaty na verejnosti (sú tvorené na základe 

„čisto vedeckej vecnej analýzy“), ani nie sú tvorené reprezentatntmi občanov, ale 

profesionálmi,  nepočíta sa v rámci tvorby regulácii so sporom a súťažou o presadenie 

konkrétnej regulácie.  

V rámci modelu regulujúceho štátu Majone používa pojem zodpovednosť, ale 

vlastne v opačnom zmysle, ako ju postuluje Weber, zodpovednosť regulátora nie je 

zodpovednosť „za svet“ ale zodpovednosť za kvalitnú odbornú nestrannú reguláciu 

sektora. Ak by sa niečomu mohla podobať vláda byrokracie, bol by to práve model 

regulatórneho štátu – etika úradníka bez politického vedenia. 

 Z perspektívy Carla Schmitta je model regulatórneho štátu vyslovene nepolitický, 

vylučuje konflikt, nepriateľstvo, a naopak, zo schmittovskej perspektívy by bol 

regulatórny štát formou maskovaného politična – pod maskou neutrality by bol práve 

v priestore medzi(nad)národnom presadený režim vylučujúce niektoré záujmy ako 

neracionálne, a v prvom rade nahradzujúce politické jednanie nepolitickým. Regulujúce 

úrady taktiež nemajú možnosť vytvárať vo výnimočných situáciách výnimočnú politiku – 

ciele a postupy sú určené zákonom. 

 Regulačný štát ale môžme chápať ako politický z perspektívy Karla Polanyiho, 

pretože jedným z jeho účelov je zabraňovať zlyhaniu trhu v niektorých sférach, tj 

nedovoliť, aby samoregulujúci systém zničil ľudský svet (v zmysle ako mu rozumie 

Polanyi). 

 V článku z roku 2000 ale Majone konštatuje, že regulatórny štát EÚ je v kríze 

práve kvôli stále vyššej poltizácii európskych inštitúcií, hlavne Komisie, a preto navrhuje 

ešte v rámci EÚ vytvoriť regulatórne úrady (Majone 2000, str. 286) nezávislé na Komisii, 

na Európskom parlamente. Model regulujúceho štátu je síce mnohé osvetľujúci, 

a pravdepodobne je vhodný k popisu EÚ a hlavne jej výkonných úradov a Komisie, 

a tendencie k EÚ ako regulačnému štátu sú silné, nedá sa povedať, že EÚ je vo všetkých 
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ohľadoch regulatórny štát a sám Majone priznáva, že regulačný štát je na úrovni Únie 

hrozovaný silnejúcou politizáciou. 

 

III.4. Postmoderné prístupy. 

 

 Capporasov článok, z ktorého čerpáme základnú orientáciu  v predmete nášho 

skúmania – charakter vládnutia v EÚ nám popri westfálskom štáte (ktorému sa 

nevenujeme ako  nejmenej presvedčivému modelu charakteru vládnutia v EÚ)  

a regulujúcom štáte ponúka ešte tretiu možnosť, postmoderný štát. Pod rámcovým 

označením postmoderný štát si pritom máme predstaviť modely „vládnutia bez vlády“ 

(Rosenau 1998) alebo aj postvestfálske modely vládnutia, Európska únia je organizáciou, 

ktorá sa v kontexte teoretizovania postmoderného – postštátneho vládnutia, skloňuje asi 

najviac. 

 Pre Európsku úniu ako prípad supranacionálneho vládnutia, existuje celý rad 

modelov, ktoré majú charakterizovať jej vládnutie ako prípad postmodernej politickej 

jednotky (polity) – štát – fúzia (Wolfgang Wessels (Wessels 1997)), Pluricentrický štát 

(Jan Zielonka (Zielonka 2007)), viacúrovňové vládnutie (Gary Marks (Marks 1996)) 

a sieťový štát. Všetky tieto typy majú spoločné vlastnosti: kladú dichotómiu vlády (dôraz 

na právo a donútenie) a vládnutia (dôraz na efektivitu), pričom zdôrazňujú absenciu 

vlády v EÚ. Tento atribút EÚ zdôrazňuje  aj Caporasso ako typický charakter EÚ („EÚ 

štát bez vlády“). Ďalšou vlastnosťou týchto modelov je zdôraznená mnohosť 

autonómnych vo vzájomných stykoch rovnocenných druhovo rôznorodých centier moci. 

 Práve posledný model – sieťový štát (network state) považujem za zrejme 

najlepšie vystihujúci model vládnutia v EÚ. V nasledujúcej kapitole sa teda pokúsim 

charakterizovať model vládnutia sieťový štát, jeho obhajobu, a jeho politickosť, teda 

prvky politickej sféry a politického jednania, ktoré sa v nej nachádzajú resp. 

nenachádzajú. Sieťový štát je zaujímavým modelom hodným pozornosti aj kvôli 

skutočnosti, že zatiaľ čo ostatné modely sú čisto akademické – nástroje na deskripciu 

a pochopenie, sieťový štát našiel v Markovi Leonardovi a pravdepodobne aj 

v predstatviteľoch Komisie svojich zástancov, sieťový štát má aj svoju normatívnu bázu, 

podobne ako regulačný štát alebo federácia, je vzorom a cieľom jednania, prípad dobrého 
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usporiadania. Pri charakterizovaní vlády v sieťovom štáte budem čerpať hlavne z prác 

Marka Leonarda Network Europe (Leonard 1999), článku Christopha Mollersa European 

Governance: Meaning and Value of Concept (Mollers 2006), Bena Rosamonda a jeho 

práce Theories of European Integration (Rosamond 2000) a ďalších článkov, ktoré vyšli 

v časopisoch Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy. 

 

III.4.1. Pojem vládnutie a sieťový štát. 

 

Majoneho pojem regulačný štát ako označenie pre EÚ sa, ako som popísal, opiera 

o dichotómiu politika – regulácia, EÚ ako regulačný štát je vhodným doplnkom 

členských štátov, pre ktoré môže byť výhodné niektoré regulácie preniesť na vyššiu 

komunitárnu úroveň, zatiaľ si ale ponechávajú praktický monopol na (sociálnu) politiku. 

Regulačný štát je teda doplnkom „politického“ štátu, ktorému pomáha dosahovať pareto-

optimálnu distribúciu zdrojov svojou nezávislosťou (keďže regulujúce úrady EÚ sú často 

umiestnené mimo dosah vlád členských štátov, napríklad Európska centrálna banka). 

 Sieťový štát, alebo model vládnutia pomocou vytvárania sietí je ambicióznejší, 

nielen EÚ má prijať model vládnutia štát sietí, sieťový štát je výzvou aj pre členské štáty.  

 Model sieťového štátu je ešte viac ako regulačný štát, nesený dichotómiou vlády 

(government) a vládnutia (governance). Presadenie sa pojmu vláda môžeme stotožniť 

s rozvojom moderného západného štátu (Mollers 2006, str. 314) o teóriu ktorého sa 

opiera. Pojem vláda (government) je založený na subordinácii, práve a panstve, pojem 

štát a vláda je do značnej miery zameniteľný. V poslednom storočí sa pojem vláda 

prepojil s demokraciou a spôsobom vlády, kde občania volia a odvolávajú svojich 

predstaviteľov, ktorí nesú zodpovednosť za chod krajiny (pred občanmi), v podstate 

model popísaný Weberom. 

 Pojem vládnutie (governance) je neologizmus, ktorý zaviedla Svetová banka 

(Mollers 2006, str. 314) a jeho súčasťou sú tri roviny.  

a) forma politického režimu 

b) proces, ktorým sa uplatňuje autorita v správe a rozvoji ekonomických a spoločenských 

zdrojov 
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c) kapacita vlády pripraviť formulovať a presadiť politiky a konať svoje funkkcie 

v spoločnosti (Mollers 2006, str. 315) 

Táto definícia je rozšírená a všeobecne prijímaná, zaujímavé je, že vládnutie sa 

neodvoláva na demokraciu, vládu zákona, ale na funkcie, na výkon vlády. Je to 

pochopiteľné, pojem vládnutia je dôležitý pre Svetovú banku pre posúdenie kvality 

správy, je na ňom založená kritika, ktorú svetová  banka udeľuje zvlášť rozvojovým 

krajinám, pojem (dobré) vládnutie má v sebe kritickú rovinu, podľa neho WB chcela 

a chce posudzovať iné štáty za účelom ich hodnotenia a navrhovania zlepšení. Pojem 

vládnutia samozrejme obsahuje v sebe pojem vlády (government), Svetová banka 

podporuje demokraciu a vládu zodpovednú občanom, pojem vládnutie je ale širší. 

 Pojem vláda nás odkazuje, v porovnaní s pojmom vládnutie, na úzko vymedzenú 

sféru ktorú by sme mohli s poukazom na moderný západný štát charakterizovať slovami 

demokracia, zákon, určovanie politiky, správa (byrokracia), je obmedzený na verejné 

inštitúcie. 

 Pojem vládnutie si taktiež všíma verejné inštitúcie, ale v celospoločenskom 

kontexte, skúma interakcie medzi verejnými (politickými) inštitúciami a spoločnosťou 

(society) (Mollers 2006, str. 316) pričom tieto sféry nie sú oddelené, ale sa vzájomne 

prelínajú, premiešavajú. Vládnutia vytvára akýsi holistický obraz o vzťahoch 

v spoločnosti, ktorý je často popisovaný práve metaforou siete, netýka sa len vládnych 

inštitúcií ale celého fungovania spoločnosti. 

Vládnutie, keďže zmazáva rozdiel medzi vládnymi inštitúciami a spoločnosťou, 

taktiež zmazáva rozdiel medzi formálnymi a neformálnymi prístupmi. Akonáhle sú 

niektoré ciele vládnutia dosahované, je jedno, či sa tak formálnymi spôsobmi určenými 

zákonom, alebo neformálnymi prostriedkami. (Mollers 2006, str. 317) naviac, metódy 

vládnutia sú poväčšinou neformálne. Príkladom môže byť samotná Svetová banka. Tá 

nemá legálne právomoci, čo sa týka určovania politiky štátu, má ale enormný neformálny 

vplyv pomocou svojich analýz a možnosťou udeliť dobrý úver štátom, ktoré názory 

a rady Svetovej banky prejali. 

Samozrejme pojem vládnutia nie je len vedecký nástroj pre vhodnú 

charakteristiku spoločenskej sféry, s pojmom vládnutie sa spája aj určité ekonomické 

predporozumenie, vládnutie je popisované a posudzované z perspektívy efektivity a 
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„výstupov“ (output). Z perspektívy Svetovej banky je demokracia a vláda zákona 

fenoménmi podporujúcimi ekonomický rozvoj, efektivitu tj. vhodný výstup. (Mollers 

2006, str. 317) Rovnako tak verejné inštitúcie majú byť konštruované (pojem vládnutie je 

silne prepojený so sociálne konštruktivistickým prístupom) s odkazom na efektivitu 

a ekonomický úspech. Legalita, zákony taktiež z perspektívy vládnutia plnia funkciu 

nástroja pre dosahovanie určitýc cieľov (pojem verejnosti a sebevlády tu nehrá veľkú 

úlohu). 

Analýzy vládnutia obyčajne neponímajú vládnutia v štáte ako celok, skôr sa 

zaoberajú konkrétnymi sektormi vládnutia napr. poľnohospodárstvom, dodávkami vody, 

telekomunikáciami, a tie posudzujú z perspektívy efektivity a následne doporučujú 

zlepšenia, čo korešponduje z manažérskym funkcionalistickým myslením v pozadí pojmu 

a teórie vládnutia, vládnutie je veľmi vhodné chápať ako manažment verejnosti. 

 

III.4.2. Model sieťový štát (Network state) . 

 

 Zastáncovia a teoretici sieťového štátu patria práve do širšieho prúdu teórii 

vládnutia (new public management) a v otázke vlády/vládnutia v EÚ nachádzajú asi 

najlepší príklad teórie vládnutie (network Europe) v praxi, zároveň publicisti a politici na 

európskej úrovni model sieťového štátu považujú za vhodný pr EÚ, a mali/majú v rámci 

utvárania agendy EÚ stále značný vplyv, čo dokladá dokument Komisie  z roku 2001 

Biela kniha o vládnutí (governance). 

 V popise sieťového štátu a jeho obhajoby ako vhodného a žiadúceho modelu pre 

Európsku úniu sa budem opierať hlavne o prácu Marka Leonarda Network Europe, kde 

Leonard obhajuje prečo EÚ je v prvom rade sieťovým štátom a prečo tieto tendencie 

majú byť posilnené, pričom ako alternatívu uvádza EÚ ako federáciu, ako relatívne 

centralizovanú vládu (government) 

 Následne, odvolávajúc sa na prípady vládnutia v niektorých sektoroch 

(bezpečnosť v morskej plavbe v morských cetách výsostných vôd) ukážem, akým 

spôsobom EÚ buduje takéto siete, a akó sa tieto prípady líšia modelu Marka Leonarda, na 

záver sa pokúsim charakterizovať model vládnutia v sieťovom štáte z perspektívy jeho 

politickosti. 
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 Mark Leonard v úvode svojho článku uvádza, že EÚ nie je a teda nie je vhodné ju 

anlayzovať ani ako (vestfálsky) štát vo výstavbe, ani ako upadlú zónu voľného obchodu, 

ale ako novú formu vládnutia – sieť, teda decentralizovaný politický systém, v ktorom 

dôležitú úlohu hrajú rovnako centrálne vlády, európske inštitúcie a nevládne inštitúcie 

(Leonard 1999, str. 3) a nedá sa povedať, že by jena zložka bol absolútne určujúca, tieto 

zložky zdieľajú suverenitu (pooling sovereignity). Leonard uvádza, že inšpiráciou pre 

tento nový model pochádza z obchodu, ako príklad uvádza firmy VISA a IBM (ako 

prípad veľkého podniku, ktorý sa musel pretransformovať na sieť, ak chcel zostať 

konkurencieschopný), zároveň ale odmieta, že by sieť ako politický model a sieť ako 

ekonomický model pre firmu boli rovnaké „politické zriadenie predsa nemôže byť 

založené len na efektivite, ale aj na politickej legitimite a zdieľaných hodnotách.“ 

(Leonard 1999, str. 4). 

  

Prečo EÚ nie je a nemá byť centrálnym štátom? 

 

 Štát ako model pre Európu tj. chápanie procesu európskej integrácie ako 

vytváranie síce federálneho ale predsa len štátu podrobuje Leonard najvážnejšej kritike, 

eurofederalizmus je preňho ako ideológia aj ako spôsob usporiadania vzťahov v Európe 

najväčším nepriateľom, na kritike eurofederalizmu je postavený jeho model Network 

Europe. kritika sa pritom v podstate opiera o tri argumenty. 

- globalizácia a internacionalizácia vytvorila problémy neriešiteľné na úrovni štátu, ani 

spoluprácou štátov založenom na systéme klasických medzňárodných vzťahpv 

- systém vlády spätý s (relatívne centralizovaným) štátom zabraňuje konkurencii, 

a teda invencii a dynamike potrebnej pri riešení problémov 

- občania EÚ si to neželajú, ich loajalita je stále určovaná príslušnosťou k štátu. 

Prvý argument sa vyskytuje prakticky v každej obhajobe nutnosti medzinárodnej 

spolupráce, alebo nadštátneho vládnutia, a článok Marka Leonarda nie je výnimkou.  

Mark Leonard zdôrazňuje, že výzvy, ktorým čelili „otcovia-zakladatelia“ v 50. rokoch sú 

radikálne odlišné od tých, ktorým čelia európske štáty približne od 80. rokov 20. storočia, 

a preto je nutné aj vládnu prax zmeniť. Zatiaľ, čo politika zakladateľov Európskeho 

spoločenstva pre uhlie a oceľ bola odpoveďou na druhú svetovú vojnu – teda ako 
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zamedziť tretiemu ničeniu západoeurópskych krajín vo vojne (preto sa supranacionálnej 

vláde podriadilo odvetvie životne dôležité pre vedenie vojny – hutníctvo a ťažba nerastov 

pre hutníctvo) (Leonard 1999, str.7), 80. roky nám prinášajú výzvy úplne odlišného 

charakteru. Nie je to už vojna medzi západoeurópskymi štátmi, ale vojny na hraniciach 

alebo v blízkom okolí EÚ, napr. vojna v Juhoslávii a bombardovanie Kosova, v rámci 

ktorých prebieha diskriminácia alebo až etnické čistky. Okrem toho globálne finančné 

tlaky tlačia na štátne meny (napr. útok na libru Sorosovými fondami), na priemysel 

a zamestnanosť. Ďalším významným globálnym problémom je ďalej otázka životného 

prostredia ajeho degradácie, a medzinárodná cezhraničná kriminalita, globálny 

organizovaný zločin, obchod s drogami, ekonomická a politická emigrácia. (Leonard 

1999, str. 7). Tieto problémy spája vlastnosť, že posilňovanie štátu ich nemôže odstrániť, 

posilnenie orgánov a právomocí štátu neprispeje výrazne k ich riešeniu, pretože 

právomoc štátu sa týka len určitého územia, a napr. v otátke ekonomiky je už dnes 

ustavená globálna rovina (opierajúca sa o medzinárodné zákony, o daňové raje 

a o inštitúcie mimo dosahu právomoci štátu, poprípade inštitúcie medzinárodnej arbitráže 

- lex mercatorium (Stone Sweet 2006)), ani najsilnejši štát sám o sebe nevie zabezpečiť 

zdravé živorné prostredie, možnosti zamestnania, bezpečnosť v zmysle potieranie 

niektorých spomenutých druhov kriminality.  

 Svetová situácia – daná procesmi globalizácie a internacionalizácie teda vystavila 

moderný európsky štát výzve, ktorej sám o sebe nevie čeliť, a to ani rozvinutím svojich 

mocenských a ekonomických možností na maximum. Je teda treba vytvoriť organizáciu, 

alebo štruktúru, ktorá by tejto výzve vedela čeliť. Európske štáty od 80. rokov začali na 

výzvy globalizácie odpovedať, a organizujú štruktúry usporiadania, ktoré sú schopné 

riešiť podobné výzvy, tj. osedlať globalizáciu využiť jej možnosti a vylúčiť ohrozenia, 

ktoré sú s ňou spojené – a tie majú charakter usporiadania siete. 

 Námietka by mohla znieť, prečo práve sieť, prečo nie nejaká forma štátu 

a centralizovaného legitímneho vládnutia (government)? Nie je na osedlanie globalizácie 

najlepší spôsob osedlanie problémov industrializácie v 19. storočí, teda rozšírenie 

právomocí štátu jednak priestorovo, jednak funkčne? Leonard odpovedá jasné nie. 

Model štátu a teda vytvorenie nového federálneho centra moci by malo 

kontraproduktívne dôsledky, pretože 
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-  systém vlády spätý s (relatívne centralizovaným) štátom zabraňuje konkurencii, 

a teda invencii a dynamike potrebnej pri riešení problémov. 

V 19. storočí vznikli v Európe nové veľké štáty Nemecko a Taliansko, pretože riešiť 

problém sily a vojenskej alebo ekonomickej bezpečnosti bolo možné len vo väčších 

celkoch, tie isté tendencie trvali v Európe ešte v 50. rokoch 20. storočia, veľký štát ale 

nie je všeliek, s určitými výzvami, a práve s výzvami, a to práve výzvami globalizácie – 

byť konkurencieschopný na medzinárodných trhoch, si dokázali lepšie poradiť menšie 

 alebo mini štáty ako Holandsko alebo Singapur. Veľké, silné štáty centrálne 

organizované sa dostávali do problémov a buď sa rozpadli, ako Sovietsky zväz, alebo 

museli prejsť reformou.  

