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Anotace 

Diplomová práce s názvem „Vládní modely v Indii v období 1947-2009― 

představuje základní parametry politického systému Indické republiky se 

specifickým zaměřením na analýzu vládních modelů. Pro pochopení kauzálních 

vztahů je v práci prostřednictvím ústavního pořádku nastíněn charakter výkonné, 

zákonodárné a soudní moci, včetně představení neméně důleţitého stranického a 

volebního systému, jakoţto dvou potencionálních faktorů s přímým či nepřímým 

vlivem a dopadem na vládní model.  

Předkládaná práce se pohybuje v předem vymezené časové dimenzi 

zahrnující období od zisku nezávislosti, tj. od roku 1947, kdy se Indie stala 

nezávislou na Velké Británii, aţ do roku 2009, kdy se uskutečnily dosud poslední 

volby do dolní komory indického parlamentu, které přinesly zajímavé volební 

výsledky příznivé pro Indický národní kongres. Právě Kongres má při formování 

indických vlád nezastupitelnou úlohu, protoţe celý systém skutečně stojí a padá 

spolu s úspěchy a neúspěchy této největší sekulární strany, která hraje od zisku 

indické nezávislosti dlouhodobě prim pod taktovkou členů gándhíovsko-

néhrúovské dynastie. 

V práci byly představeny hlavní faktory ovlivňující vládní model a 

koaliční chování, včetně vlivu kastovního systému, volebního systému, vysoké 

míry korupce a netransparentnost indické politiky. V souvislosti se vzestupem a 

úpadkem výše zmíněného Indického národního kongresu a s politickou činností 

zavedené gándhíovsko-néhrúovské dynastie, byl vývoj vládního modelu rozdělen 

do několika etap, které byly podrobeny analýze. 

 

 

 

 



  

 

Annotation 

Diploma thesis titled „System of Government in India in the period 

1947-2009“ presents the basic parameters of the political system of the Republic 

of India with specific focus on the analysis of system of government. To 

understand the causal relationships is outlined by the constitutional character of 

the executive, legislative and judicial powers, including the introduction of an 

important the party system and the electoral system, as two interesting factors 

with potential direct or indirect influence and impact on the system of 

government in India. 

This work is in the pre-defined time dimension covers the period from the 

profits of independence, i.e. since 1947, when India became independent from 

Great Britain until 2009, when the last elections held in the House of People of 

Indian Parliament have yielded interesting election results favorable to the Indian 

National Congress. The Congress has in shaping the Indian governments a vital 

role because the system really stands or falls with the successes and failures of 

the largest and secular party, which played in India since independence, the long-

term primacy-led members of the Nehru-Gandhi dynasty.  

In the analysis presented the main factors influencing the system of 

government and coalition behavior, including the influence of the caste system, 

electoral system, high levels of corruption and opacity of Indian politics. In 

connection with the rise and decline of the Congress and the political activities of 

the Nehru-Gandhi dynasty, was the development of system of government 

divided into several stages that were analyzed. 
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1 ÚVOD 

Téma předkládané diplomové práce „Vládní modely v Indii v období 

1947-2009“ má úzkou souvislost s vyučovanými předměty Koalice a koaliční 

vazby v parlamentních demokraciích, Vládní modely v parlamentních systémech 

a se zájmem autora o politické dění na Indickém subkontinentu, zejména pak v 

samotné Indii, respektive Indické republice, která je ukázkovým případem 

mnoţství etnických, náboţenských, jazykových a kastovních segmentů 

společnosti. Segmenty se odráţejí v indické politice a mají díky své přirozené 

rozmanitosti nesporný vliv na podobu vládních modelů. Indie je téţ popisována 

jako posvátné místo při diskuzích o demokratickém parlamentním zřízení, 

v kontrastu s nízkým stupněm ţivotních standardů tamních obyvatel [Zakaria 

2004: 130]. Nejen z těchto nastíněných důvodu vyplývá, ţe existuje mnoho 

racionálních argumentů, proč si vybrat Indii, respektive indické vládní modely za 

předmět potencionální analýzy.   