 Moderná spoločnosť a každá jej zložka je totiž veľmi komplexná, riadiť ju 

znamená mať mnoho pomerne podrobných znalostí. Tie sa ale nachádzajú dole, na 

spodných priečkach riadenia, čím je teda riadenia centralizovanejšie, teda má viac 

úrovní, tým menej môže vychádzať z kvalifikovaných informácií, tým viac sú centrálne 

úrady preťažené a kvalita vládnutia, jeho výstupy sú nižšie, čím krajina stráca 

komparatívne výhody, resp. získava komparatívne nevýhody (Leonard 1999, str. 9). 

Zložitá moderná spoločnosť teda potrebuje čo najmenej centralizované riadenie, kde 

ľudia na spodných priečkach správy nie sú len robotmi. 

 Centralizácia je ale hlavne nepriateľom inovácie a racionalizácie, vývoja 

technológií, odvahy skúšať nové lepšie riešenia, veľkej dynamiky, ktorá je spätá 

z konkurenciou v trhu.  

 Leonard poukazuje na vývoj v tradičných centralizovaných štátoch ako Veľká 

Británia alebo Španielsko, ktoré práve v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch prešli 

procesom decentralizácie, rovnako tak uvádza ako príklad tendencie ku decentralizácii 

tentokrát vo veľkých obchodných spoločnostiach uvádza IBM – jednu z najväčších 

firiem na svete, ktorá, aby sa vyhla rozkladu a bankrotu, musela zmeniť štýl svojho 

riadenia, decentalizovať ho (Leonard 1999, str. 9). 

 Leonard považuje pluralitu aktérov a ich súčasť za neodceniteľnú prednosť, ktorej 

strata by znamenala úpadok európskej civilizácie. Vzájomná konkurencia  európskych 

štátov od 16. storočia je dôvodom, prečo európske štáty svojou technologickou 

a kultúrnou úrovňou,ale aj vytváraním vhodných modelov vládnutia a správy, ktoré 
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medzi sebou súťažili a len najlepšie pretrvali, svojou mocou predstihli veľké ríše ako 

Čína, prečo vytvorili lepšiu správu ako Sovietsky zväz v 20. storočí. (Leonard 1999, str. 

9) Vytvoriť centralizovaný politický celok by bol teda hriechom proti vlastnej histáorii. 

 Prílišná konkurencia ale doviedla európske krajiny do dvoch zničujúcich vojen, 

ponechať teda európske štáty a firmy voľnej konkurencii obmedzenej len pravidlami 

voľného obchodu by jednak nemohlo vyriešiť výzvy globalizácie, jednak by znamenalo 

pravdepodobné pravidelné vracanie sa zlého sna európskej politiky – použijúc pojem 

historika Ernsta Nolteho európskej občianskej vojny. Je síce pravda, že obdobie 

tridsaťročnej vojny alebo prvej polovice 20. storočia bol obdobím technologického 

rozvoja, nie však obdbím, ku ktorému by sa chcel ktokoľvek súdny vrátiť. 

 Podľa Leonarda teda hľadáme novú formu zriadenia, ktorá by uchovala dobré 

vlastnosti systému viacerých štátov a systému voľného trhu, zároveň by vedela odstrániť 

neduhy týchto komplementárnych, podľa Leonarda kongeniálnych systémov 

(politického a ekonomického), a vedela by si poradiť s výzvami globalizácie. 

 Nový systém by mal zachovať pluralitu, kde je vhodná, a mal by riešiť problémy, 

ktoré sú pred neho postavené. Táto nová politická forma síce nebude štátom, musí sa ale 

uchádzať o súhlas občanov, pretože síce to nebude štát, ale bude vto nejaké konkrétne 

usporiadanie z konkrétnymi inštitúciami,nemôže to byť a nie je to len režim vzťahov, 

ako zóna voľného obchodu. Práve súhlas občanov je ďalší dôvod diskvalifikujúci vznik 

obmeny federatívneho štátu na európske úrovni. 

- občania si totiž neželajú, ich loajalita je stále určovaná príslušnosťou k štátu. 

Eurofederalizmus – predstava, že EÚ je štátom v štádiu výstavby naráža podľa Marka 

Leonarda na zásadný problém. V prvom rade si európsky federálny štát neželajú ani 

členské štáty, ani väčšina ich občanov. Ľudia nechcú voliť medzi členským štátom 

a európskou federáciou (Leonard 1999, str. 4) a vprípade voľby si skôr vyberú členský 

štát ako európsku federáciu.  

 V druhom rade predstavovať úniu ako štát vo výstavbe mätie očakávania 

občanov, z ktorých môže vzísť jedine sklamanie. S tým súvisí aj riziko, že Európska únia 

ako nový politický model zostane nepochopená, rozmýšľanie o EÚ bude naďalej 

uzavreté v mylných antinómiách legitímny ale neschopný štát vs. (demokraticky) 

nelegitímna ale funkčná únia (Leonard 1999, str. 5-6). Únia bude posudzovaná 
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perspektívou modelu štátu, ktorému v určitých ohľadoch nemôže dostáť, bude neustále 

trpieť nedostatkom legitimity, ktorú nebude môcť získať, keďže členské štáty sa vzniku 

federálneho štátu boja, ľudia sa o EÚ nezaujímajú (zatiaľ) poprípade si vznik štátu, pre 

ktorý je model demokratickej legitimity určený, neprajú. 

 Európska únia je svojský politický model, potrebuje ale svojské porozumenie 

legitimity (nie odkázanú na ústavu a parlament) a politiky v nej. Tým modelom je  

a sieť, zároveň je to aj model, ku ktorému by sa mala EÚ ďalej približovať. 

 

 

 

 Network Europe – ekonomický model s politickým rozmerom. 

 

Model siete je prebratý z prostredia riadenia firiem a ich štruktúry, so všetkými 

výhodami a nevýhodami.  

V prvom rade je štruktúra určená problémom, ktorý má riešiť a jeho legitimita je 

v podstate určená úspešným alebo neúspešným riešením tohto problému. Základnou 

určujúcou vlastnosťou je efektivita, s akou si vie poradiť s danou výzvou, efektivita je 

zároveň meradlo, ktorým je daný systém porovnávaný s ostatnýni systémami, ktoré ho, 

ak sa preukážu ako efektívnejšie, môžu nahradiť. Odlišnosti od klasického spôsobu 

vládnutia sú zrejmé – štruktúra vládnutia a jeho obhajoba sa neodvoláva na efektivitu, 

ale na demokratické procedúry, ústavnosť a vládu zákona, vládne štruktúry – úrady, 

inštitúcie, ale aj zákony nemajú za cieľ v prvom rade efektívne vládnutie v zmysle 

vládnutie, ktoré sa najlepšie dokáže vysporiadať s výzvami doby, ale efektívne vládnutie 

v zmysle hladká implementácia politických pokynov udávaných politickým vedením, 

zákonom, alebo hierarchickým nadriadeným. Verejná správa nie je ani tak nástrojom 

produkcie efektívnych služieb ako cesta k zlepšeniu výkonnosti ekonomiky (Königová 

2003) ale zákonom ustanovený nástroj tvorby, inerpretácie, aplikácie a vynucovania 

politickej moci. 

 Základný rysom siete ako nového politického modelu je pluralita mocenských 

centier – v prvom rade štátov, v prípade EÚ aj supranacionálnych európskych inštitúcii 

a iných aktérov (napr. zástupcov regiónov, záujmových združení atď.), ktoré nie sú 
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hierarchicky usporiadané, líšia sa však svojim poľom pôsobnosti (v rôznych sektoroch sú 

mocenskými centrami rôzni aktéri) a svojim vplyvom (vplyv a moc Estónska je určite 

nižší ako vplyv a moc Veľkej Británie). 

 Mark Leonard sa pri charakterizovaní pojmu sieť ako vhodný politický model 

odvoláva/inšpiruje spoločnosťami ako VISA (Leonard 1999, str. 13). Hádam by sme ako 

príklad usporiadania siete mohli doplniť o o združenia SkyTeam a StarAliance – siete 

leteckých dopravcov. Tie v dobe vzniku článku ešte neexistovali, na druhej strane sú 

vhodným príkladom siete. 

 VISA je prípadom siete, kde jej členovia – banky (vždy vlastnia určitý podiel 

akcií spoločnosti) v určitých sférach spolupracujú (v udržiavaní plynulých finančných 

transakcií medzi sebou), v iných si konkurujú. Samotná spoločnosť VISA vyvíja 

produkty umožňujúce bleskové transkacie medzi bankami, má síce relatívne málo 

zamestnancov (3000) (Leonard 1999, str. 13), jej produkty sú ale akceptované v 200 

krajinách, využíva ich (pred rokom 1999) 350 milónov ľudí a objem transakcií v jednom 

roku je vyšší ako 650 miliárd dolárov. VISA je prípadom spoločnosti – siete, nie 

centrálne riadenej spoločnosti – organizácii, ktorej úspech pomáha, aby jej členské 

organizácie – banky mohli spolupracovať v oblasti, v ktorej je spolupráca nutná 

(vzájomné rozoznávanie platieb a rýchla a spoľahlivé prevody), a zároveň boli 

vzájomnou konkurenciou tam, kde je to vhodné (poskytovanie úverov, spôsob 

zhodnocovania vkladov, investície). 

 Ešte vhodnejším príkladom sú aliancie leteckých dopravcov SkyTeam 

a StarAliance, ponkajúce stálym zákazníkom bonusy, Sky Team je taktiež platformou, 

kde si zosieťované spoločnosti dohadujú vhodné napájanie sa jednotlivých liniek, 

zdieľaný systém rezervácií, zjednodušený spôsob odbavovania na letiskách 

(http://www.skyteam.com/CZ/benefits/skyteam_top10benefits/index.jsp#10), a zároveň 

si tieto spoločnosti konkurujú – určujú stratégiu rozvoja, do ktorých častí sveta bude 

ponúkať spojenie atď. 

 Tento prípad ale nie je možné aplikovať na politický útvar príliš mechanicky, to si 

Leonard dobre uvedomuje. 

 Sieťový štát Network Europe je prejavom štýlu rozmýšľania o vláde v zmysle 

New Public Governance, je inšpirovaná ekonomickými modelmi, no má ambíciu byť 
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politickým modelom, nie len správnym, byrokratickým, alebo formou spolupráce 

v ekonomike (veď problémy globalizácie nie sú len ekonomické – životné prostredie, 

kriminalita). 

 Sieťový štát je ale len do určitej miery návrho pre možné fungovanie EÚ, EÚ 

totiž sieťou už je – nemá jedno centrum moci, ale je polycentrická (centrami moci sú 

členské štáty, Európske inštitúcie ako Európska centrálna banka), ich vzájomné 

prepojenie – hustota siete, je neobyčajne husté a má dôsledky pre široký rozsah tém – od 

regulácie lodnej dopravy a voľného pohybu osôb cez hranice (čo je tradičná oblasť 

dotýkajúca sa štátnej suverenity) až po určovanie zloženia klobás a piva (Leonard 1999, 

str. 13) 

 Aby sieť ako politický model mohla fungovať, potrebuje sa opierať o: 

 

a)dobré usporiadanie, ktorý umožňuje konkurenciu, kde treba, a spoluprácu tj. spoločné 

jednanie, kde je to vhodné, aby sa nestávalo, že by členské štáty a ostatné centrá moci 

súťažili tam, kde treba spolupracovať (dnes napríklad vzťahy s okolitým svetom – 

energetická politika) a tým zabraňovali úspešnému a efektívnemu riešeniu problémov 

a naopak, nespolupracovali tam, kde je vhodná súťaž (formy sociálnych politík, daňový 

systém...).  

 Oblasťou, kde by mala prebiehať kooperácia je v prvom rade  

- bezpečnosť – budovanie nástrojov vhodných na riešenie cezhraničných problémov 

ako kriminalita, životné prostredie a obrana, alej budovanie  

- ekonomickej sily vyzváranie veľkého trhu a pravidiel, ktoré ho regulujú 

- súťaž – mechanizmy zdieľania informácií a najlepších praktí, ktoré by napomáhali 

inováciám, ktoré by sa členské vlády mohli navzájom učiť 

- výtváranie kontrolných inštitúcií – strážnych psov a techník vzájomnej kontroly, 

inštitúcií zodpovedných za dodržiavanie dohodnutých pravidiel  

- vytváranie praktí a inštitúcií, ktoré by naprávali nevhodné dôsledky fungovania 

voľného trhu. 

Aby mohla spolupráca dobre fungovať, aby sa EÚ stala efektívnejšou sieťou, je treba 

správne rozoznať sféry spolupráce a sféry konkurencie, a následne učiniť určité 

inštitucionálne zmeny. 
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- zjednodušiť štruktúry a upraviť ich tak, aby namiesto súťaženia medzi sebou spolu 

boli schopné efektívne spolupracovať na dosahovaní cieľov.  

- Vládnutie by nemalo byť rozdelenie na príliš mnoho sektorov. Leonard navrhuje 

zúžiť počet výborov Rady na štyri (ECOFIN, rada pre zahraničné veci, Rada pre 

oblasť vnútra a bezpečnosti a na čele Centrálna rada zodpovedná za celkovú politiku, 

ktorý by umožňoval strategické rozhodovanie, rovnako tak na úrovni komisie, by sa 

mal zúžiť počet DG z 22 (v roku 1999) na 4 – zahraničné vzťahy, vnútro 

a bezpečnosť, štrukturálne reformy, financie a ekonomika. Ostatné záležitosti by boli 

spravované predsedom Komisie ustavenými pracovnými skupinami. Komisia by sa 

mala stať inštitúciou, ktorá dohliada na plnenie odsúhlasených politík (ktoré 

formuluje Rada), je teda akýmsi strážnym psom únie, Komisia zastupuje EÚ 

v zahraničných rokovaniach a hlavne zhromažďuje informácie, na základe ktorých je 

možné porovnávať politiky jednotlivých štátov (benchmarking). 

- Leonard ďalej navrhuje zmeniť prax tzv. Medzivládnych koferencií 

(Intergovernmental conference), teda summitov hláv štátov EÚ, na ktorých sa 

prejednávala budúca reforma, strategické smerovanie Európy do budúcnosti, spojené 

hlavne s prijímaním zmlúv. Tieto medzivládne konferencie by nemali byť 

všeobsiahle, mali by sa zaoberať konkrétnymi oblasťami, mali by byť outcome-

oriented, orientované na problém, ktorý by mal byť riešený, resp. oblasť, ktorá by 

mala byť reformovaná, nie celou škálou od spoločného trhu po spoločnú zahraničnú 

politiku, a v prvom rade by mali byť zamerané na výsledok tj. určitú reformu. 

Tieto prístupy majú pomôcť „rozpliesť“ nite v určitých častiach zamotanej EÚ a vyriešiť 

tak dobré fungovanie v zmysle dobrého vládnutie – manažérske na výsledok orientované 

prístupy v oblastiach vhodných pre spoločný postup, a benchmarking, porovnávanie 

výkonnosti a súťaž  v oblasti , kde je vhodná konkurencia. 

 Network Europe má byť ale aj svoju politickú zložku, má byť novým politickým 

usporiadaním, alternatívou ku klasickej politickej entite, k štátu 

  

b)znovuobjavenie politiky – priama demokracia a politické vodcovstvo 

 Zásadnou výzvou pre Európsku sieť je znovuobjavenie politiky a to v jej rôznych 

podobách. Leonard explicitne spomína tri oblasti, ktoré sú dôležité: 
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 - paricipácia občanov 

 - politická súťaž 

 - polititické vedenie 

Mark Leonard nazval kapitolu pojednávajúcu o tejto oblasti Reinventing Politics, čo 

naznačuje, že EÚ, čo sa týka politiky a politična (vhodného pre organizáciu, ktorá nemá 

centrum moci a nie je ani nemá byť (podľa Leonarda) inštitúciou ktorá má nahradiť štát 

ako objekt loajality) nedostatočná. Dôsledkom nedostaku politickej kontroly, dôsledkom 

politického vákua je silná pozícia lobbyingu v rámci centrálnych úradov EÚ – záujmy 

občanov a konzumentov nahradili záujmy organizovaných skupín – hlavne priemyslu 

a kapitálu. 

 Asi najvýznamnejším nedostatkom je nedostatočná až neexistujúca politická 

súťaž – súťaž o formu Únia o obsah jej politík (policy), neexistuje spor o tvar 

a fungovania európskych politík, len spor o samotnú integráciu (spor o hĺbku a šírku 

integrácie) a vzájomné vyjednávanie z perspektívy národných zaujmov. Je to zapríčinené 

aj inštitucionálnym usporiadaním – nie je jasné, kde sa má taký spor odohrať. 

V agentúrach pridružených ku Komisii (Comitology), v Európskej rade, v Rade 

ministrov resp. v rámci výboru stálych ministerských zástupcov (COREPER), alebo 

v Európskom Parlamente, alebo nebodaj v rámci Generálnych riaditeľstiev Komisie 

(DG). Právomoci každej zložky sú jenak výkonné (zodpovedné za formuláciu 

a presadenie politík), jednak zákonodarné, jednak správne, a často sú tieto právomoci 

zdieľané (výkon odsúhlasených politík zdieľajú členské štáty s Komisiou). Toto 

rozostrenie a zdieľanie nenapomáha vedeniu politickej súťaže. 

 Leonard preto navrhuje aby sa vytvorilo silné politické centrum – najlepšie Rada 

ministrov alebo Európska rada, v rámci tejto inštitúcie by sa jej predstatvitelia grupovali 

na základe politických štiepení, nie len na základe priorít štátu. Politickí predstavitelia 

v Európskej Rade si majú spomenúť, že nie sú len hlavami štátov ale aj parlamentných 

strán (Leonard 1999, str. 26), členovia Rady by teda okrem reprezentovania záujmov 

mali na svojej pozícii (pozícii politického vedenia) mali byť vedení aj logikou 

straníckeho štiepenia, teda na báze politickej ideológie a predstáv dobre fungujúcej 

spoločnosti, mali určovať politické smerovanie, na báze Rady by sa mal vytvoriť 

politický spor podobný ako ho poznáme zo súťaživých demokracií. Tieto štiepenia sú 
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pritom  vo väčšine európskych krajín podobné (aspoň podľa teórie Steina Rokkana). tým 

pádom by sa naúrovni Rady vytvorila politická súťaž, ktorá by bola omnoho 

pozitívnejšia – súťaž by sa týkala o tvár a tvar EÚ a jej zverených politík, nie o „koňský 

handl“ členských štátov. To ale predpokladá taktiež vznik transnárodných sietí 

politických strán, ktoré by dokázali generovať agendu, prepájať záujmy, produkovať 

návrhy, ktoré by boli neskôr boli prerokované v Rade, a ktoré by sa stali základom pre 

politické leaderstvo. 

 Európska Rada by, okrem toho, že by sa stala centrom politického sporu, by sa 

mala stať centrom politického vedenia, práve Rada je inštitúcia pre strategické 

rozhodovanie, v rámci inštitúcií Rady a jej reformy by mal vzniknúť centrum politickej 

moci (v Weberovom slova zmysle). 

 K tomu potrebuje Únia silnú funkciu – napr. Európskeho prezidenta. Toho už síce 

EÚ má, ale nemôže plniť fukciu politického leadera, pretože má na to príliš krátky čas. 

Prezident EÚ (alebo jeho funkčná obmena) by teda mal byť volený predstaviteľmi 

členských štátov na dva roky, mala by sa teda predľžiť jeho funkčné obdobie a odstrániť 

systém rotácii. (Leonard 1999, str. 27) 

 Naopak, funkcia Komisie by sa sústreďovala na dozor nad dodržiavaním 

dohodnutých záverov, a zbieranie dát a porovnávanie (benchmarking), na základe 

ktorých by potom Komisia podával návrhy Rade, ktorá by sa nimi zaoberala. (Leonard 

1999, str. 27) Parlament by plnil v podstate kontrolnú úlohu ak strážca demokracie, 

legislatívna funkcia alebo právomoci ohľadom funkcií v EÚ by mu bola odopretá 

(Leonard 1999, str. 27) 

 Zásadnou vecou pre politiku v rámci EÚ je participácia občanov resp. ich záujmy. 

Keďže občania nemôžu paricipovať na politike EÚ pomocou európskych strán, reforma 

Rady je jedným krokom – občania by mali rozoznať súvislosť medzi voľbami svojich 

predstaviteľov v národných voľbách a smerovaniu politiky v rámci EÚ. Ďalej by mal 

existovať inštitút celoeurópskeho referenda, ako možnosť zvrátiť nejakú existujúcu 

legislatívu alebo naopak presadiť nejakú politickú agendu. (Leonard 1999, str. 27) tieto 

referendá, podobne ako referendá v niektorých štátoch USA, by sa konali počas volieb 

do Európskeho parlamentu. 
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 Ako doplnok k inštitúcii referenda v prospech lepšej participácie občanov na 

politike Leonard navrhuje insštitút Európskeho panela ľudu, teda inštitúcie, pomocou 

ktorej by v prieskumoch verejnej mienky komisár EÚ alebo člen Rady zistiť názory 

občanov EÚ ohľadom navrhovaných politík. Reprezentatívnej skupine 5000 občanov 

v každom štáte by boli predostrené návrhy, voči ktorým by sa vyjadrili, čím by Komisia 

a Rada zistila podporu od občanov pre návrhy, minimálne pred každým summitom, 

a výsledky by boli (nejakým spôsobom) zohľadnené. (Leonard 1999, str. 27) 

 

c) Treťou nohou trojnožky, na ktorej stojí Network Europe, sieťový štát, je zdieľaný 

étos a spoločné zdieľané hodnoty, ktoré sú akýmsi základným lepidlom siete, ktoré tvoria 

jej identitu – kultúrnu a politickú, ktorá uľahčuje spoluprácu a umožňuje  vytváranie 

a obhajobu spoločných politík (odvolaním sa na tieto hodnoty), tento ethos tvorí, popri 

ambícii riešiť problémy vyvstávajúce z globalizácie, raison d´etre únie. Zároveň akoby 

utvárajú smerovanie únie, ich prijatie a presadzovanie vlastne do značnej miery 

spoluurčuje smer, ktorým sa EÚ a jej predstavitelia uberajú. 

 Leonard ako hodnoty úne spomína: demokraciu, diverzitu, solidarita voľná zmena 

(obchod) a kvalita života. Tie by mohli byť aj zároveň základom určitej misie  týchto 

hodnôt vo svete. 

 Budovanie a učovanie hodnôt by na jednej strane malo odzrkadľovať odlišnosť 

Únie oproti iným politickým celkom, na druhej strane ju bude aj tvoriť – určenie hodnôt 

EÚ je prvým krokom k určení, v čom je EÚ iná a v čom by aj ďalej mala podporovať 

svoju odlišnosť – aj voči najbližšiemu partnerovi USA (napr. kvalita života, diverzita) 

(Leonard 1999 str. 27). 

 Mark Leonard vo svojom článku  Network Europe jednak načrtol spôsob, ako 

rozmýšľať o EÚ, a vo svojich návrhoch naznačil, ako ešte zvýrazniť správne tendencie, 

ktorými sa EÚ do značnej miery riadi, ako ju reformovať tak, aby „nitky jej siete“ neboli 

prepletené, a ako víziu (napísanú v roku 1999) do budúcnosti označil politizáciu tejto 

siete (vodcovstvo, participácia, reprezentácia, súťaž. 

 V nasledujúcej kapitole budeme skúmať do akej miery reflektuje skutočný vývoj 

EÚ od 90. rokov návrhy a perspektívu Marka Leonarda (do akej miery môžeme vidieť 

v jej štruktúrach „vládnutie v sieti“), akým spôsobom prebieha vládnutie v EÚ, či tu 
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nachádzame štruktúry siete (ako ich charakterizoval Leonard), a do akej miery sú 

politizované. Vidíme tendenciu k politizácii tak, ako ju navrhoval Leonard (centrum 

politického jednania je Európska Rada)? Alebo vidíme iné formy. 

 

 III.4.3. Je EÚ sieťový štát? Biela kniha a Network Europe. 

 

  Bielu knihu Európskej komisie o vládnutí z roku 2001 môžeme považovať 

za naznačenie tendencie do budúcnosti EÚ a zároveň ako kľúč k porozumeniu snahám 

Európskej komisie ohľadom vládnutia a jej politizácie. Je nepochybné, že jej obsah je 

inšpirovaný teóriami vládnutia – v prvom rade sieťového štátu (network state) ale aj 

viacúrovňového vládnutia (multilevel governance). 

 V nasledujúcom odstavci porovnám Leonardov model sieťového štátu, ktorý 

naznačuje, kde sú možnosti politizácie, a návrh Európskej Komisie. Celkom oprávnene 

môžeme návrh Komisie (Bielu knihu) považovať za určité prepracovanie návrhov Marka 

Leonarda, ale aj iných publicistov a teoretikov vládnutia. Článok Marka Leonarda vyšiel 

práve v období debát a prípravy na Bielu knihu a reformu vládnutia v EÚ (debaty začali 

na začiatku roku 2000 (White Paper 2001, str. 8), Mark Leonard bol vtedy riaditeľom 

Foreign Policy Centra – vplyvného think tanku založeného Tonym Blairom (víziu Marka 

Leonarda by sme mohli spojiť s víziou Tonyho Blaira).  

 Biela kniha o vládnutí a návrhy Marka Leonarda (podporované Tonym Blairom) 

majú mnohé styčné body. 

 V prvom rade obidva dokumenty – Biela kniha aj Network Europe pojednávajú 

o zefektívnení vlády – pojem efektivita dominuje hádam na každej stránke dokumentu, 

a flexibility v jednaní (White Paper 2001, str. 4) 

Obidva sa opierajú o koncept vládnutia (White Paper 2001, str. 8-9), o zvládaní výziev 

globalizácie – Biela kniha za najvýznamnejšie výzvy považuje životné prostredie, 

nezamestnanosť, záležitosti bezpečnosti potravín (obdbobie okolo roku 2000 bolo ešte 

poznačené krízou okolo BSE – choroby šialených kráv na Britských ostrovoch) 

regionálne konflikty a kriminalita (White Paper, 2001, str.3). 

 Obidva zdôrazňujú dôležitosť väčšej, širšej participácie na rozhodovaní – 

prepojenie občanov a Únie (White Paper 2001, str. 10, 11) dokonca aj na dôležitosti 
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väčšej jasnosti, čo sa týka zodpovednosti inštitúcií únie a ich jasného vymedzenia ( 

Leonard to nazýva rozpletenie nití Siete) (White Paper 2001, str. 10),  avšak rozchádajú 

sa práve v otázkach politiky a politizácie a jeho spôsobov. 

 Biela kniha konštatuje, že EÚ sa posunula od „diplomacie k demokracii“ tj. od  

medzinárodnej organizácie ako WTO, kde štáty medzi sebou vyjednávajú, k organizácii – 

politickej jednotky, ktorá už musí byť legitimizovaná, k organizácii supranacionálneho 

vládnutia, ktorá má široké právomoci v mnohých oblastiach, v rámci ktorej je nutné 

vypracovávať a riadiť politiku (policy) (White Paper 2001, str. 30). To je východisko, 

ktoré Leonard aj Biela kniha zdieľajú. Leonard to považuje za výzvu a navrhuje model 

usporiadania, ktorý je nepochybne politický (politické vedenie – Weber, politická súťaž, 

politický konflikt – Schmitt, participácia a priama demokracia – Arendtová), návrhy 

Európskej únie idú iným smerom. 

 Leonard za centrum politického jednania (v zmysle súťaž, konflikt, participácia, 

vedenie) považuje Európsku Radu, ak má existovať garant a stredisko politického 

jednania, tak potom Rada – tu je centrum rozhodovania, streno a dlhodobého plánovania, 

predseda rady riadi 2 roky EÚ, výsledky referenda sú prejednávané radou, a ústredná 

výzva pre EÚ – spoločný hlas v zahraničí, je taktiež doménou Rady. Komisia sa dostáva 

do pozície inštitúcie pre zbieranie údajov, benchmarking a vrchného kontrolóra 

zodpovedného za dodržiavanie odsúhlasených politík – monitorujúceho členské štáty 

a upozorňujúceho ostatné štáty naich nedodržiavanie. 

 Naopak, Biela kniha Európskej Komisie fakticky centrum moci (a nie „politickej“ 

ako sa budem snažiť ukázať) určuje Komisii, ktorá navrhuje politiky, určuje (vo väčšine 

prípadov) ako budú aplikované a kontroluje či sú aplikované, a zastupuje EÚ na 

medzinárodných fórach (White paper 2001, str. 30) kľučovú pozíciu centra, Európska 

Rada a Parlament sa stávajú legislatívnym orgánom – inštitúciami, ktoré plnia funkciu 

Parlamentu – prijímajú alebo odmietajú návrhy Komisie. Zároveň má Rada resp.členské 

štáty zodpovednosť za praktickú implementáciu prijatých komunitných zákonov 

a regulácií, ktorú kontroluje Komisia. 

 Mark Leonard rovnako ako Biela kniha zdôrazňujú participáciu, ale v inom slova 

zmysle. Leonard pod participáciou myslí prvky priamej demokracie – priame referendum 

alebo jeho modernizovanú obmenu – sociologický prieskum, a je za ním myšlienka 
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občianskej participácie – občania EÚ resp. jej členských štátov rozhodujú o závažnej 

otázke, pretože táto otázka dôležitým spôsobom utvára EÚ politickú jednotu/obec 

svojského druhu. 

 Participácia v ponímaní Bielej knihy znamená začleniť čo najviac ľudí, 

prinajlepšom všetkých zainteresovaných, do priebehu rozhodovania. Participácia v pojatí 

Bielej knihy znamená čo najširšia debata čo najviac zainteresovaných ľudí, hlavne tých, 

čo majú na danej politike záujem – od lobbistov cez regióny, zástupcov odborov 

a zamestnávateľov, lobbistov, ktorí chcú obhájiť záujmy finančných alebo priemyselných 

sfér, zástupcov neziskových združení, štátov atď. 

 K tomu chce EÚ v prvom rade zmeniť spôsob informovania – každý 

zainteresovaný by si mal byť schopný na internete dohľadať informácie o prijímaných 

a prijatých politikách, o právomociach a právach jednotlivých inštitúcií, skrátka všetky 

informácie, ktoré sú nutnou podmienkou k participácii. K tomu má slúžiť portál 

europa.eu a Eurlex (White paper 2001, str. 11) 

 Predstavitelia Komisie, za účelom lepšej participácie občanov, chcú s nimi 

komunikovať pomocou Európskej rady regiónov, pridruženej inštitúcie, kde môžu 

regióny EÚ predkladať svoje záujmy, ktoré potom Komisia zohľadní, zároveň spätne 

Komisia bude rôznymi spôsobmi podporovať lokálne demokracie (White paper 2001, str. 

12) v ich nárokoch. Regióny sa už totiž do veľkej miery podieľajú, sú zodpovedné za 

implementovanie niektorých regulácií a direktív do praxe, takže je vhodné, aby so 

zodpovednosťou rátali aj ich práva, zároveň by sa Komisia a jej siete mohli stať miestom, 

kde sa štáty lepšie zoznamujú so záujmami regiónov (White paper 2001, str. 12). Okrem 

regiónov by Komisia určite mala nadviazať vzťahy s občianskymi združeniami – 

organizáciami občianskej spoločnosti, v rámi ktorých sa ľudia združujú, ktoré mobilizujú 

ľudí a hľadajú podporu v rôznych oblastiach – od náboženských po otázku vylučovania 

a diskriminácie (White paper 2001, str. 14). Komisia by s nimi mala nadviazať spojenie 

kvôli vzájomnej prospešnosti – občianska spoločnosť často pracuje v oblastiach, ktoré sú 

v oblasti kompetencie Komisie a orgánov EÚ a je pre ňu vhodné, aby spolupracovala 

s Komisiou a ovplyvňovala vznik komunitného práva, umožnilo by jej to širšie možnosti 

v oblasti záujmov konkr. neziskovej organizácie. Komisia si zároveň v Bielej knihe za 

úlohu vypracovať zoznam občianskych združení pracujúcich na európskej úrovni, 
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zhromaždovala by informácie, ktoré by tak mohli pomôcť vzájomnému porovnávaniu 

a ich zlepšovaniu, čím by mohla Komisia prispieť k priaznivému vývoju v tejto sfér. 

(White paper 2001, str. 15) 

 Ďalšou skupinou, s ktorou Komisia počíta ako s partnerom a spolutvorcom politík 

EÚ je Ekonomická a sociálna rada – zastupujúca záujmy zamestnancov 

a zamestnávateľov. Zatiaľ, čo Rada regiónov by pokrývala štiepenie centrum -  periféria, 

Ekonomická a sociálna rada by pokrývala ekonomické štiepenie zamestnanec – 

zamestnávateľ. 

 Okrem týchto organizácii by do vytváraní politík a konzultácii mali byť zahrnuté 

každé siete integrujúce ľudí na európskej respektíve transnárodnej úrovni – obchodné 

siete, komunity, regionálne združeniea, výskumné tímy. So všetkými by Komisia mala 

nadviazať kontakt a podporovať ich snahy, pretože tak sa zvyšuje vnútorné prepojenia 

únie. (White paper 2001, str. 18) 

 Komisia sa snaží vytvárať určitú alternatívu k občianskej verejnosti – snaží sa 

osloviť čo najviac zainteresovaných strán, viesť, či už v rámci Komisie alebo 

pridružených úradov a inštitúcií (komitologie), byť platformou, na ktorej môžu najlepšie 

splniť svoje priority, kde budú mať priestor pre participáciu, budú môcť vstupovať do 

vytvárania programov atď. 

 Tieto zainteresované organizácie vytvárajú siete navzájom prepojené Komisiou, 

ktorej zástupcovia v každej figurujú, ktorá vytvára férové podmienky komunikácie 

a vyjednávania (White paper 2001, str. 16-17). Zainteresované strany vyjadrujú svoje 

záujmy, Komisár ako korektný broker na základe nich vypracuje návrh, ktorý je 

schválený Radou a Parlamentom, ak to Zmluvy prikazujú, alebo priamo, ak nie, pričom 

sa používajú vhodné nástroje pre čo najlepšiu implementáciu – od najradikálnejšej 

direktívy a regulácie po doporučenie. Samotný proces, do ktorého bude zaangažovaných 

maximum zainteresovaných strán bude pôsobiť ako  mäkká sila - soft power na 

kompetentné inštitúcie. 

 Tento spôsob vládnutia prakticky vylučuje politické vodcovstvo, vedenie je 

nahradené korektným brokerom, zamieňa občiansku verejnosť za zainteresované strany 

hľadajúce naplnenie svojich záujmov, participáciu za obmenu lobizmu. Reprezentované 

sú záujmy.  
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 Podobne tak sú návrhy Komisie spôsobom, ako neutralizovať tradičné štiepenia – 

centrum (štátna moc) – periféria a zamestnanec – majiteľ. V korektných 

inštitucionálnychpodmienkach budú vyjednávať zástupcovia štátov a regiónov, 

zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, za účasti predstaviteľa Komisie, ktorý ako 

relatívne nestranný aktér (zastupuje záujmy Únie a zabraňuje možným porušeniam 

zmluvy) vztvára priestor pre vhodnú debatu, dodáva fakty a informácia a pomáha tak 

k dospeniu vhodnej politiky.  

 Tento obraz vládnutia je určitým spôsobom depolitizujúci, vychadzajúci zo sporu 

záujmov, ktoré rieši férová debata a argumentácia. Inšpirácia Habermasom a jeho teóriou 

deliberatívnej demokracie je evidentná. Na druhej strane Komisia a jej pridružené 

inštitúcie sa môžu stať, a podľa Bielej knihy to je cieľom, do značnej miery voľnými 

fórami. Nebudú tam prichádzať (zúčastňovať sa – EÚ počíta s využívaním internetu) síce 

občania ako občania, ale ako záujmové skupiny, predsa ale vytvárajú priestor pre 

diskusiu a particpipáciu na rozhodovaní (paradoxne, spôsob vytvorenia rozhodnutia je 

v Bielej knihe popísaný vágne, pravdepodobne po konzultáciách návrhoch 

a protinávrhoch vypracuje Komisia alebo pridružená inštitúcia návrh, ktorý má buď 

automatickú platnosť, alebo podlieha procedúrám schvaľovania v Rade a Parlamente), 

nie však právo rozhodnúť a ni právo veta, len právo byť vypočutý. (Mollers 2006, str. 

321) 

 Komisia získava vytváraním sietí organizácií, s ktorými sa zaväzuje 

spolupracovať pre ňu dôležité prvky – kontakt so spoločnosťou, na ktorú majú jej 

právomoci vplyv, zdroj informácií a určitú legitimitu. Nik nemôže regulovať spoločnosť 

bez znalosti, bez pravidelného kontaktu so spoločnosťou, ktorú reguluje (Mollers 2006, 

str. 325). V systéme demokratických štátov sú tieto znalosti kanalizované dvoma 

spôsobmi – administratívou a pomocou straníckeho systému, na ktorý sú nakontaktované 

rôzne lobbistické a záujmové skupiny. Komisia nemá ani jeden z týchto kanálov a preto 

potrebuje náhradu. Funkčná náhrada za stranícky systém sú organizácie ako Rada 

regiónov združujúca zástupcov lokálnych demokracií (local democracy), Ekonomická 

a sociálna rada združujúca odbory a zamestnávateľov a ďalej rôzne skupiny lobbistov 

a neziskových občianskych organizácií. So straníckou reprezentáciou sa ale spája súťaž, 
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politická reprezentácie, verejný spor. Táto politická rovina je ale v prípade organizácii 

ako Rada regiónov a Ekonomická a sociálna rada značne oslabená, až odstránená. 

 Funkciu druhého kanálu  - administratívy Európska Komisia nahradzuje sieťami 

štátnych úradníkov a odborníkov združených v inštitúciach EÚ a Komitologie 

 Alternatívou k administratíve v tradičnom slova zmysle sa stávajú na európske 

úrovni inštitúcie ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín alebo Európska agentúra pre 

bezpečnosť na moriach (EFSA).  