Diplomová práce „Vládní modely v Indii v období 1947-2009― se 

orientuje na linii vládní politiky se zaměřením na analýzu vládních modelů 

v časovém horizontu od zisku nezávislosti v roce 1947 aţ do posledních voleb do 

dolní komory uskutečněných v roce 2009. Motivem práce je mimo jiné objasnit 

problematiku vládního modelu v odlišném typu společnosti neţ je evropská a 

vytvořit kvalitní práci mapující vládnutí v nejlidnatější parlamentní demokracii na 

světě. Dále zde také figuruje snaha odhalit základní kauzální vztahy vnitřních 

proměn politického systému, a tím i hledání odpovědí na stěţejní otázky, jako 

jsou například: 

Čím je určován vládní model v Indii respektive, jaké jsou jeho hlavní 

faktory? Jaké byly a jaké jsou podoby indických vládních modelů? Kam se 

ubírají trendy sestavování indických vlád ve zkoumaném období a jakou roli 

hraje ve vládním modelu kdysi predominantní Indický národní kongres a jak si 

počínají konkurenční nekongresové strany a jejich představitelé? 
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Diplomová práce je případovou studií indického parlamentního systému 

analyzující vládní modely mezi lety 1947-2009. Úvodní část práce se zaměřuje 

na úroveň deskriptivní teoretické hladiny, kde je prostřednictvím indické ústavy 

popsán ústavní pořádek. Pro pochopení kauzálních vztahů je představena 

základní konstrukce výkonné, zákonodárné a soudní moci, včetně jejich 

potencionálních vlivů na vládní model. Pozornost je téţ věnována volebnímu 

systému v indických podmínkách, tj. segmentované a většinově agrární 

společnosti a jeho vlivu na stranický systém a vládní model. V rámci rozsáhlého 

stranického systému, byla provedena klasifikace polických stran národní a 

regionální úrovně, včetně štěpících linií podílejících se na jejich vzniku. 

V souvislosti s odlišnou lokální identitou politických stran a stranických 

představitelů, musela být v úvodu nastíněna svazová struktura země, respektive 

bylo nutné zmínit i problematiku indického federalismu. 

Po představení politického systému a jeho základních atributů, přichází 

analytická část práce, která se zaměřuje na podobu hlavních faktorů s vlivem na 

vládní model a koaliční chování, kam spadá například problematika kastovního 

systému, respektive „nedotýkatelnosti―, náboţenská a jiná heterogenita 

společnosti, profilace Indického národního kongresu jako dlouhodobě vládní 

strany, s tím spojené působení gándhíovsko-néhrúovské dynastie nebo dále také 

problematika korupce ve vládních kruzích. 

Pro analýzu vládních modelů bylo autorem zvoleno několik vládních etap. 

Začátek analýzy byl zaměřen na etapy s dlouhodobě neměnnou podobou 

vládního modelu, tj. jednobarevné vlády Indického národního kongresu (1947-

1977). Poté na období první výrazné proměny modelu s krátkodobým ustavením 

prvních koaličních a nekongresových vlád (1977-1980) a posléze na období 

restaurace moci Indického národního kongresu (1980-1989). Další část analýzy 

byla zaměřena na druhé období koaličních a nekongresových vlád (1989-1991), 

na které navázala analýza etapy poslední jednobarevné vlády Indického 

národního kongresu (1991-1996). Nakonec bylo analyzováno období po roce 

1996, po kterém uţ nikdy nedošlo k ustavení jednobarevné vlády a nastalo 
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období početných vládních koalic, coţ postihlo i do té doby suverénní Indický 

národní kongres. 

Práce obsahuje rovněţ typologii indických vlád mezi lety 1947-2009, která 

dokumentuje počet a délku trvání základních typů vlád a koalic ve vymezeném 

období. Poté následuje závěr práce shrnující nejdůleţitější aspekty z analýzy 

vládních modelů.   