 Európska komisia má síce pomerne silné právomoci v jednotlivých sektoroch, ale 

nemá možnosť ani zdroje organizovať sieť úradov, ktoré by boli schopné ju vypracovať, 

a zabezpečiť jej uplatnenie v praxi. Právomoci Komisie a regulačných úradov sa síce 

netýkajú, ako správne poukázal Majone, oblastí, ktoré sú náročné na financie a počet 

ľudí, sú to, s výnimkou spoločnej poľnohospodárskej politiky a záležitostí rybolovu, 

záležitosťou regulácií, ktorých uplatňovanie nesú na svojich pleciach rozpočty členských 

štátov, oblasť regulácií je ale natoľko široká, že ani tak nemá Komisia dostatočný počet 

odborníkov schopných posúdiť situáciu a navrhnúť vhodné regulácie  - tie má ale často 

členský štát v štátnych regulačných úradoch. Nadto regulácie Komisie a pridružených 

organizácii musí presadiť a zabezpečiť na svojom území štátna správa, ktorá má často iné 

predstavy a ešte podstatnejšie, členské vlády často považujú Komisiou odsúhlasené 

regulácie za nevýhodné a nevhodné pre štát a politické záujmy, tak často schválené 

regulácie rôznymi spôsobmi sabotujú resp. regulácie a rozhodnutia, acquis communitaire 

nie sú fakticky prenesené do života. Príkladom môže byť Taliansko v otázke európskej  

legislatívy životného prostredia – uchovávanie odpadov, alebo Grécko v oblasti 

znečistenia vzduchu.   Komisia teda formulovala v Bielej knihe spôsob vládnutia, ktorý 

by tieto problémy bol schopný eliminovať – angažovanie štátnych úradníkov a inštitúcii 

do rozhodovania v rámci systému Komitolgie – poradných, regulačných a riadiacich 

komisii (každý druh komisie má trochu iné postavenie a právomoci čo sa týka ich 

právneho postavenia a právomocí viď. (Nugent 2006, str. 176–180). Tento systém 

môžeme označiť za ďalší prejav štátu – siete. 

 Komisia EÚ dvoma spôsobmi – ustavovaním inštitúcií Komisie a zakladaním 

nezávislých regulačných úradov, vytvára úzke zväzky priamo s regulačnými úradmi, 

resp.úradmi a úradníkmi ktorí majú právomoci v tom ktorom sektore v rámci členských 
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štátov. Tieto úrady však majú zároveň na starosti implementáciu acquis communitaire na 

úrovni štátu, keďže regulácie a direktívy Únie sa rôznym spôsobom (priamo alebo 

nepriamo – vtedy je nutné schválenie zákona zákonodarným orgánom, aby ciele, ktoré 

chce EÚ reguláciou alebo direktívou docieliť, boli zachované) stávajú súčasťou práva 

členských štátov. 

 Tieto úrady a úradníci sú jednak odborníci – majú znalosť problematiky a preto 

majú dôležitú pozíciu „majiteľa kľúčov“ – pre vládu členského štátu ale aj, pomocou 

vytvorenia komisii regulačných úradov a iných inštitúcií, pre  Európsku Komisiu. Ďalej 

majú v rámci štátu tieto úrady právomoci, na ktoré sú mnohé politiky EÚ, ak majú byť 

pretavené do praxe, odkázané. Príkladom môžu byť úrady pre ochranu spotrebiteľa, ktoré 

majú v konkrétnom členskom štáte právomoc stiahnuť závadný tovar z trhu. Legislatíva 

EÚ o ochrane spotrebiteľa je pomerne široká, no ak by tieto úrady na štátnej úrovni 

nespolupracovali (napríklad na pokyn centrálnych úradov k tolerovaniu určitých porušení 

z národného záujmu – napr. v oblasti pasterizácie mlieka, výroby syra, uchovávanie 

mäsových výrobkov), Komisia by po všetkých stránkach prestala byť napojená na realitu 

– nevedela by, kde ležia problémy (napr. v oblasti ochrany spotrebiteľa) a aj keby sa po 

nejakej kríze, ktorá by odhalila skutočný stav, pokúsila vydať protiopatrenia, nemala by 

istotu, či sú uvádzané do praxe a nemohla by to ani kontrolovať. 

 Komisia teda vytvára dlhodobo transnacionálne vzťahy – vytvára inštitúcie ako 

Riadiaca komisia pre banány (Management Committee for Bananas), Komisia pre 

implementáciu direktív o balenení a odpadu z balenia (Committee for implementation of 

the directive on Packaging and Packaging Waste – regulatórna komisia) alebo Komisia 

pre direktívy vzťahujúce sa k názvu textilu a označovaniu – poradná komisia) (Nugent 

2006, str. 179) 

  V rámci týchto komisií za účasti zástupcu Komisie EÚ sa stretávajú strední 

a vyšší úradníci z členských štátov, navzájom zdieľajú informácie a v spoluprácujú na 

utváraní návrhov Komisie. Komisie komitologie sa od seba líšia, niektoré majú 

právomoci odmietnuť návrh Komisie, niektoré sú čisto poradné, ktorých rady nemajú 

záväzok.  

 Každopádne vytvorenie sietí komitologie, ktoré zabezpečujú priamy kontakt 

medzi Komisiou a úradmi členských štátov, dá sa povedať, že v niektorých sektoroch 
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centrálna vláda a Európska Komisia regulačné úrady a rôzne kontrolné inštitúcie zdieľajú 

– čo je z perspektívy Weberovej teórie vzťahu byrokracie a politickej moci zvláštna, 

nezrozumiteľná situácia, je veľmi dôležitým prvkom vládnutia v EÚ.  

 V čase vzniku prvých komisií v 60. rokoch ustavených ešte Radou ministrov, 

komitologie sa ich vznik a právomoci odôvodňovali kontrolou úradníkov Komisie 

štátnymi úradníkmi. Komisie komitologie mali byť „brzdou a vyvážením“ v oblasti 

tvorenia a implementovania direktív a regulácií Komisie (Brandsma 2007, str. 6), komisie 

komitológia boli myslená ako nástroj členských štátov pri vytváraní komunitárnych 

politík a kontrole Komisie. Situácia sa ale priebehom naviazania stálych vzťahov medzi 

Komisiou a štátnymi úradníkmi komitologie začala meniť, prestalo byť zrejmé, kto riadi 

tieto inštitúcia a akým spôsobom. (Dehhouse 2002 in Brandsma 2007, str.7)  To má za 

dôsledok, že charakter byrokracie sa v niektorých sektoroch zmenil. Úradníci sa stávajú 

do veľkej miery autonómnymi, keďže ich služby zdieľa Komisia aj centrálna vláda, a pre 

obidve sú do značnej miery nenahraditeľní (kvôli svojim znalostiam), administratíva – 

vyšší úradníci, riaditelia regulačných úradov, majú možnosť, v príapde sporu medzi 

centrálnyou vládou vedenou politickou reprezentáciou a Komisiou (čo nebýva 

zriedkavosťou v niektorých sférach) rozhodnúť, čo sa nakoniec uvedie do praxe.  

  Bolo by ale chybou predstaviť si, že Komisia je štruktúrne podobný, izomorfný 

konkurent štátu resp. politickej reprezentácie štátu, čo sa týka ovládania byrokracie. 

Komisia nevyžaduje typ poslušnosti, ako obyčajne vyžaduje centrum štátu, zástupca 

Komisie je síce súčasťou, predsedá stretnutiam komisii komitológie, jeho moc ale 

nespočíva v legitímnom donútení (weberovsky povedané) úradníkov konať príkazy 

Komisie, skôr v možnosti navrhnúť to, čo budú implementovať v praxi, ovplyvňovať 

a kontrolovať priebeh utvárania a prijímania rozhodnutia (Olsen 2008, str. 2). Mäkkosť 

tohto spôsobu vládnutia (pričom sa nedá úplne povedať koho vládnutia) – pomocou sietí 

úradníkov – „majiteľov kľúčov“ je vyjadrená aj neformálnosťou týchto sietí – komisie 

komitológie nie sú zmluvne ukotvené, Zmluva Európskeho spoločenstva z Maastichtu 

a jej dodatky o tomto druhu inštitúcii nič nehovoria, sú právne zakotvené až rozhodnutím 

(decision) Európskej rady z 28.6. 1999 (1999/468/EC) známym ako rozhodnutím 

o komitologii. 
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III.5. EÚ ako politická sieť?  

 

Ak prijmeme Leonardov navrhovaný model ako politický/politizujúci a porovnáme ho 

s návrhom Bielej knihy Európskej Komisie o vládnutí, zistíme významné posuny, a to 

smerom k depolitizácii.  

 Leonard vo svojich návrhoch smeroval k vytvorení širšieho priestoru pre politickú 

súťaž o prejav a obsah politiky v sektoroch, v ktorých má EÚ právomoci pomocou 

vytvorenia inštitúcie predsedu EÚ, ktorý by nebol volený na pol roka ale na viac rokov, 

a bol by volený a nie určovaný podľa vopred dohodnutého kľúča. Tým by sa určila 

inštitúcia politického vedenia, kde by sa mohli prejaviť politickí vodcovia (ako si to 

predstavuje Weber). Rada by sa stala obdobou parlamentu, kde by predstavitelia 

členských štátov nereprezentovali len, alebo v prvom rade, záujmy svojho štátu, pôsobili 

by taktiež aj ako predsedovia strán, teda obhájci určitého politického názoru alebo 

ideológie, mohlo by sa vytvoriť v rámci rady štiepenie podľa straníckych/ideologických 

línií (Leonard skryto predpokladá, vychádzajúc pravdepodobne z teórie straníckeho 

systému podľa Steina Rokkana, ktorá tvrdí, že v západnej a strednej Európe pôsobia viac 

menej rovnaké štiepenia) a teda základ určitej politickej súťaže, ktorá by sa odvíjala od 

súperenia strán vo voľbách v rámci členských štátov. 

 Taktiež základné výzvy Siete Európa (Network Europe) sa týkajú zahraničnej 

poltiky – jednotný hlas vo svete, problematika cezhraničnej kriminality a sčasti aj otázka 

životného prostredia. To ale vyžaduje, aby EÚ jednala ako aktér, čiže aby mala politické 

vedenie. 

 Komisia má byť v prvom rade inštitúcia benchmarkingu – má zbierať údaje 

o politikách jednotlivých krajín, porovnávať a hodnotiť ich, čím by napomáhala 

dynamike inovácií.  

 Parlament má vlastne len kontrolnú funkciu rady a Komisie. Biela kniha Komisie 

naopak za centrum politické centrum považuje Komisiu, ktorá vytvára politiku (policy) 

v rôznych sektoroch, pri tvorbe ktorej oslovuje skupiny sústeredené v Rade regiónov 

Európskej sociálnej rade, občiansku spoločnosť a pravdepodobne aj zástupcov vlád, ktoré 

ale explicitne nespomína. Komisia zároveň kontroluje, či sa tieto politiky uplatňujú, a ak 
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nie, vyvodzuje dôsledky, ktoré sú namierené obyčajne proti členskému štátu, ktorý za 

implementovanie dohodnutých politík preberá zodpovednosť 

 Komisia síce má mať pozíciu politického centra, kde sa tvoria politiky, keďže ale 

nepočíta s politickým vodcovstvom, chýba predpoklad pre politické jednanie vo 

Weberovom slova zmysle. Síce existuje funkcia predsedu Komisie, a komisárov, ich 

možnosti politický jednať – rozhodovať o agende a smerovaní sú obmedzené, už len 

preto, že základom štruktúry Komisie sú Generálne riaditeľstvá, ktorých počet sa nekryje 

s počtom komisárov, ktorí taktiež nemajú funkciu riaditeľa DG. Návrhy Bielej knihy ani 

správna štruktúra nedáva priestor pre politické vodcovstvo s étosom zodpovednosti. 

Zvláštnou výnimkou bola ale postava Jacquesa Delorsa, ktorá je určite hodná pozornosti. 

 Biela kniha a následne aj  tendencie vo vládnutí nevytvárajú priestor pre politické 

vodcovstvo, zato sa evidentne snažia o vytváranie priestoru pre participáciu a deliberáciu. 

Nie je to ale participácia a deliberácia občanov ako občanov, neodvoláva sa na pojem 

reprezentácie verejnosti, skôr na reprezentáciu záujmov. Toto pojatie sa pohybuje na 

hranici medzi participáciou občanov, deliberáciou a za účelom spoločného jednania, ako 

politiku chápe Arendtová, a lobbizmom záujmových skupín naviazaných na EÚ ktorý 

chcú naplniť touto cestou svoje požiadavky. Asi je Komisia vedená predstavou, podľa 

ktorej čím viac skupín bude zapojených do sietí EÚ, a budú mať priestor pre vyjadrenie 

pripomienok za férových podmienok, tým viac sa to, čo sa dnes javí ako neférový spôsob 

utvárania politiky založený na lobizme vplyvných obchodných a priemyselných 

organizácií, privilegovanom prístupe a úplatkoch (príčinou tejto situácie môže byť fakt, 

že  niektoré skupiny sa ešte nenaučili participovať na vytváraní politiky EÚ, čím uvoľnili 

priestor a vplyvným) bude podobať férovej participácii verejnosti (pomocou rôznych 

organizácií ako som popísal vyššie) v kontinentálnom rozmere, a vytvorenie určitej 

formy európskej verejnosti. Je ale otázka, či možnosť vyjadrenia sa všetkým záujmom 

vedie k vzniku obdoby politickej verejnosti. Arendtová by s touto predstavou nesúhlasila, 

pretože vznik obce je pre ňu zvláštny akt podobný zázraku, ktorý sa z ničoho nič skrátka 

stane (ako v Budapešti v roku 1956 vznikali spontánne robotnícke rady), a treba uznať, že 

táto predstava, inšpirovaná neofunkcionalizmom  (Haas 1968, str. 16 in. Rosamond 2000, 

str. 66) je určite zaujímavá, ale podľa mňa nehodnoverná. Výbornú kritiku tohto prístupu  

predložil kľúčový autor neofunkcionalizmu Ernst Haas, ktorý o pragmatickej politike 
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záujmov ako o politike ktorá je „ najhorším nepriateľom samej seba... Pragmatický 

záujem, pretože je pragmatický a a nie podporovaný silným ideologickým alebo 

filozofickým záväzkom, je nestály. Politický proces ktorý je postavený na základoch 

pragmatickej politiky, je slabý a náchylný obrátiť sa. A integrácia sa tak môže zmeniť 

v dezintegráciu.“ (Haas 1968, str. 16 in. Rosamond 2000, str. 68) 

 Je ale zaujímavé, ako teórie deliberatívnej a participatívnej demokracie, ktoré 

vytvorené pre etické otázky (deliberatívna demokracia) a menšie obce „lokálne 

demokracie“ nachádzajú svoje uplatnenie v otázkach ekonomických záujmov na úrovni 

kontinentu.  

 Tento spôsob politiky je v príkrom kontraste k politickej teórii Carla Schmitta. 

S výnimočným stavom a možnosťou vyhlásenia sa v politikých na úrovni EÚ nepočíta, 

vyhlásenie vojny akýmkoľvek spôsobom nie je v možnostiach EÚ, dokonca ani v oblasti 

ekonomiky (blokáda, odmietnutie obchodovať). Dá sa tomu porozumieť. Integrácia 

Európy mala za cieľ zabrániť vo vnútri Európy či už klasickým vojnám, ako aj 

„obchodným vojnám“ – pomocou rôznych administratívnych opatrení zabrániť 

v prieniku tovaru z cudzích krajín, a naopak vytvoriť priestor, kde sa podobné praktiky (z 

perspektívy trhového liberalizmu výnimočného stavu) nevyskytovali. Skôr sa snaží 

vytvárať väzby spolupráce. Takými sú napríklad tzv dohody z Lome zaoberajúce sa 

obchodnými vzťahmi so štátmi severnej Afriky, alebo dohoda s organizáciou 

ekonomickej spolupráce v Južnej Amerike Mercosur, EÚ je tiež členom regionálneho 

fóra Združenia štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).  

 Politika európskej únie nepozná vyhlásenie výnimočného stavu, na druhej strane, 

ešte sa nedostala do situácie krízy, ktorá by preverila schopnosť EÚ konať vo výnimočnej 

situácii. Je otázkou, či by v takej situácii  jednal predseda Komisie, alebo predsedníctvo 

EÚ na čele s niektorým štátom, alebo konkrétny predstaviteľ štátu schopný získať 

podporu ostatných, ktorý by zohral úlohu ako kancelárka Angela Merkel po odmietnutí 

Ústavnej zmluvy vyjednaním podpory pre Lisabonskú zmluvu. Posledný prípad 

naznačuje, že možnosť jednať vo výnimočnej situácii majú stále väčšinou členské štáty 

a nie európske inštitúcie. Každopádne inštitucionálne členenie podobné právomoci 

neposkytuje nikomu.  
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 Dá sa povedať, že momentálna situácia EÚ je čakaním na krízu, ktorá buď uvdie 

na scénu inštitúciu, ktorá má možnosť jednať v mene Únie ako politický vodca majúci 

autoritu riešiť krízovú situáciu. Podobným procesom prešlo japonsko na konci 90. rokov 

a začiatkom tisčročia keď rôzne problémy – útok v tokijskom metre sektou Aum-

shinrikyo, nakazenie sa 1800 ľudí infekciou HIV kontaminovanou krvou v afére Green 

Cross (Neary 2002, str. 120), ale aj vojna v Iraku a bezpečnostné vzťahy vo východnej 

Ázii, mali za následok posilnenie politickej sféry – posilnenie úradu japonského premiéra 

ako úradu politického vedenia, a nahradila japonský stranícky systém, ktorý bol pomerne 

nesúťaživý, systémom podporujúci politickú súťaž.  

 

 
IV.1. Debata o demokratickom deficite. Úvod: 

 

 V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa v spoločenskom kritickom diskurze v 

tlači, ale aj vo vyjadrení politických predstaviteľov členských štátov a v reflexií 

politických filozofov, politológov – členov (zahranično)politických think tankov objavuje 

téma demokratického deficitu Európskej únie, a jej variácie napr. kritika vlády 

byrokracie, technokratizmus ale aj neúmerný vzrast vplyvu vlád členských štátov na úkor 

parlamentov . Pre tému našej práce sú práve tieto debaty veľmi zaujímavé, pretože kritika 

demokratického deficitu EÚ je do značnej miery (ako sa budem snažiť ukázať) kritikou 

politického deficitu EÚ.  

 Debata o demokratickom deficite je pre našu tému veľmi zaujímavá, pretože, ako 

postrehol jeden z jej protagonistov, je debatou o charaktere EÚ. A keďže demokracia 

a demokratizácia je úzko spätá s politikou a politizáciou, debata o demokratickom 

deficite nám môže mnoho poodhaliť o charaktere EÚ z perspektívy pojmu politična. 

Práve autor obhajujúci tézu o nedostatku demokracie v EÚ – Simon Hix, je zároveň 

predstaviteľom supranacionalizmu – EÚ vytvára politický systém odlišný od štátneho, 

teda predstavy, z ktorej vychádzame. Na základe jeho textu tak môžeme zistiť, do akej 

miery je prítomná politizácia v EÚ, do akej miery absentuje, a na základe kritiky jeho 

návrhov, ako odstrániť demoktatický deficit v EÚ, v texte Stefana Bartoliniho, sa nám 

jasne vyrysujú problémy politizácie v EÚ jej možnosti a obmedzenia. 
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 Na začiatku sa pokúsim o zhodnotenie pojmu demokratický deficit ako 

problémový problém. Nasledovať bude analýza debaty o demokratickom deficite, ako 

prebehla v časopisoch European Common Market Studies a European Law Journal, 

v ktorých poprední teoretici európskej integrácie – Giandomenico Majone, Andrew 

Moravcsik a Simon Hix na seba postupne reagujú a obhajujú EÚ zo svojich pozícií ako 

demokraticky legitímnu alebo naopak. Nás bude najviac zaujímať článok Simona Hixa, 

pretože on jednak, ako som už napísal, zdieľa náš predpoklad o EÚ ako o politickej entite 

v určitom slova zmysle, a aj normatívny požiadavok po politizácií, ktorú sa snaží 

v inštitúciách EÚ odhaľovať.  

 Na jeho návrhy reaguje Stefano Bartolini, ktorý poukazuje na hranice možnej 

politizácie v EÚ. 

 Samotnú tému demokratického deficitu je možné pojať z rôznych uhlov – ako sa 

prejavuje v spoločenskom diskurze, teda v kritike a obhajobe EÚ v médiách, v prejavoch 

politikov členských štátov, ako je táto téma reflektovaná vo verejnosti - v tlači, ako 

prebiehajú debaty o demokratickom deficite vo vnútri európskych inštitúcií tj. 

v Európskom parlamente, Rade a Komisii a aký majú dôsledok na zmeny v usporiadaní 

a fungovaní EÚ. V tejto kapitole sa budem opierať o reflexiu demokratického deficitu 

poprednými teoretikmi európskej integrácie – Giandomenicom Majonem, Andrew 

Moravcikom a Simonom Hixom na základe debaty, ktorá medzi týmito autormi vznikla 

na prelome tisícročí na stránkach časopisov European Common Market Studies 

a European Law Journal. Nebudeme sa teda zaoberať spoločenským a politickým 

diskurzom, ale diskurzom vedeckým (aj keď dualita vedecký vs. politický nie je vôbec 

jasná a čistá) teoretickým. Títo autori zároveň predstavujú rôzne teoretické prístupy 

k téme Európskej integrácie a aj ich porozumenie témy demokratického deficitu sa 

značne líši.  

 Majone tézu o demokratickom (politickom) deficite v rámci EÚ odmieta (súvisí 

to s jeho pojatím regulujúceho štátu), vlastne považuje kritiku EÚ z pozície nedostatku 

demokracie ako zavádzajúcu a snaží sa poukazovať na opačný problém – strata 

kredibility (Komisie) zapríčinená zvyšujúcou sa demokratizáciou (politizáciou) vládnutia. 

 Moravcsik obhajuje EÚ ako dostatočne demokratickú z perspektívy pojatia 

demokracie ako spôsobu ochrany pred tyraniou. Za model demokracie, s ktorou vládnutie 
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v EÚ porovnáva, si vybral madisonovskú demokraciu – systém bŕzd a protiváh, 

obmedzení zabraňujúcich neúmernému nárastu moci jedného úradu. Tomuto ideálu 

podľa Moravcsika EÚ dostojí. Okrem toho Moravcsik považuje za základ demokratickej 

legitimity EÚ demokratickú legitimitu členských štátov (Moravcik 2002, str. 612), čo je 

v plnom súlade s videním EÚ ako odvodenej inštitúcie – výsledku zahraničnopolitických 

zmlúv (a v tom prípade platí, čo bolo férovo vyjednané demokratickými režimami má 

(demokratickú) legitimitu), a teórie liberálneho intergovernmentalizmu, ktorej je dnes 

najvýznamnejším predstaviteľom, z ktorou je stotožňovaný. 

 Simon Hix, podobne ako Mark Leonard, rovnako kritizuje EÚ s nedostaku 

demokratickej legitimty resp. politického jednania a v tejto kapitole je oponentom 

Moravcsika a Majoneho ako predstaviteľ supranacionálnej perspektívy v skúmaní EÚ tj. 

predstavy, že EÚ je určitý (postmoderný) druh politickej jednotky, a teda potrebuje určité 

politické jednanie a demokratickú legitimitu. Ako model demokracie, s ktorým 

porovnáva prax EÚ si Hix zvolil variáciu na teóriu minimálnej demokracie Josepha A. 

Schumpetera a teda existenciu verejnej súťaže o obsah politík a tvar inštitúcií doplnenú 

o požiadavok reprezentácie. 

V úvode teda naznačím problematiku samotného pojmu demokratický deficit, 

resp. demokracia – a jeho používanie, následne popíšem argumenty troch spomenutých 

teoretikov, ktoré sa pokúsim kriticky zhodnotiť a zhrnúť z perspektívy témy tejto práce 

politizácia/depolitizácia EÚ a v úvodnej časti popísaných klasických teórií politiky. 

Taktiež na základe návrhov Lisabonskej zmluvy a  praxi Európskej politiky za 

posledných 10 rokov sa pokúsim zhodnotiť, akým spôsobom sa EÚ vyrovnáva 

s demokratickým deficitom, lepšie povedaná, ktoré zadefinovanie problému – Majoneho, 

Moravcsika alebo Hixa, je považované za relevantné. 

 

IV.2. Demokratický deficit – „problematický problém“ 

 Termín demokratický deficit, tak často skloňovaný v súvislosti s EÚ je veľmi 

problematický a to z rôznych dôvodov. 

 Debata o demokratickom deficite resp. kritika alebo obvinenie orgánov EÚ 

z nedostatku demokratického deficitu, ako výborne objasnil Giandomenico Majone 

(Majone 1998, str. 6 – 7), nie je a nemá byť v prvom rade o porovnávaní demokratického 
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ideálu z praxov (a zistenie že prax tomuto ideálu nedostojí)  - Majone tento postup 

nazýva Standard-Using (Majone 1998, str. 6 – 7), ale o určení ideálu, štandardov, podľa 

ktorých má byť prax vládnutia EÚ posudzovaná tj. Standard-Setting. To súvisí s jednou 

zo základných otázok  európskych štúdií „Čoho prípadom je Európska Únia?“, ktorej sme 

sa venovali v minulej kapitole (problém typu štátu – vestfálsky, regulačný, postmoderný). 

Zamieňanie prístupu standard setting a standard using vytvára preto v debate určité 

zmätenie. Zároveň to robí debatu o demokratickom deficite do značnej miery 

nezmyselnou – ako môžeme hodnotiť prax podľa štandardov, pre ktorých použitie 

nemáme dobré dôvody. Výhodou debaty Majone, Moravcsik, Hix je práve reflektovanie 

tejto problematiky. 

 Ďalším problémom, súvisiacim s tým prvým, je charakter pojmu demokracia. 

Demokracia patrí k dôležitým pojmom, podobne ako napr. sloboda, spravodlivosť, za 

ktorým sa skrýva značné množstvo rôznych a protichodných teórií a ich šírka 

a rôznorodosť zapríčiňuje mnoho nedorozumení. 

 Ďalšou ťažkosťou pojmu demokratický deficit je paradoxne jeho politické 

užívanie. Samotná existencia debaty o demokratickom deficite vo verejnosti je ukážkou 

rastúcej politizácie EÚ, čo je z perspektívy tejto práce potešiteľné. Na druhej strane tak 

prebieha spor o definovanie problému vo verejnosti, a to sa obyčajne nedeje (a netreba 

očakávať, že sa tak bude diať) podľa pravidiel férovej argumentácie a deliberácie. 

Dôvody pre kritiku alebo obhajobu EÚ ako nedemokratickej inštitúcie preto môžu 

pochádzať z viacerých zdrojov, ktoré sa navzájom vylučujú. Taktiež pojem demokracia je 

v politickej debate skôr prázdnym pohárom napĺňaným zmesou názorov, ideálov, a ich 

odôvodnení, ktorá funguje ako politická zbraň. Autori analyzovaní v tejto kapitole 

zaujímajú určitú stredovú pozíciu. Vypracovali a ešte vypracuvávajú a obhajujú modely 

fungovania EÚ, ktoré dúfajú, že sa presadia. Ani jeden z nich sa nevenuje len popisu EÚ, 

každý z nich vstupuje do politických debát a prináša do nich svoje predstavy 

a argumenty, zároveň tak robia kriticky a podľa pravidiel sociálnej vedy. Sú teda akousi 

spojnicou medzi sociálnou vedou a politikou, čo je pre nás veľkou výhodou. 

 Asi najdôležitejšou ťažkosťou tohto problému je zároveň výzva tejto práce. Je 

možné aplikovať modely demokracie, ktoré boli vytvárané pre formu vestfálskeho štátu 

na entitu, ktorá sa tejto forme vymyká? Ak áno, akým spôsobom? 
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IV.3. Giandomenico Majone – demokratický deficit je zavádzajúci pojem  

 

  Jadro argumentácie Giandomenica Majoneho o demokratickej legitimite EÚ, 

respektíve o nevhodnosti tohto pojmu ako štandardu pre vládnutie a inštitúcie EÚ, sa 

opiera o pojem regulujúceho štátu a obhajoby legitimity regulačných úradov, ktorý sme 

popísali v predchádzajúcej kapitole. Ten sa Majone snaží, ako model a ideál, ako 

štandard, obhájiť proti ostatným modelom, voči ktorým má EÚ dostáť ako legitímna. 

Majone rozlišuje štyri zdroje štandardov, podľa ktorých je posudzovaná demokratická 

legitimita EÚ 

- štandardy založené na analógii so štátnymi inštitúciami 

- štandardy založené na intuícii „vlády väčšiny“ 

- štandardy odvodené z demokratickej legitimity členských štátov 

- štandardy sociálnej politiky (Majone 1998, str. 6) 

a snaží sa ukázať ich nevhodnosť. 

 Najľahšie sa vysporiadava so štvrtým argumentom – demokratická legitimita má byť 

odvodená od schopnosti Únie ochrániť svojich občanov pred výkyvmi trhu, tj. od 

schopnosti vytvoriť sociálny štát pre svojich občanov (Majone 1998, str. 13).  Vlastne je 

to Polanyiho argument o ospravedlnení politiky – politika je spôsobom obrany 

spoločnosti pred trhovým mechanizmom. Majone poukazuje na dlhodobý nesúhlas 

občanov EÚ aj členských štátov s prenosom právomocí sociálnej politiky 

a prerozdeľovania na európsku úroveň, a zároveň na nejasnosť tohto pojmu – obraz 

dostatočnej sociálnej politiky, ktorá by legitimovala nár. štát, poprípade Úniu sa líši štát 

od štátu, a aj v rámci konkrétnych štátov sa v tejto otázke vedú spory. 

 Druhý okruh štandardov - odkazujúcich sa na pojatie vlády väčšiny, kritizuje ako 

príliš úzky, používaný len v Británii a systémoch ňou ovplyvnených štátoch (v ktorých 

okrem toho je vláda väčšiny obmedzovaná nepísanými pravidlami a zvykovým právom), 

poprípade v homogénnych politických jednotkách. V spoločnostiach, ktoré sú rozdelené 

hlbokými štiepeniami (náboženskými, rasovými...) a všeobecne vo federatívnych 

usporiadaniach, sa naopak ako legitimizačné prvky používajú rôzne nemajoritné princípy 

– dve komory parlamentu (jedna volená pomerne, druhá reprezentujúca napr. národy), 
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zákaz majorizácie, ústava, ktorá je relatívne nemeniteľná jednoduchou väčšinou. Pre 

Európsku Úniu, ktorá je štiepená v mnohých ohľadoch (pluralita štátov, jazykov, 

štiepenie medzi malými a veľkými štátmi) je legitimizácia pravidlom väčšiny krajne 

nevhodná, skôr naopak, legitimita spočíva v uznaní nároku aj malých štátov (veto 

v niektorých otázkach a vyžadovanie viacnásobných väčšín, a teda možnosť menšiny 

zablokovať vôľu väčšiny. 

 Štandardy založené na analógií so štátnymi inštitúciami – teda poukaz kritikov na 

nefunkčnosť systému rozdelenia mocí – Komisia a rada majú právomoc príjimať 

a navrhovať zákony viac ako Parlament (Parlament nemá právo navrhovať zákony, 

a v určitých prípadoch ani prijímať, nemá personálne právomoci – okrem právomoci vo 

voľbe predsedu Komisie), a v rámci výkonnej moci sa poukazuje na prílišnú váhu jej 

byrokratickej zložky (DG Komisie) oproti politickej (Rada a čiastočne Komisári). 

(Majone 1998, str. 7) Z touto výhradou sa Majone vysporiadava poukazom na systém 

obmedzení, kontroly ktoré plnia funkciu rozdelenia troch zložiek moci – zabraňujú 

tyranii. 

 Zásadnou výzvou pre Majoneho obhajobu  demokratickej legitimity EÚ je 

vysporiadanie sa s tretím okruhom štandardov – demokratická legitimita odvodená od 

demokratickej legitimity členských štátov – tj. EÚ je demokratická pretože jej členské 

štáty demokraticky  – súhlasom v parlamente alebo referendom, ratifikovali zmluvy 

ktorými založili inštitúcie, v ktorých ich predstavitelia – vlády, spolu rozhodujú . Majone 

túto formu legitimizácie uznáva ako relevantnú, zároveň tvrdí, že týmto spôsobom je 

možné legitimovať len zložky, kde dominuje logika medzivládnej kooperácie – teda 

v Európskej Rade a Rade Ministrov, a v oblastiach tzv. 2. a 3. piliera, teda zahraničnej 

politiky a vnútornej bezpečnosti (Schengen). Ako ale pomocou podobných štandardov 

obhájiť fungovanie Európskeho Parlamentu, Európskej Centrálnej Banky a úradov 

Komisie s právomocami nadstavenými tak, aby v prípae potreby boli ich návrhy 

presadené aj proti odporu členských štátov? (Majone 1998, str. 12) 

 Tento problém si vyžaduje doplnenie štandardov pre demokratickú legitimitu 

o ďalšiu zložku – obhajoba regulačných úradov, teda úradov pracujúcich mimo dosah 

demokraticky legitímnej vlády, vytvárajúcich autonómnu politiku často proti záujmu 

vlády a parlamentu, ako úradov nepopierajúcich demokratickú legitimitu.  
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 Demokratická legitimita značnej časti politík – po pravde tých menej významných 

ako spoločná bezpečnostná politika, spoločná zahraničná politika, ale aj významná 

spoločná poľnohospodárska politika, má demokratickú legitimitu, pretože jej hlavný 

aktéri – agenda settri aj orgány s právomocou rozhodnúť sú štáty, a sú rovnako, 

z perspektívy demokracie bezproblémové, ako je bezproblémová zahraničná politika.  

 Supranacionálne inštitúcie a zložky nie sú a nemôžu byť obhájené rovnako 

demokraticky (v zmysle 3. bodu – demokratická legitimita odvodená od demokratickej 

legitimity štátu) ako inter-governmentálne zložky, iba ak by sa vytvoril európsky národ – 

európska politická jednota, národný štát, ktorý si ale občania neželajú. 

 Supranacionálne zložky nemôžu byť obhájené demokraticky, môžu však byť 

obhájené na základe pojmu kredibilita. Majone sa pri obhajobe pojmu kredibilita 

odvoláva na teóriu demokracie Juana Linza, podľa ktorého jednou zo základných 

charakteristík demokratického vládnutia je dočasná vláda – obmedzená časovým limitom 

a pravidelnými voľbami, v ktorých môže, a aj pravidelne prichádza, vláda o moc a je 

nahradená inou. To ale vytvára niektoré neblahé dôsledky – voľby a výmena vlád sa 

môžu diať pomerne rýchlo za sebou, a preto politická reprezentácia obvykle nemá mnoho 

podnetov presadzovať dlhodobú politiku, ktorej úspech príde po nasledujúcich voľbách, 

ktorá môže byť napríklad v krátkodobej perspektíve bolestná (Majone 1998, str. 17) 

 Voči občanom a zahraničiu je ale nutné, aby boli niektoré vyhlásenia stabilné, 

relatívne nemenné. Aby niečo takého bolo možné, je treba založiť inštitúcie, ktoré budú 

autonómne od politického systému a budú zabezpečovať určité pomerne presne 

vymedzené funkcie bez ohľadu na na rôzne, hlavne politické, tlaky. A spätne, pre vládu 

štátu, pre politickú reprezentáciu je vhodné, aby ako doplnok k politickej súťaži 

v určitých oblastiach vytvárala nezávislé inštitúcie, pretože tým dodáva niektorým 

záväzkom kredibilitu a stálosť.  

 Špeciálne je kredibilita nezávislého regulujúceho orgánu žiadúca v inštitúcii ako 

EÚ, v ktorej sa dá predpokladať, že záväzky raz odsúhlasené zmluvou a prijaté 

parlamentmi a referendami, budú v nasledujúcich obdobiach považované za kontroverzné 

a jednotlivé členské štáty sa im budú chcieť vyhnúť. 

 K tomu, aby regulujúce autonómne úrady plnili funkcie, ktoré majú – odborné 

nestranné plnenie zadania, je vhodné aby ich štruktúra a zadanie spĺňala niektoré 
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predpoklady. V prvom rade takýmto inštitúciám nemôže byť legitímne zverená 

redistribúcia statkov (Majone 1998, str. 26) - táto sféra patrí politickému rozhodovaniu 

a nie je zlúčiteľna so zásadou kredibility. Tu Majone nadväzuje na už popísanú teóriu 

duality spoločenskej regulácie a politiky. Ďalej takéto inštitúcie musia presvedčiť 

verejnosť, že oni sú tí najvhodnejší na plnenie funkcie im zverené – svojimi znalosťami 

aj štruktúrou, ktorá podporuje/vyžaduje zodpovednosť  za zverenú oblasť, za výsledky v 

nej. (Majone 1998, str. 22). Legitimita a kredibilita nezávislej inštitúcie tak do značnej 

miery záleží na presnom určení cieľov inštitúcie – čo majú dosahovať. Výsledky musia 

byť objektívne merateľné, aby sa zabránilo nejasnému a preto perspektívne neférovému 

hodnoteniu výsledkov, č by uberalo ich dôveryhodnosti. 

 Taktiež procedúry, ktorými sa riadi inštitúcia pri vykonávaní svojich funkcií  

musia byť jasne definované, a presne určujúce, ktoré inštitúcie majú právo vstupovať do 

procesu rozhodovania, rozhodnutia sa musia opierať o zdôvodnenia/ospravedlnenia, ktoré 

musia byť otvorené súdnemu preskúmaniu a verejne prístupné. (Majone 1998, str. 20) 

 Európske supranacionálne inštitúcie teda nemajú byť  posudzované ideálom 

demokracie (v akejkoľvek jeho podobe) ale ideálom kredibility, ktorý je 

charakterizovaný 

- nezávislosťou inštitúcie na politických inštitúciách, ktorá sa zaoberá 

- presne vymedzenými úlohami, za ktorých plnenie je (nejakým spôsobom) 

zodpovedná, 

- je hodnotená na základe presne vymedzených hodnotiacich štandardov 

- pracuje striktne podľa vymedzených pravidiel 

- jej rozhodnutia sú súdne napadnuteľné a vždy odôvodnené 

- s možnosťou verejnosti preskúmať jej prácu. 

Majoneho prácu ale netreba vnímať ako hľadanie ospravedlnenia. Nie je v prvom rade 

nástrojom na obhajobu EÚ, pretože v nasledujúcich článkoch Majone, z pozície 

štandardov kredibility, EÚ kritizuje – obdobie okolo roku 2000 chápe ako krízu 

kredibility jej  inštitúcií (Majone 2000). EÚ, hlavne Komisia má podľa Majoneho vážny 

nedostatok – oplýva síce rozsiahlymi právomocami, no podľa rozhodnutia Európskeho 

súdneho dvora v kauze Meroni z roku 1953 , podľa ktorej je delegovanie právomoci 

Komisiou na inú inštitúciu možné len pod podmienkou, ktorá efektívne zabraňuje 
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nezávislosti tejto inštitúcie (Majone 1998, str. 26), je značne obmedzená v zachovávaní 

ich izolovanosti od politických tlakov. Keďže zároveň je Komisia rôznymi spôsobmi 

politizovaná – rastie vplyv Parlamentu na dosadzovanie predsedu Komisie a Komisárov, 

pričom v Parlamente sa preferencia menia podľa rozloženia síl medzi hlavnými 

európskymi stranami – Európskou ľudovou stranou a Stranou európskych socialistov, a 

Komisia nemôže voľne delegovať právomoci na nezávislé inšitúcie, stráca svoju 

nezávislosť a teda kredibilitu.  