Autor si je vědom potencionálního nebezpečí spočívajícího v moţnostech 

zkreslení zkoumaných skutečností. Neboť existuje moţnost, ţe při popisu poměrů 

v mimoevropském politickém systému a analýze tamních vládních modelů a 

koaličního chování můţe dojít ke klamu, který by mohl být vyvolán evropským 

smýšlením a nahlíţením na svět, jemuţ se člověk ţijící trvale ve své domovině 

stěţí ubrání. Přesto se lze domnívat, ţe zvolené téma týkající se mimoevropské 

politiky můţe přispět k obohacení novými poznatky.  

Při psaní práce sehrály zásadní úlohu internetové zdroje, které se staly 

opěrným bodem pro získávání informací. K analýze vládních modelů poslouţily 

například oficiální volební výsledky evidované v pravidelných statistických 

zprávách od roku 1952, které na svých internetových stránkách zveřejňuje 

Indická volební komise. Neméně důleţitou se při získávání informací stala 

internetová sluţba „Vyhledávání knih Google―, která umoţnila „online― náhled 

na zahraniční knihy nedostupné v českých knihovnách.   

V českém prostředí bylo vydáno několik kniţních titulů, které poslouţily 

ke studiu indických vládních modelů. Například M. Strmiska (Soustavy 

politických stran v Indii. Od kongresového systému k multipartismu, 1997),      

M. Krása, D. Marková, D. Zbavitel (Indie a Indové. Od dávnověku v dnešku, 

1997), J. Filipský (Indie. Stručná historie států, 2008). Vydání některých českých 

knih spadá do období minulého reţimu. I přes moţné riziko ideologického 

zabarvení nelze zpochybnit cennou informační hodnotu, kterou i v současné době 

poskytují. Například K. Antonovová (Dějiny Indie. Stručný přehled, 1980),        

J. Pilát (Dţaváharlál Néhrú, 1967), M. Střída (Indický subkontinent. Zeměpisné a 

historické panoráma, 1980). Nabídka českých titulů je omezená, a proto není na 
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místě pohrdat staršími knihami, ze kterých lze získat i objektivní informace, jeţ 

lze ověřit a doplnit dalšími zahraničními zdroji.  

V českém jazyce se často nevyskytuje ekvivalent pro řadu indických názvů 

zahrnujících jména různých organizací, institucí či jiných sloţek, proto jsem se 

ve většině případů rozhodl přidrţet názvů uţívaných českými autory (například: 

J. Filipský, J. Holman, M. Krása, J. Pilát, M. Strmiska). V textu zmiňuji i 

originální anglické názvy, protoţe angličtina má pro rozlehlou Indii velmi 

důleţitou jednotící roli, hlavně pro komunikaci v politickém prostředí.  

Například pro určení oficiálního názvu státu „Srí Lanka― (s. 99) jsem se 

řídil přepisem z internetových stránek Ministerstva zahraničí České republiky, 

kde se uţívá právě tato varianta, i kdyţ český jazyk nabízí i druhou moţnost „Šrí 

Lanka―. Hledání a následný výběr adekvátních názvů a ekvivalentů bylo během 

psaní diplomové práce velmi sloţité, snaţil jsem se proto informace ověřovat u 

více zdrojů. 
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2 INDICKÁ REPUBLIKA  

2.1 Základní údaje 

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; hindsky 

Bhárat Ganarádžja neboli Bhārat Gaṇarājya
1
), je přímořský stát leţící v jiţní 

Asii při pobřeţí Indického oceánu. Území Indie se rozkládá na ploše 3.287.240
2
 

km
2
, z hlediska rozlohy se tedy jedná o sedmou největší zemi světa.      