Komisármi sa stávajú politici členských krajín, ktorí často majú ambíciu, potom, 

ako sa im skončí mandát Komisára, vrátiť sa späť do štátnej politiky, a preto sú zviazaní 

s prefernciami svojich strán a štátov (Majone 2000, str. 285). Taktiež vo vnútri Komisie 

sa vytvárajú politické spory – komisár pre súťaž v prípade už spomínaného prípadu de 

Havilland sa nezhodol s komisárom pre priemysel (vzniknutá fúzia by mala dobrý vplyv 

na konkurencieschopnosť európskeho leteckého priemyslu na svetových trhoch), a teda 

logika kredibility a regulujúceho štátu bola atakovaná s pozície záujmov určitého 

segmentu, a nebolo zrejmé, ktorá strana vyhrá. 

 Majoneho reakcia na problém demokratický deficit je vlastne obrátením problému 

na hlavu – je prirodzené a dokonca žiadúce, aby mala Európska Únia demokratický 

deficit – v zmysle deficitu vlády väčšiny, či ako deficitu demokratickej legitimity ako sa 

chápe v zahraničnej politike štátov. Majoneho prácu môžeme interpretovať sporom 19. 

storočia – liberalizmus vs. demokracia, pričom Majone je predstaviteľom liberalizmu. 

Jeho návrhy vychádzajú s ocenenia férového proceduralizmu, ocenenie autonómie a aj 

racionality(odbornosti), a demokracia (v zmysle vláda väčšiny) skutočne môže byť 

ničiteľka týchto hodnôt. Na druhej strane odmietnutím formy demokracie smeruje 

Majone smerom k osvietenej tyranie rozumu, resp. odborníkov. A zrejme platí, že 

väčšina regulácií nie je neutrálna natoľko, aby nemohla byť predmetom legitímneho 

ideologického alebo politického sporu. 

 Tomu sa ani Majoneho konštruovanie štandardu nevyhne. Nie je totiž jasné, čo 

všetko môže byť predmetom regulácie nezávislých úradov. Majoneho kritérium – všetko 

okrem redistribúcie, je nedostatočné. Kto o tom bude rozhodovať? Majone taktiež 

správne ukázal, že prenesením právomocí politického vedenia regulačnému úradu sa 

znižuje možnosť zmeny tejto politiky. Tým sa ale vytváranie a nadstavovanie 
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autonómnych regulačných úradov stáva silnou politickou zbraňou – konkrétna vláda 

úspešným prenesením kontroverznej oblasti (napr. regulácia sieťových odvetví) na 

nezávislý úrad (ktorý vytvorí a určí mu pravidlá a personálne obsadenie a do budúcna 

určí alternatívny spôsob menovania vedúceho úradu – napríklad komisiou) môže 

petrifikovať svoje predstavy a svoju politiku do budúcna. Regulačný úrad sa tak stane 

zvláštnym politickým aktérom – po mnohých stránkach neutrálny s kredibilitou, ako ju 

charakterizoval Majone, a predsa problematický.  Slovo kredibilita sa z druhej strany 

môže čítať ako zamedzovanie zmenám a neutralizácia problému. 

 

IV.4. Andrew Moravcsik - Demokratický deficit v EÚ neexistuje. 

 

 Podobne ako článok Giandomenica Majoneho, aj Andrew Moravcsik obhajuje 

štruktúru inštitúcií a spôsob navrhovania, prijímania a implementovania politík za 

legitímny. Zatiaľ ale čo Majone kritizoval samotnú otázku, ako zavádzajúcu – Európska 

únia nemá byť v prvom rade posudzovaná podľa štandardov demokracie, ale podľa 

štandardov legitimity, Moravcsik nespochybňuje logiku otázky – Únia sa má uchádzať 

o demokratickú legitimitu a v svojom článku In Defence of the ďemocratic Deficit´: 

Reassessing Legitimacy in the European Union. (Moravcsik 2002) sa pokúsil obhájiť 

demokratičnosť EÚ.  

 Ak zobereme postreh Majoneho o charaktere debaty o demokratickom deficite 

ako v prvom rade ako o vytváraní a určovaní štandardov pre posudzovanie EÚ, Moravcik 

implicitne identifikuje tri určujúce štandardy.  

1. Madisonovská demokracia – demokratická legitimita spočíva vo vybudovanom 

a funkčnom systéme bŕzd a protiváh. 

2. Bežné usporiadanie demokratického režimu prelomu tisícročí – ak sú niektoré 

štruktúry a prax bežne využívané demokratickými štátmi, nemôžme tie isté štruktúry, ak 

sú použité na európskej úrovni, považovať za nedemokratické. 

3. Demokratická legitimitu členských štátov - čo bolo férovo vyjednané demokratickými 

režimami má (demokratickú) legitimitu) 

4. Legitimitu založenú na sociálnych právach občanov a všeobecne existenciou prvkov 

sociálneho štátu, teda legitimita opierajúca sa o polanyiovské motívy obrany spoločnosti 
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pred deštrukciou samoregulačným trhom založená na rovnováhe medzi trhom 

a sociálnymi istotami (Moravcsik 2002, str. 605) 

  Bližšie sa budeme venovať prvým dvom. 

1. Systém bŕzd a protiváh.  

Moravcsik označuje za klasické oprávnenie považovať určitý režim za demokratický jeho 

schopnosť brzdiť potenciálne nebezpečnú moc štátu (Moravcsik 2002, str. 604). Práve na 

tento druh nedostatku demokratickej legitimity sa odvolávajú určité médiá a politici  

označujúc EÚ ako superštát, byrokratický despotismus, nekontrolovanú vládu 

technokratov a podobne. Moravcsik sa snaží ukázať, že podobné označenia nie sú na 

mieste. Dokonca naopak. Ústavná štruktúra EÚ kombinuje najkrajnejšie obmedzenia 

spojené so štruktúrou konsociačnej demokracie (Belgicko), federalizmu a systému 

oddelenia mocí (Moravcsik 2002, str. 607).  

 Významným obmedzením EÚ je okruh jej činností. Aktivity Európskej únie a jej 

orgánov sú obmedzené zmluvou, a predstavujú len veľmi malý okruh z aktivít, ktorým sa 

venuje moderný štát. Únia má rozsiahle právomoci v oblasti regulácií cezhraničnej 

ekonomickej aktivity a v oblastiach s ňou súvisiacich (Moravcsik 2002, str. 607) . Netýka 

sa iných dôležitých oblastí aktivít štátu, ako sociálna politika, nemá právomoci v oblasti 

obrany, školstva, kultúry, teda v oblastiach, kde väčšina moderných štátov oplýva 

právomocami. Orgány Európskej únie pritom nemôžu ľahko v týchto oblastiach 

právomoci získavať podobným spôsobom, ako to robil národný štát v 19. a 20. storočí – 

to by sa musela zmeniť zmluva o EÚ.  

 Významnou brzdou v možnostiach EÚ v rôznych politikách je veľkosť a spôsob 

schvaľovanie jej rozpočtu. EÚ nemá autonómne zdroje, nemôže zdaňovať resp. nemá 

právo navyšovať rozpočet. Ten sa pohybuje na úrovni 1,3 percenta HNP všetkých štátov 

Únie. Tým pádom nemôže preberať právomoci v oblastiach, ktoré sú nákladné na 

výdavky – školstvo, sociálna oblasť a sústreďuje sa na regulačné funkcia. 

 Z obmedzením výšky rozpočtu súvisí slabosť EÚ v možnostiach vynucovať si 

implementáciu svojich regulácií. EÚ nemá vlastnú políciu a vyšetrovacie orgány, nemôže 

mať rozsiahlu byrokraciu, ktorá by mala implementovať ňou prijaté direktívy. Nemôže si 

dovoliť organizovať široké správne štruktúry zamestnávajúce desiatky tisíc úradníkov 

v celej Európe, pretože ich nemôže zaplatiť. Komisia zamestnáva menej úradníkov ako 
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mesto Londýn. Implementácia politík teda spočíva na pleciach členských štátov, ktoré ju 

môžu sabotovať. (Majone 2002, str. 609) 

 Ďalším dôležitým obmedzením, je procedurálne, teda v pravom slova zmysle 

systém bŕzd a protiváh, ako ho mal na mysli Madison a ďalší liberálni myslitelia – 

obmedzenie moci jednej inštitúcie druhou a procedúrami. Čo sa týka procedúr, 

najvýznamnejším obmedzením je právo veta v mnohých oblastiach, a pravidlo väčšiny (v 

Rade a Parlamente), ktoré je v hlasovaní v Rade de facto pravidlom superväčšiny – aby 

hlasovanie podľa pravidla kvalifikovanej majority bolo úspešné, musí súčasne väčšina 

štátov v absolútnych číslach (niekedy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina), aj čo sa týka 

počtu ich vážených hlasov v Rade 255 z 345  (a rozdelenie zvýhodňuje menšie štáty pred 

väčšími) hlasovať za.  V určitých prípadoch musia byť podmienky  „kvalifikovanej 

väčšiny“ doplnené o požiadavku, aby celkový počet obyvateľov, ktorý sú občanmi štátov 

súhlasiacich s danou legislatívou presahoval 62 percent. Tieto podmienky sú asi 

náročnejšie, ako v ktoromkoľvek inom štátnom celku.  

 Tieto náročné podmienky sú ešte doplnené systémom rozdelenia právomocí. 

V určitých prípadoch je pri schvaľovaní direktív nutný súhlas Parlamentu. Parlament 

pritom nemá výsostné právo navrhovať zákony. To má Komisia (Parlament môže 

v legislatíve podliehajúcej procedúre spolurozhodovania odsúhlasiť dodatky), 

rozhodovanie o prijatí zdieľa Parlament a Rada (znovu záleží od typu procedúry), 

a implementáciu tejto legislatívy má na starosti obyčajne konkrétny členský štát – jeho 

byrokracia. Funkciu ústavného súdu plní Európsky súdny dvor - ďalšia inštitúcia 

s pomerne významnými právomocami. Právomoci Komisie v niektorých oblastiach, ale 

aj obmedzenia, majú základ v judikatúrach Európskeho súdneho dvoru. 

 Výčitky voči Európskej únii ako o neregulovateľnom superštáte, s obrovskými 

a rozširujúcimi sa právomocami, sú teda podľa Moravcsika nepravdivé. Treba ale 

podotknúť, že Moravcsik EÚ porovnáva so štruktúrou štátu, a ukazuje, že v porovnaní 

s právomocami štátu sú právomoci EÚ obmedzené procedúrami, substanciálne (okruhom 

politík a právomocí v nich) aj fiskálne. Argumentácia je do značnej miery legalistická, 

a teda zdôrazňujúca právne nároky a hard power. Nevšíma si soft power. taktiež, 

a v oblasti politológie je mnoho prípadov – moc pridelená ústavou alebo zákonom sa 

nekryje s mocou a vplyvom, ktorú daný orgán požíva de facto. 
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2. Ak je demokraticky legitímny členský štát, potom aj EÚ. 

 EÚ teda podľa Moravcsika nemá demokratický deficit v zmysle príliš širokých 

nekontrolovaných právomocí. Ďalej Moravcsik skúma výčitku voči demokratickej 

legitimite EÚ – Orgány únie tvorí technokracia bez zodpovednosti. Na obvinenie 

z prílišnej technokratickosti odpovedá Moravcsik poukazom na bežnú prax 

v demokratickom štáte. Ak je to tak, v tom prípade by sme za demokratický nesmeli 

považovať prakticky žiadny moderný štát. S týmto argumentom sa Moravcsik 

vysporiadava s kritikou autonómnych regulačných úradov ako nezodpovedných (voči 

verejnosti a legitímne zvoleným predstaviteľom štátu) a teda bez demokratickej 

legitimity, a z kritikou z pozície deliberatívnej demokracie. 

 Sú orgány EÚ kartelom národnej a nadnárodnej technokracie na úkor národných 

parlamentov a verejnosti/verejností? (Moravcsik 2002, str. 611)  Moravcsik dáva 

čiastočne zapravdu tomuto tvrdeniu, ale dodáva, že taký je trend v moderných 

demokraciách a demokratickú legitimitu EÚ to (preto) neohrozuje, resp. aj keby tento 

trend ohrozoval demokratickú legitimitu vládnutia, je márne očakávať od inštitúcii EÚ to, 

čo nie sú schopné presadiť aj národné štáty (Moravcsik 2002, str. 611).  

 V Európskej únii má mnoho rozhodnutí a inštitúcií legitimitu danú Európskym 

Parlamentom a Európskou Radou, teda priamu a nepriamu legitimitu odvodenú od 

občanov EÚ. Zároveň majú európski úradníci najväčšiu autonómiu v oblastiach, ktoré sú 

aj v mnohých členských štátoch izolované od vôle a moci politickej reprezentácie 

(centrálna banka, ústavný súd, súdnictvo, prokuratúra, technická správa atď.) A táto 

izolácia má v členských štátoch aj v EÚ svoje opodstatnenie, a to nielen s ohľadom na 

praktické dôvody, ale aj s ohľadom na normatívne zásady. 

1. potreba zvýšenej pozornosti, odbornosti a efektivity v oblastiach, o ktoré väčšina 

občanov nejaví pozornosť ani záujem participovať. Jedná sa hlavne o oblasti, kde je 

nutná znalosť experta 

2. kde sa vyžaduje nestrannosť a rovnosť pre individuá ako pre menšiny, teda hlavne 

v oblastiach súvisiacich s vykonávaním spravodlivosti, a oblasti ľudských práv (napr. 

ombudsman) 
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3. potreba majority byť reprezentovaná korektne. V otvorenom politickom súboji dokáže 

strategická menšina uzurpovať vplyv, ktorý jej neprináleží, a tým dokáže presadiť svoje 

partikulárne záujmy. Od politického súboja a sféry izolované inštitúcie môžu teda vo 

svojich výstupoch byť reprezentatívne (a viaceré výskumy dokazujú výnimočnú 

stredovosť a reprezentatívnosť európskych politík) práve preto, že sú izolované (Majone 

2002, str. 614), a teda paradoxne práve svojou izolovanosťou a „nedemokratičnosťou“, 

dokážu naplniť tieto inštitúcie zásady reprezentácie, rovnosti. Každopádne, ak táto 

argumentácia je dostačujúca, aby sem členské štáty neobviňovali z nedostatku 

demokratičnosti, nie je vhodné tak činiť ani v prípade EÚ. 

 Ale sú smery, Moravcsik tvrdí radikálne demokratické, ktoré tento trend 

odmietajú na obidvoch úrovniach – úrovni členského štátu. Táto prax sa totiž deje na 

úkor možnosti participácie občanov na štátnych alebo Európskych záležitostiach. Asi 

najvýznamnejším zástupcom týchto argumentov je dnes model deliberatívnej demokracie 

(Moravcsik 2002, str. 615). Jej predstavitelia žiadajú (Moravcsik žiadneho konkrétneho 

nemenuje, ale zrejme sa jedná o Jürgena Habermasa), aby sa proces izolácie obrátil, aby 

európske inštitúcie sa otvárali občanom, podporoval participáciu, otvárali fóra, kde by sa 

dali návrhy verejne prejednať, aby politická participácia bola v EÚ efektívna a mala 

zmysel. (Majone 2002, str. 615) Zároveň by tak vznikla politická komunita na európskej 

úrovni - európsky politický národ. To ale nie je podľa Majoneho reálne. 

- aktivita nezávislých inštitúcii sa týka oblastí, ktoré väčšina obyvateľov nezaujíma. 

naopak, tie ktoré sa tešia pozornosti občanov, v tých nemá EÚ právomoci. Z piatich 

oblastí, ktoré sú v očiach občanov EÚ najcitlivejšie - zdravotná politika, školstvo, 

sociálny systém, právo a bezpečnosť, zdanenie, ani jedno nie je oblasťou, kde by 

mala EÚ významné právomoci. Naopak, EÚ má právomoci v oblastiach, na ktoré sa 

pozornosť vôbec neupiera – liberalizácia obchodu, odstraňovanie netarifných bariér, 

regulácie v oblasti životného prostredia, liečiv...) Málo záujmu, nie nedostatok 

možností, obmedzuje možnosť participácie v EÚ.  

- európske nezávislé inštitúcie sa vyznačujú vyššou dôverou, ako inštitúcie previazané 

s politickým systémom ako štátna byrokracia, ministerstvá, vláda a parlament, a teda 

demokraticky legitímne. Európsky dvor pre ľudské práva v Strassburgu sa teši vyššej 

dôvere a legitimite, aj keď je absolútne bez demokratickej legitimity. Moravcsik sa 
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domnieva, že EÚ sa venuje práve oblastiam, kde by vyššia particpácia neznamenala 

vyššiu legitimitu, skôr naopak. 

- s participáciou je prepojené vznik európskej politickej identity. Tá ale podľa 

Moravcsika nevzniká pomocou rozšírenia možností participácie, ale spolu so 

zjavením sa nových politických štiepení založených na záujme. Je možné, že niečo 

také v budúcnosti vznikne – napríklad Philpp Schmitter navrhol ustaviť na európskej 

úrovni inštitút garantovaného minimálneho príjmu. Z toho by čerpali práve tie 

vrstvy, ktoré sa dnes voči EÚ stavajú skepticky To by ale znamenalo prehodnotiť 

celú štruktúru EÚ, ako vznikala od 50. rokov 20. storočia. 

 

Moravcsik, rovnako ako Majone, čerpá mnoho z liberálnych predstáv. A znova to, čo je 

označované za prejav demokratickej legitimity, je skôr prejavom liberálnej legitimity. 

 Predstava checks and balances je liberálnou predstavou obmedzujúcou 

demokratické praktiky zo strachu pred tyraniou väčšiny, teda sa jedná o liberálny 

korektív demokracie. Systém bŕzd a protiváh je inštitucionálne nadstavenie procedúr 

a inštitúcií, projekt sociálneho inžinierstva zabezpečujúci v demokracii slobodu, 

v zmysle zabraňujúci tyranii (akéhokoľvek druhu). Nie je náhoda, že tieto myšlienky 

súznejú s klasickými liberálnymi predstavami – hodnota slobody ako autonómie, 

význam prikladaný procedúram, Kantovská predstava o organizácii štátneho politického 

systému, ktorý má zabezpečiť, aby výsledok ich verejného správania bol taký istý, ako 

keby zle nezmýšľali (Kant 1996, str.33)  Pojem systém bŕzd a protiváh je projektom, 

ktorý z pozície liberalizmu môže legitimizovať demokraciu, spôsobom, ako zabezpečiť, 

aby demokracia „nehrešila proti slobode“. Domnievam sa, že používať argument 

odkazujúci sa na pojem systému bŕzd a protiváh ako argument v prospech demokratickej 

legitimity, je nedorozumením - systém bŕzd a protiváh je model, ktorý legitimizuje 

demokraciu resp. moc, nehovorí prakticky nič o tom, v čom spočíva demokracia 

a demokratická legitimita.   

Ak s chceme odkazovať na pojem demokratickej legitimity, je nutné sa nejakým 

spôsobom oprieť práve o pojmy, o myšlienkový svet, voči ktorému sa Majone 

s Moravcsikom jednak vymedzujú, jednak ignorujú. Demokracia, skôr ako v systéme 
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bŕzd a protiváh, spočíva vo vláde väčšiny (aj keď poukaz na federatívne a konsociačné 

systémy ako spochybnenie tejto tézy sú na mieste), participácie, politickej súťaži.  