Indie byla po staletí ovládána Brity (po určitou dobu jako korunní 

kolonie), získat nezávislost se jí podařilo aţ dva roky po konci druhé světové 

války. V roce 1950 byla přijata první demokratická ústava, která mimo jiné 

zakotvila parlamentní způsob vlády a federální uspořádání svazového státu. Jeho 

součástí je dnes 28 svazových států a 7 svazových teritorií
3
. Hlavním městem 

Indie je Nové Dillí (New Delhi), které je samo sobě jedním ze svazových teritorií 

jako teritorium hlavního města (The National Capital Territory of Delhi
4
), kde 

sídlí centrální vláda. 

Při sčítání lidu v roce 2001 měla země 1.028.737.436 obyvatel
5
. Do léta 

2009 se jejich počet zvýšil na 1.166.079.217
6
. Jde, po nedemokratické Číně 

(respektive Čínské lidové republice), o druhou nejlidnatější zemi světa. Indii tak 

lze označit za nejlidnatější parlamentní demokracii
7
. 

Z etnicko-jazykového hlediska je Indie velice heterogenní stát. Ani 

v oficiálních dokumentech není moţné vysledovat přesný počet jazyků uţívaných 

na jejím území. Nejčastěji se uvádí přítomnost přibliţně patnácti hlavních jazyků, 

z nichţ nejstarší je sanskrt (více neţ 5.000 let) a tamilština, a dále stovek aţ tisíců 

                                         

1 Vzhledem k mnoţství jazyků a dialektů uţívaných v Indii existuje více forem jednotlivých názvů, 

v následujícím textu jsem pouţíval přepisy nejrozšířenější, nejobvyklejší, a to jak v rámci českého i 

anglického jazyka, případně nejuţívanější v samotné Indii (převedené do latinky). 
2 http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/area.aspx  
3
 http://india.gov.in/knowindia/state_uts.php 

4 http://india.gov.in/knowindia/ut_delhi.php  
5 http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/popu1.aspx 
6 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 
7 http://www.democracyweb.org/new-map/ 

http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/area.aspx
http://india.gov.in/knowindia/ut_delhi.php
http://www.democracyweb.org/new-map/
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dialektů. Ústavně bylo postupně uznáno aţ 22 jazyků. Indické jazyky a dialekty 

jsou většinou i geograficky zakotvené.
8
 Pocházejí ze čtyř odlišných jazykových 

skupin (rodin), a to indoevropské, drávidské, (mon)khmérské a sinotibetské. 

Většina populace patří k prvním dvěma jmenovaným.  Nejrozšířenějším jazykem 

je hindština, při sčítání lidu v roce 2001 se k ní přihlásilo 422.048.642 obyvatel
9
.  

Poněkud méně komplikovaná situace je v oblasti náboţenství, ovšem i 

v tomto směru je Indie značně různorodá. Působí zde vyšší počet různých 

denominací, většina občanů se však trvale kloní k hinduismu. V roce 2001 bylo 

rozloţení zhruba následující: hinduisté přibliţně 828 milionů (tedy přibliţně  

80,5 % z celkového počtu obyvatel), muslimové 140 milionů (13,4 %), křesťané 

25 milionů (2,3 %), sikhové 20 milionů (1,9 %), buddhisté 8 milionů (0,8 %)
10

.          

I přesto, ţe se v zemi nachází přibliţně 140 milionů muslimů, je jejich distribuce 

ve svazových státech a teritoriích nízká a skoro nikde (s výjimkou státu Dţammú 

a Kašmír)
11

 netvoří většinu populace. 

2.2 Federalismus 

Vnitřní členění Indické republiky doznalo v průběhu uplynulých více neţ 

padesáti let značných změn; podle toho, jak se dřívější umělé koloniální hranice 

provincií a kníţectví přizpůsobovaly ţádoucí struktuře formujícího se nezávislého 

státu. Dle ústavy z roku 1950 se Indie stala unií států a teritorií, rozdělených do 

čtyř hlavních skupin (A, B, C, D) na základě politického charakteru a různé míry 

samosprávy [Střída 1980: 157].  