 Moravcsikov poukaz na bežnú prax v demokratických členských štátoch je 

rovnako nedorozumením. V demokratických štátoch (a samozrejme teraz pracujeme 

s príliš veľkým zovšeobecnením, demokratické štáty sa od seba v množstve 

a právomociach nezávislých organizácií líšia) okrem sféry nezávislých a izolovaných 

úradov existuje aj sféra politických úradov, ktorých štruktúru a personálne obsadenie 

vytvárajú vo voľbách zvolení politici , ktorí vykonávajú politiky víťaznej strany resp. 

program koalície ovládajúcej väčšinu. Táto sféra je ale v EÚ malá alebo neexistuje. Tu 

sa ale musíme vrátiť k otázke, čoho prípadom je EÚ. Ak je prípadom medzinárodnej 

ekonomickej organizácie teda nástrojom štátu, ako dosahovať nejaké ciele, nepotrebuje 

vlastnú demokratickú legitimitu. (ako Moravcsik naznačil (Moravcsik 2002, str. 612)) 

Rovnako tak, ak prijmem logiku, podľa ktorej EÚ je len sumou regulačných úradov, 

ktoré si na európskej úrovni môžu zachovať nezávislosť lepšie, ako v rámci štátu, 

demokratická legitimita je zbytočný pojem (Majone to vyjadril otvorene a asi korektne). 

 Európska únia ale od určitého bodu prekročila obmedzenie funkcie štátu, a optika 

regulačného štátu je v mnohom chybná ako bolo naznačené v predchádzajúcej kapitole 

(kritika regulácie ako neutrálnej), a stáva sa útvarom sui generis, v mnohých ohľadoch 

novým útvarom, a debata o demokratickom deficite je do značnej miery debatou, do akej 

miery a akým spôsobom bude tento útvar politickým. 

 

IV.5. Simon Hix a demokratický deficit  

 Jedným z najvýznamnejších autorov poukazujúcich práve na tieto nedostatky 

Európskej únie, je Simon Hix, ktorý na články Moravcsika a Majoneho reagoval 

v časopise Journal of Common Market Studies staťou Why There is a Democratic Deficit 

in the EU: A Response to Majone and Moravcsik (Hix et al., 2006, str. 533), za ktorý 

dostal od redakcie tohto časopisu ocenenie ako najlepší článok roku 2006.  

 Pozícia Simona Hixa v určení problému EÚ je veľmi podobná pozícii Marka 

Leonarda, čo nie je náhoda – obaja sú totiž členmi think tanku Foreign Policy Centre. 

 Európa podľa Hixa trpí nedostatkom demokratickej legitimity, pretože v rámci 

EÚ neexistuje súťaž o tvar politiky. Hix teda za štandard demokracie, voči ktorému má 
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EÚ dostáť, určuje v podstate model minimálnej demokracie Josefa Schumpetera – 

zásadný kritický pojem, ktorý používa ako doklad, že EÚ skutočne postráda 

demokratickú legitimitu, je demokratická súťaže, o tvar politiky vo verejnosti, a jej 

absencia v Európskej Únii. 

 Hix uznáva argumentáciu Majoneho, podľa ktorej oblasti, ktoré sa dotýkajú, 

Majoneho terminológiou povedané, len dosahovanie Pareto-optimálneho usporiadania, 

a netýkajú sa redistribúcie, môžu byť zverené nezávislému regulačnému úradu. Problém 

ale je, ako určiť, ktoré fumkcie sú len regulujúce, a ktoré už priamo, alebo nepriamo 

redistribuujú statky. (Hix et al. 2006, str. 542) 

 Hix ukazuje, že je vhodné hovoriť o kontinuu čistá regulácia - čistá redistribúcia, 

kde za krajný prípad čistej regulácie bez redistribúcie môžeme považovať oblasť 

súdnictva, alebo určovanie technických noriem (rozchod na koľajniciach), za čistý prípad 

redistributivnej politiky zas sociálnu politiku. Medzi nimi sa nachádzajú oblasti štátneho 

zasahovania, u ktorých záleží na miere redistribúcie, ktorá môže byť len dôsledkom 

regulácie - určovanie úrokových sadzieb alebo regulácie obchodnej súťaže - vytvorenie 

spoločného trhu a odstraňovanie bariér pravdepodobne zvyšuje Pareto-efektivitu 

systému, ale zároveň pripravuje lokalnych výrobcov pre domáci trh o zisky, ktoré preberá 

často zahraničná konkurencia. (Majone 2006, str. 543) Rozdeľovanie na redistributívne a 

regulatívne politiky tak stráca zmysel, respektíve sa stáva oblasťou neutralizácie v 

Schmittovskom slova zmysle a teda skrytej politizácie - musí totiž existovať 

kvázineutrálna inštitúcia, ktorá rozhoduje a obhajuje určitú politiku nachádzajúcu sa v 

šedej zóne ako neutrálnu a určitú ako redistributívnu. 

 Hix túto svoju argumentáciu o kontinuu regulujúcej a redistributívnej neskôr 

dovádza do dôsledkov - až v demokratickej súťaži medzi rôznymi stranami (politikami) 

dostaneme vhodnú predstavu o tom, ktorá politika je regulatívna a ktorá redistributívna. 

Táto predstava  ale nie je odôvodnená v prvom rade odbornou (technickou) expertízou, 

ale má legitimitu verejnej deliberácie a voľby občanov. 

 Hixovo porozumenie demokracii a teda demokratickému deficitu je založené, ako 

som spomínal, o myšlienku súťaže o vládnu politiku, nedostatok demokracie v EÚ je 

nedostatkom priestoru pre zmysluplnú súťaž o tvar politík, absencia opozície (vlády v 

zálohe).  
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 Hix na námietku Moavcsika v prospech EÚ, ktorej politika aj kvôli tomu, že je 

tvorená nezávislými úradmi, reaguje poukazom na transformatívnu funkciu 

demokratickej súťaže (a aj politickej sféry, ktorej súčasťou je konflikt o vytváraní jednoty 

vo svete plurality). Moravcsik má síce pravdu, že výstupy EÚ sú pomerne 

reprezentatívne - stredové, Hix ale poukazuje, že práve v rámci politickej súťaže, ktorej 

predchádza verejná debata o obsah politík, si vytvára volič názor na vec. (Hix 2006, str. 

545) Je nesprávne obhajovať (ako Moravcsik) demokratickú legitimitu poukazom na 

funkciu - EÚ je demokratická, pretože výsledkom vládnutia v EÚ je reprezentatívna 

politika. Demokratická súťaž, ktorej predchádza verejná debata je sférou, kde sa ten 

stredový názor (ktorý je podľa Moravcsika implicitne štandardom pre politiku) vytvára. 

Demokratická legitimita nespočíva v dosahovaní nejakej funkcie. Hix nesúhlasí s 

predstavou, podľa ktorej plnenie určitej funkcie - v našom prípade reprezentatívna vláda 

striafajúca sa do stredu politického spektra a preferencií, je demokratická - veď osvietený 

despota, alebo autoritársky politik obyčajne podobnú politiku presadzujú rovnako tak. 

Hix vlastne obhajuje demokraciu, ako určitú prax. 

 Hix sa opiera, ako sám hovorí, o určitú "tenkú" definíciu demokracie, ktorej 

hlavné znaky  zhrnul do šiestich bodov. 

1. inštitúciami ustavené procedúry, ktoré regulujú 

2. súťaž o kontrolu nad politickou autoritou 

3. na základe deliberácie. 

4. Takmer všetci dospelí občania môžu participovať na 

5. na voľbách, v ktorých nimi vyjadrené preferencie medzi uchádzajúcimi sa stranami 

rozhodujú o výsledku 

6. v zmysle vláda zodpovedá preferenciám väčšiny. (Hix 2006, str. 547) 

 

Demokratický deficit spočíva v prvom rade v neexistujúcej súťaži. Existujú síce 

voľby do Európskeho parlamentu, tie však nie sú nesené sporom o tvar a obsah európskej 

politiky na ďalších päť rokov, ale sú zatiaľ  len signálom občanov členského štátu svojej 

vláde o dôvere resp. nedôvere. Nie sú to voľby v pravom slova zmysle - nie je z nich 

jasné, akú politiku chcú presadzovať konkrétne strany na európskom fóre. Nie je jasné, 
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koho dané strany navrhnú na pozíciu predsedu Komisie, a aké predstavy sa budú snažiť 

presadiť v Európskom Parlamente. 

 Úzko spätý problém s neexistujúcou súťažou o tvar európskej politiky, je 

neexistujúci vzťah vláda vs. opozícia. V rámci vládnutia v EÚ nemôžme identifikovať 

opozíciu (ak si odmyslíme vyhodnocovania hlasovaní v európskej rade a porovnávanie, 

ktorý štát bol najčastejšie prehlasovaný, ktoré nie je úplne o vzťahu vláda - opozícia, 

pretože v rôznych otázkach sa vytvárajú rôzne koalície a opozície.). To má jednak dopad 

na voľby - neprichádza alternatíva, ale aj na celkový charakter vládnutia v EÚ. Občan 

nemá možnosť vnímať rozdiel medzi momentálnou vládou (a jej politikou) a systémom 

vládnutia, a preto často odmietnutia obsahu politík EÚ býva odmietnutie EÚ ako 

štruktúry. Absencia opozície má za následok rozmach antieurópskych tj. antisystémových 

strán (Hix 2006, str. 548) 

 Politická súťaž taktiež núti opozíciu k vytváraniu nových politík, identifikovaniu 

nedostatkov a navrhovaniu riešení, vzťah opozícia vláda teda vytvára dynamiku, ktorá je 

na prospech občanom a EÚ. 

 Nadto politická súťaž vytvára konflikt, upriamuje pozornosť občanov, ktorí si na 

základe nej vytvárajú pojem dobrého vládnutia v Európe. Práve voľby, od výsledkov 

ktorých evidentne mnohé závisí (čo v prípade volieb do EÚ nie je zrejmé), a s ňou 

spojené debaty, môžu občanov upriamiť na problematiku EÚ, ktorá zatiaľ nie je v centre 

pozornosti občanov EÚ. Tak sa začnú vytvárať preferencie občanov v oblasti spadajúcej 

do právomoci EÚ a taktiež európska politická identita. (Hix 2006, str. 550) 

 Určité predpoklady pre vznik tejto súťaže už existujú. V Európskom parlamente 

sa vytvorili pomerne súdržné európske strany, sú funkčné dve silné federácie strán - 

Európska ľudová strana a Strana európskych socialistov, ktoré reprezentujú tradičné 

stranícke štiepenie, a ich poslanci hlasujú často proti záujmom a preferenciám svojich 

štátov, rovnako tak v Európskej Rade sa výsledky hlasovaní čoraz viac orientujú podľa 

pravo-ľavého spektra. Hixovi ale politická súťaž vo vnútri inštitúcií nepostačuje. Aby EÚ 

mala politickú - demokratickú legitimitu, musí byť súčasťou procesu verejná deliberácia 

súťaž, a všeobecná voľba. Prvé, čo treba, je politizácia agendy EÚ napr. v otázke 

Prezidenta Komisie, kde by rôzne strany (v európskom parlamente aj v rade) hájili 
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rôznych kandidátov, a predseda Komisie by mal následne možnosť výrazne ovplyvňovať, 

určovať smer Komisie a jej úradov a teda tvar EÚ. 

 

IV.5.1. Demokratizácia a politizácia v Európe 

 Aj keď EÚ môže byť oprávnene kritizovaná z absencie politickej súťaže, môžeme 

badať určité znaky politizácie – v zmysle vznikanie sféry, v ktorej sa zjavuje politické 

jednanie. Ďalej budeme pre zjednodušenie rozlišovať medzi 

- politizáciou inštitúcií. Rozdelenie inštitúcie podľa straníckej štiepnej línie a následný 

spor medzi účasníkmi sporu podľa tejto línie 

- politizácia oblasti/témy. Tým rozumieme premenu nejakej témy alebo otázky 

z odbornej resp. správnej na tému, na ktorej sa štiepia dve strany, obyčajne je buď 

jadrom alebo súvisí so straníckou štiepnou líniou 

- politizácia spôsobu rozhodovania. Politické témy podliehajú obyčajne špeciálnemu 

spôsobu zaobchádzania. keďže aj napriek štiepeniu je potrebné prijať rozhodnutie, 

toto rozhodnutie nie je legitimované ani odbornou analýzou, ani kompetenciou 

úradu, ale hlasovaním alebo podobnou procedúrou. (de Wilde 2007, str. 9) 

(de Wilde pracuje s Rokkanovým pojmom štiepenie/cleavage, to je ale znovu variácia na 

pojem konfliktu, ako dôležitého konštitutívneho prvku v politike a nutnosti vytvárať 

jednotu v situácii plurality) 

 

 Simon Hix vo svojom článku Why There is a Democratic Deficit in the EU: 

A Response to Majone and Moravcsik (Hix et al., 2006, str. 533) poukázal na rastúcu 

politizáciu ústredných inštitúcií EÚ – hlavne Európskeho Parlamentu, ktorý ako 

inštitúcia, je dôležitou témou jeho výskumu, ale aj Európskej rady a Komisie. 

 Hix identifikuje dve zásadné línie štiepenia v európskych otázkach – ekonomické 

štiepenie ohľadom redistribúcie (pravica vs. ľavica) a štiepenie ohľadom integrácie – 

eurooptimizmus vs. euroskepticizmus. Hix dúfa, že druhé štiepenie môže byť vhodne 

kanalizované európskymi inštitúciami a stranami a otupený jeho krajná forma – 

odmietanie EÚ ako usporiadania (teda jeho antisystémová verzia), a obmedzí sa na spor 

o hĺbku a šírku integrácie a neskôr, keď sa inštitucionálny vývoj ustáli, úplne vybledne. 
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Je to teda určité prechodné štiepenie, „detská choroba“, ktorú časom úplne prekryje 

podľa Hixa zásadné, ekonomické štiepenie ľavica – pravica.  

  

Európsky Parlament 

 Parlament, ako inštitúcia, ktorej členovia sú priamo volený občanmi EÚ, je, čo sa 

týka vzniku politickej súťaže a sledovanie politického štiepenia, privilegovaná, pretože 

jej názov a spôsob voľby ju činí obmenou základnému politickému telesu európskych 

štátov – parlamentu so stranami, opozíciou a koalíciou a parlamentnými voľbami 

a súťažou. 

 Hix v Parlamente sleduje základy politizácie , a to na základe hlasovania 

poslancov a straníckej štruktúre. Vo svojom výskume ukazuje na politické štiepenia 

v Európskom parlamente definované podľa spomenutých osí. Ukazuje podľa štatistiky 

hlasovaní jednotlivých poslancov, že sú štrukturované podľa týchto osí a nadto vytvárajú 

skupiny, ktoré sa prekrývajú s členstvom poslancov vo federáciách európskych strán (viď 

Príloha 1). Hlasovanie členov federácie strany je pritom súdružné skôr s hlasovaním 

európskej federácie, ako s politikou svojho domovského štátu resp. strany, na kandidátke 

ktorej sa do Európskeho parlamentu dostali.  

 

Európska Rada a Komisia 

 V týchto inštitúciách sa politické štiepenia skúma omnoho zložitejšie, hlavne 

kvôli netransparentnému neverejnému zasadaniu a kolektívnemu (konsenzuálnemu) 

rozhodovaniu, ktoré stále v rokovaní Rady a Komisie prevláda (Hix 2006, str. 17). Podľa 

údajov od polovice 90. rokov, (údaje výskumu sa týkajú obdobia 1995 – 2000) kedy 

došlo k zverejneniu záznamov rokovania v Rade, podľa ktorých v prípadoch, keď došlo 

k hlasovaniu a nie k schváleniu konsenzom, najviac hlasovaní na „strane porazených“ má 

na svojom konte Nemecko tesne nasledované Veľkou Britániou a Švédskom, pričom 

tieto tri štáty neboli nikdy ako „porazená“ strana spolu. Británia bola neúspešná 

v otázkach európskych sociálnych regulácií, Nemecko zas neúspešne hlasovalo proti 

oslabovaniu existujúcich regulácii a povoľovaniu výnimiek pre Britániu, teda v oblasti 

šírky a hĺbky európskej integrácie. (Hix 2006, str. 17) Okrem toho si autor výskumu 

všimol, že hlavným faktorom, ktorý určoval, či konkrétny štát hlasoval s víťaznou resp. 
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porazenou stranou, je umiestnenie jeho politiky podľa štiepenia ľavica – pravica (ľavica 

zvyčajne vyhrávala a pravica prehrávala (v tomto období bolo totiž väčšina európskych 

strán ľavicových). Zároveň rozdelenia na čistých prispievateľov a čistých príjemcov malo 

len malý vplyv na hlasovania v Rade. Dá sa teda aj v rámci Komisie vysledovať štiepenie 

podľa základných európskych štiepnych osí. 

 O Komisii a politických sporoch v jej vnútri vieme ešte menej, ako o sporoch 

v Rade /Hix 2006, str. 19), pretože Komisia je kolektívny orgán a každé rozhodnutie, aj 

keď bolo politicky konfliktné, bolo vyhlásené ako hlasovanie Komisie. Hlasovanie 

o návrhu je tajné.. Čo sa le jej zloženia týka, začína mať Komisia štruktúru podobnú Rade 

takže je pravdepodobné, že k politizácii na pravo-ľavej ose, ak aj nedochádzalo, tak bude 

dochádzať. Od prijatia zmluvy v Nice totiž každý členský štát posiela práve jedného 

Komisára, ktorý je tak obyčajne rovnakej politickej orientácie, ako vláda toho ktorého 

štátu. Komisia sa tak viac ako predtým stane stredopravá, alebo stredoľavá. Túto 

tendenciu ešte posilňuje voľba predsedu Komisie Európskym parlamentom (ktorý je 

politizovaný podľa dvoch základných osí) na základe návrhu Rady, ktorý je prijímaný na 

základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou (nie jednomyseľne). Po zvolení predsedu 

Komisie ten následne zostaví Komisiu, ktorú potom predstaví v Parlamente, ktorá je 

potom schvaľovaná ako celok. Práve právomoci Parlamentu a hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou v Rade umožňuje túto politizáciu.  Príkladom môže byť prvá Komisia, ktorá 

vznikla podľa tohto pravidla – Barrosova Komisia. Jednak je považovaná za 

pravicovejšiu, ako predchádzajúca Santerova a Prodiho Komisia (tie boli považované za 

stredové teda neutrálne, a boli ešte tvorené podľa pravidiel maastrichtskej 

a amsterdamskej zmluvy) , jednak jej zloženie ovplyvňoval postoj Európskeho 

Parlamentu – Barroso musel stiahnuť Rocca Butiglioneho zo svojho návrhu Komisie. 

 Komisia sa teda postupne tiež politizuje. 

 

Postupnej politizácii vo vnútri Európskych inštitúcií ale chýba predpoklad – politizácia 

verejnosti ohľadom európskych tém. Hixove návrhy z článku Why There is a Democratic 

Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik (Hix et al., 2006, str. 533) 

- prepojenie dátumu voľby Predsedu Komisie s voľbami d Parlamentu 
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- kampaň založená na prezentácii kandidáta na predsedu komisie a jeho programu 

jednotlivými stranami a ich vzájomná súťaž. 

by pravdepodobne nemali požadovaný účinok – politizáciu európskych tém vo 

verejnostiach členských štátov, a keby aj mali, pravdepodobne by dôsledky politizácie 

vážne ohrozili stavbu EÚ. 

 

 Politizácia oblastí – tém 

 

Politizácia – teda štiepenie verejnosti ohľadom tvaru a obsahu jednotlivých oblastí 

pridelených EÚ zmluvou je pomerne novou udalosťou, ktorej korene by sme mohli 

hľadať v 90, rokoch. Predtým boli európske záležitosti problémom národných 

a nadnárodných elít, ktoré sa v inštitúciách EÚ/ES dohadovali o právomociach Komisie, 

pristupujúcich štátoch EÚ, skrátka o celom fungovaní EÚ. Dalo by sa povedať, že od 50. 

rokov až po koniec 90. rokov bola EÚ kartelom národných a nadnárodných elít, a táto 

situácia bola v členských štátoch verejnosťou prijímaná (Mair 2005, str. 11) Súvisí to 

jednak s Monnetovou metódou európskej integrácie – otázky a proces integrácie bol 

riadený a ponechaný mimo systém politickej súťaže koalícia – opozícia v rámci 

členských štátov a politickej debaty. Medzi európskou elitou existovalo akési nepísané 

pravidlo/režim o nepolitizácii EÚ vo verejnej diskusii. 

 Tento režim by ale nebol funkčný bez dôvery verejnosti svojej reprezentácii 

v európskych otázkach – nepolitizácia európskej integrácie politickou elitou bola možná, 

pretože verejnosť rešpektovala svoju elitu ako svojho reprezentanta. 

 Tento depolitizovaný režim (len pripomínam – politizáciu myslíme proces, 

v ktorom sa určitá otázka stáva predmetom sporu, štiepenia na verejnosti, depolitizácia 

zas zabraňovaniu tomuto procesu) sa ale začal meniť s meniacou atmosférou 

v spoločnostiach členských štátov – politická elita začala strácať dôveru verejnosti, ktorej 

značné skupiny prestali považovať túto elitu za politického reprezentanta. V 90.rokoch 

teda začali vznikať v západnej Európe strany, ktoré začali problematizovať. Samozrejme, 

v niektorých štátoch EÚ – Británia, Švédsko, Dánsko, do istej miery aj Francúzsko bola 

Európska integrácia politizovaná vždy. V 90. rokoch sa ale v Európe začali objavovať 

strany mobilizujúce svoj elektorát, okrem vymedzeniu sa voči zavedenému politickému 
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establishmentu aj na téme EÚ, a začali mať úspech. Strany ako Národný front Jeana 

Marie Le Pena, alebo Kandidátka Pima Fortuyna začala mobilizovať svojich voličov aj 

na tému európska integrácia. Podobne tak Slobodní Jörga Haidera. V Dánsku sa dokonca 

rozhodli anieurópske strany Dánske júnové hnutie a Znovu ľudové hnutie kandidovať do 

Európskeho parlamentu. A získali podporu 25 percent voličov (Mair 2005, str. 10) 

 Vo verejnom diskurze tak od 90. rokoch začala hrať téma EÚ štiepiacu funkciu, 

v zmysle počiatok politizácie európskej únie ako inštitúcií (pro európskosť 

a antieurópskosť), a s touto politizáciou začali byť tematizované rôzne problémy – 

právomoci štátu/problém suverenity, imigrácia (z novopristúpených krajín EÚ – strach z 

„poľského údržbára“, dnes je pretraktovaná téma imigrácie Rómov z Rumunska do 

Talianska), vstup Turecka do EÚ, ale aj otázka „demokratického deficitu“ – paradoxne 

otázka o deficite demokracii a politiky debatovaná na verejnosti je dokladom rastúcej 

politizácie EÚ – zatiaľ je EÚ politickou otázkou, dá sa ale predpokladať, ako dôsledok, 

rastúca politizácia vo vnútri EÚ, politický súboj vo vnútri inštitúcií EÚ. Jednou z prvých 

takýchto otázok bola po pristúpení 15 nových štátov, otázka pracovnej imigrácie, na 

ktorej sa štiepili nielen štáty „nové a staré“ s výnimkou Británie a Írska, ale aj verejnosť 

starých štátov bola rozdelená. Podobným spôsobom sa začal politizovať aj prístup 

konkrétneho štátu k Európskej menovej únii.  

 Od politizácie európskych tém na úrovni národného štátu je len krok k politizácii 

v rámci inštitúcií EÚ – vytváranie koalícií štátov na úrovni Rady a koalícii dtrán 

v Parlamente. Je ale možné, é tento krok bude príliš zložitý, a problematický. 

 

 

IV.6. Možné problémy politizácie a demokratizácie. 

 Simon Hix predpokladá, že politizácia, okrem toho, že sa vytvorí európsky 

politický priestor (ktorý môžeme brať ako hodnotu o sebe), umožní do budúcna vyhnúť 

sa „uzamknutiu“ niektorých praktík – európske politiky je totiž ľahšie vytvoriť, ako 

zmeniť, politizácia opretá o verejnú debatu, volebná  súťaž by dokázali práve takéto 

„zaseknutia“ (keďže na reformu obyčajne treba súhlas členských štátov, Komisie 

a Parlamentu, a do hry sa dostávajú ešte národné parlamenty procedúrou výhrady 

odkazujúcej sa na pravidlo subsidiarity) riešiť. Má to ale svoje úskalia. 
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- deštruktívna politizácia Ak prebiehala nejaká politizácia, bola skôr namierená proti 

európskym politikám a Európskej únii ako celku. Hix poukázal na dve roviny 

štiepenia v európskom parlamente – ekonomické, a štiepenie ohľadom európy – 

eurooptimizmus vs. europesimizmus. S druhým štiepením ale nepočíta ako príliš 

relevantným. Ono ale je relevantné, a politizácia v EÚ, môže vyústiť do jej 

deštrukcie. 

- možnosti inštitúcií politizácie. Európske stranícke rodiny tvoria síce skupiny 

s podobným zameraním, z perspektívy Sartoriho teórie straníctva má stranícky 

systém charakter umierneného multipartizmu, tvoria stabilné skupiny, a zmenšuje sa 

počet členov parlamentu, ktorí nepatria ani do jednej z týchto koalícii, na druhej 

strane heterogenita je ale stále príliš široká. Napríklad Európska ľudová strana 

pokrýva vo svojom vnútri celé spektrum štiepení – sekulárne strany spolupracujú zo 

stranami kresťansko demokratickými, protestantské s katolíckymi, strany 

podporujúcu neoliberálnu politiku so stranami poporujúcimi obmedzený sociálny trh 

(Bartolini 2006, str.36), niekedy súčlenovia tej istej federácie strán konkurentmi na 

úrovni štátu (napríklad na Slovensku sú členmi Európskej ľudovej strany strana 

maďarskej koalície, kresťanskodemokratické hnutie Slovenská demokratická 

a kresťanská únia. O členstvo v EPP sa taktiež uchádzalo Hnutie za demokratické 

Slovensko). Európske strany si udržujú stabilitu aj keď ich vedenie nemá prakticky 

žiadne prostriedky, aby uedržoval disciplínu poslancov. Bartolini sa domnieva, že 

jednota týchto federácií je udržovaná aj kvôli depolitizovanosti tém a spôsobu práce 

v Európskom parlamente bez veľkého záujmu verejnosti, ani straníckych centrál 

členských štátov. (Bartolini 2006, str. 37) Politizácia Parlamentu by mala 

pravdepodobne za následok rozpad európskeho straníckeho systému, čím by sa stratil 

kanál politizácie. 

- obmedzenie zmluvou. Politizácia by mohla vytvoriť bezvýchodiskovú, patovú 

situáciu. je totiž zrejmé, ě politizácia vo vnútri EÚ musí rešpektovať jej zakladajúce 

dokumenty – teda Zmluvu o EÚ a jej reformy. Táto zmluva sa ale pomerne obšírne 

venuje spôsobu prijímania direktív (určujúca úloha rady), okruhom politík 

spravovaných na európskej úrovni, ich vymedzenie a aj určenie funkcie, ktoré má 

EÚ docieliť (zabezpečiť jednotný trh – voľný pohyb tovaru, služieb osôb a kapitálu). 
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Čo by sa ale stalo, keby začali politické plány so zmluvou kolidovať? Je zrejmé, že 

výraznejšie zmeny zmluvy budú v EÚ podľa zásady veta len ťažko priechodné. 

výsledkom môže byť frustrácia občanov a ďalšia depolitizácia, alebo naopak, 

radikalita. 

 

IV.7. Demokracia v EÚ? Pravdepodobne bez verejnosti. 

 Je pravdepodobné, že prepojenie Európskych inštitúcii a verejnosti v zmysle 

vzniku programov európskych strán a ich súťaž o podporu vo voľbách, má vážne 

prekážky, hlavne v podobe zmluvy ako zakladajúceho dikumentu EÚ, a ohrozenia, 

hlavne v podobe štiepenia o EÚ, teda priamo o systéme, o jeho legitimite. Politizácia 

a v istom slova zmysle aj demokracia  v inom slova zmysle ale už na európskej úrovni 

črtá, a je založená na reprezentácii, na určitej stredovekej predstave o reprezentácii a na 

schumpeterovskej demokracii – interpretovanej ako súťaž elít, pričom elity by mali byť 

zrozumené so štruktúrou EÚ a socializovaní v nich. 

 Zatiaľ čo Hixova predstava charakterizovala demokraciu v prvom rade ako voľbu 

programov masami voličov, demokracia v EÚ by mohla byť založená na voľbe 

reprezentantov, ktorí potom v Parlamente vytvárajú obmenu stredovekého politického 

národa. V rámci komisií Európskeho parlamentu zasadajú predstavitelia rôznych 

národov rôznych politických orientácií, predebatuvávajú návrhy Komisie a zúčastňujú sa 

aj ich vypracovávania (Komisia svoje návrhy posiela do Európskeho parlamentu, kde sa 

k nemu jednotlivé komisie parlamentu vyjadrujú), Parlament získava právomoci, a bol 

schopný donútiť José Emanuela Barossa vypustiť zo zoznamu komisárov Rocca 

Butiglioneho, a teda sa postaviť jednému z veľkých štátov EÚ – Taliansku.  Masová 

demokracia na Európskej úrovni a v európskej veľkosti je pravdepodobne 

nedosiahnuteľná, a ak dosiahnuteľná, pravdepodobne by plodila neprekonateľné 

dichotómie a zauzlenia. Európska únia pravdepodobne zostane záležitosťou elít štátov 

a potom predstaviteľov byrokracie, federácií záujmových združení atď. Aj v týchto 

podmienkach ale môže vzniknúť obdoba demokracie založená na svetonázorovom 

štiepení a súťaži, a teda aj politická sféra v inštitúciách EÚ môže mať prijateĺný, nie 

zmutovaný formát politična v prezlečení. 
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 Dnes sledujeme politizáciu európskych inštitúcií – štiepenie podľa programu 

založených na svetonázore. Toto štiepenie je pomerne obmedzené – v prvom Rade 

inštitúciami a nutnosťou dohody v rámci nich (Komisia, Rada), a medzi nimi (Komisia, 

Parlament, Európska Rada). Vidíme aj postupné prepájanie týchto štiepení – posilnenie 

pozície Predsedy voleného Parlamentom, a vytváranie navzájom prepojených blokov. 

Prebiehajú teda v jednotlivých inštitúciách procesy zmeny charakteru jednania – 

v Komisii od technokratického, v Rade od diskurzu bežného v zahraničnopolitických 

vyjednávaniach – definovanie štátnych záujmov a hľadanie kompromisov. 

Pravdepodobne ale nevznikne silná politizácia v zmysle vzbudenie štiepenia 

o európskych témach vo vnútri verejností štátu. Zato sa otázky, ktoré majú súvislosť 

s európskou integráciou, EÚ a jej právomocami, stanú súčasťou programov strán vo 

volebných súťažiach, kde štiepenie ohľadom európskej integrácie môže hrať určitú rolu 

v získavaní hlasov (v českom prípade je európskosť a antieurópskosť dôvodom štiepenia, 

alebo aspoň legitimizácia strany SNK-ED, ktorej voliči by pravdepodobne volili ODS – 

taktiež štiepenie ODS – ČSSD je štiepením podľa „európskeho štiepenia“ posilňovaná). 

„Európske štiepenie“ a „ekonomické štiepenie v európskych veciach“ sa budú dopĺňať 

s inými štiepeniami – celoeurópskymi, aj lokálnym – personálnymi. Voľby do 

európskeho parlamentu budú mať pravdepodobne charakter „parlamentných volieb B-

kategórie“, na druhej strane voľby do štátneho parlamentu získajú svoju európsku 

dimenziu. 

 Ostatne, v značnej časti Európskych štátov, hlavne v štátoch s pomerným 

zastúpením,môžeme sledovať dvojúrovňovú politiku – strany komunikujú svoj program, 

získavajú a strácajú podporu a nakoniec mandáty vo voľbách. Potom ale nastáva druhé 

kolo – rokovanie o zostavení vlády (za zavretými dverami), dohadovanie o personálnom 

obsadení ministerstiev a dôležitých úradov a predstavenie programu vlády – štátnej 

politiky na ďalšie obdobie, ktoŕe môže mať kontúry kompromisu, ktorý by ale 

v konečnom dôsledku nebol zaujímavý pre občanov, pre ktorý by nehlasovali (vyjadruje 

obmedzenia dané záujmami strán a dlhodobými obmedzeniami danými zahraničnými 

závôzkami a ekonomickými danosťami. Táto rovina sa deje prevažne na straníckych 

sekretariátoch a je verejnosti neprístupná (aj keď o správy z nej je veľký záujem). 
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 Občania by volili svojich zástupcov do Európskeho parlamentu čiastočne podľa 

svojich vnútropolitických preferencií, podľa dôvery k osobnostiam a aj podľa 

„európskeho programu“. Títo ľudia by sa stali členmi parlamentu, takže by sa podieľali 

na tvorbe legislatívy EÚ (ako členovia výborov Parlamentu, ako autori (garanti) 

reportov, ako členovia komisií Komitologie) a aj na jej schvaľovaní – pričom ich 

ideologická perspektíva súvisiaca k príslušnosti so svojou stranou na úrovni členského 

štátu a zároveň európskej federácie zostane zachovaná, a v prípade sporu medzi týmito 

dvoma perspekívami bude možné byť dobrým straníkom na európskej aj domácej úrovni 

(aj kvôli relatívnemu nezáujmu občanov o Parlamentu).  

 

V. Záver a možnosti ďalšieho skúmania: 

 Skúmanie politizácie a politického jednania v Európskej integrácii a EÚ, aj keď 

zďaleka nie je v začiatkoch, veď v analýzach Centra európskych štúdií v Oslo je táto 

téma jednou z ústredných ( http://www.arena.uio.no/) , nie je ešte zďaleka vyčerpané.  

 V predchádzajúcich kapitolách som sa sústredil na vládnutie (governance) v EÚ 

a na pojem demokracie a demokratického deficitu. V rámci týchto tém sme známky 

politického jednania našli v politizácii inštitúcií EÚ, hlavne v rámci Európskeho 

Parlamentu – vo vzniku súdržných európskych strán a straníckeho systému, ktorého 

ústredná os je podľa ekonomického štiepenia a z toho plynúcich dôsledkov na 

predsedníctvo a teda na vedenie Komisie a taktiež na jej zloženie. Taktiež sme známky 

politizácie našli v postojoch politických strán a v štiepení spoločnosti na europesimistov 

a eurooptimistov. 

 V kapitole o vládnutí (governance), sme našli známky politična v snahe 

o umožnenie čo najširšej participácie na politikách EÚ čo najviac zainteresovaným. 

Taktiež možno badať druh politického jednania v reguláciách, ktoré zabraňujú 

sebaregulujúcemu trhu ničiť spoločný svet – týka sa to enviromentálnych regulácií, 

regulácií pracovného zákonníka a vytváranie bezpečného priestoru pre pracovníkov 

v cudzine. 

 Taktiež sme ale našli prvky depolitizácie – absencia politického vedenia, ktoré je 

nahradené prinajlepšom mocou agenda settra (v úradoch komitologie), absencia 
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možnosti vyhlásiť obdobu výnimočného stavu a meniť pravidlá dané zmluvou a acquis 

communitaire. 

 Naše skúmanie ale nechalo veľa dôležitých oblastí nedotknutých. Mnoho 

teoretikov politiky, na čele s Carlom Schmittom a okruhom realistov, práve zahraničnú 

politiku za oblasť, kde sa politikum prejavuje najviac. Práve tejto oblasti sa ale táto práca 

nevenovala, a v kontexte vojny v Juhoslávii a situácii na Balkáne, ale aj politike EÚ 

v Strednej Európe (do roku 2004), v Stredomorí, vzťah EÚ k USA v období po roku 

11.9. 2001 a vojny v Iraku a k Rusku hlavne v kontexte energetiky a vojny 

z Gruzínskom, je možné skúmať charakter európskej zahraničnej politiky, jej úspechy a 

zlyhania. Vo všetkých týchto situáciách mala EÚ ambíciu, aspoň niektorí jej čelní 

predstavitelia, predstaviť určitú zahraničnú politiku. Niekedy bola úspešná a niekedy nie. 

Je pravdepodobné, že čím viac si pôsobenie EÚ vyžadovalo rýchle jednanie podporené 

vojenskou silou (a teda podľa teórie Carla Schmitta čím politickejšie jednanie), tým bolo 

menej úspešné. 

 Ďalšou oblasťou, ktorá môže veľa prezradiť o politizácii resp. depolitizácii v EÚ, 

je obdobie príprav Ústavnej zmluvy a jej stroskotanie. Práve táto udalosť „ústavného 

založenia“, teda z perspektívy teórie Hannah Arendtovej politická udalosť pa excellance, 

a jej zlyhanie, opätovná snaha v podobe Lisabonskej zmluvy, a opätovné problémy, 

dávajú veľa materiálu k skúmaniu, hlavne v popise vzťahu verejnosť členských štátov 

a jej ambivalentnosť k EÚ. 

 Ďalším smerom v skúmaní politizácie v EÚ je skúmanie inštitúcií komitologie 

a popis sociálnych vzťahov vo vnútri týchto komisií. Pôsobia zástupcovia Komisie ako 

agenda settri, existuje prepojenie medzi jednotlivými zástupcami Komisie v inštitúciách 

komitologie? Jednajú títo zástupcovia podĺa vopred dohodnutého plánu?  

 Súčasťou skúmanie politizácie v EÚ je nepochybne analýza, do akej miery je EÚ 

v očiach obyvateľov štiapiacou témou. 

 Podmienkou takéhoto skúmania je vhodné uchopenie pojmu politiky. Táto téma 

je dnes znovu živá, po období 90. rokov sa po 11.9. 2001 v USA znovu začal analyzovať 

Carl Schmitt, a téma politična a filozofická reflexia politického jednania je znovu na 

programe dňa. Možnosti v skúmaní politiky a jeho filozofickej reflexie vidím 

v porovnávaní reflexií charakteru v rôznych jej podobách – v medzinárodných vzťahoch, 
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v teórii politických systémov (štátu), v oblasti tzv. local democracy za účelom vytvoriť 

určitý združujúci pojem – čo majú tieto rôzne formy politického jednania spoločné, 

a teda čo tvorí jej základný rys. 
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Príloha: Rozloženie hlasov v Európskom parlamente podľa štiepení ľavica/pravica 
a anti/pro európanstvo 

 

 

 

 

Zdroj: (Hix  2006, str. 17) 
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