Nové uspořádání politické mapy Indie podle etnicko-lingvistického klíče 

proběhlo v roce 1956, kdy pomocí speciálního zákona byla navrţena revize 

vnitřních hranic indických států. Touto reformou se země přiblíţila víceméně 

dnešní podobě. Zákon o reorganizaci států z roku 1956 (States Reorganization 

                                         

8 http://india.gov.in/knowindia/ethnicity_of_india.php 
9 http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement1.htm 
10 http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx 
11 http://www.censusindia.gov.in/Tables_Published/Basic_Data_Sheet.aspx  

http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx
http://www.censusindia.gov.in/Tables_Published/Basic_Data_Sheet.aspx
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Act)
12

 upravil podobu indického státního uspořádání, zrušil rozdělení států do 

výše uvedených abecedních kategorií (A, B, C, D) a nahradil je dělením na 

svazové státy a svazová teritoria. [Schmidt 1995: 88-89] 

Nejčerstvější zásah do administrativní struktury se odehrál v listopadu 2000, 

kdy vznikly zatím poslední tři nové, menší svazové státy: Dţhárkhand (vznik 

oddělením z jihu Biháru), Čhattísgarh (oddělením z jihovýchodního 

Madhjapradéše) a Uttarákhand (oddělením z himálajské oblasti státu 

Uttarpradéš)
13

 

Tabulka č. 1: Svazové státy (28) 

 Stát Vznik 

Počet 

obyvatel 

[v mil.] 

 Stát Vznik 

Počet 

obyvatel  

[v mil.] 

1. 
Ándhrapradéš 

(Andhra Pradesh) 
1956 275 15. 

Maháráštra 

(Maharashtra) 
1960 97 

2. 
Arunáčalpradéš 

(Arunachal Pradesh) 
1987 1 16. 

Manipur 

(Manipur) 
1972 2,4 

3. 
Ásám  

(Assam) 
1947 27 17. 

Méghálaja 

(Meghalaya) 
1972 2,3 

4. 
Bihár  

(Bihar) 
1947 83 18. 

Mizorám  

(Mizoram) 
1987 1 

5. 
Čhattísgarh 

(Chhattisgarh) 
2000 21 19. 

Nágálend  

(Nagaland) 
1963 2 

6. 
Dţammú a Kašmír 

(Jammu and Kashmir) 
1947 10 20. 

Paňdţáb  

(Punjab) 
1956 25 

7. 
Dţhárkhand 

(Jharkhand) 
2000 27 21. 

Rádţasthán 

(Rajasthan) 
1956 56 

8. 
Góa  

(Goa) 
1987 1,4 22. 

Sikkim  

(Sikkim) 
1975 0,5 

9. 
Gudţarát  

(Gujarat) 
1960 51 23. 

Tamilnád  

(Tamilnadu) 
1956 62 

10. 
Harijána  

(Haryana) 
1966 21 24. 

Tripura  

(Tripura) 
1972 3 

11. 
Himáčalpradéš 

(Himachal Pradesh) 
1971 6 25. 

Urísa  

(Orissa) 
1949 37 

12. 
Karnatáka 

(Karnataka) 
1956 53 26. 

Uttarákhand 

(Uttarakhand) 
2000 8,5 

13. 
Kérala  

(Kerala) 
1956 32 27. 

Uttarpradéš  

(Uttar Pradesh) 
1947 166 

14. 
Madhjapradéš 

(Madhya Pradesh) 
1956 60 28. 

Západní Bengálsko 

(West Bengal) 
1960 80 

      Zdroj: http://india.gov.in/knowindia/state_uts.php; Filipský 2008: 170-171 

                                         

12 http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article429.pdf  
13 http://www.indohistory.com/modern_states.html  

http://india.gov.in/knowindia/st_andhra.php
http://india.gov.in/knowindia/st_maharashtra.php
http://india.gov.in/knowindia/st_arunachal.php
http://india.gov.in/knowindia/st_manipur.php
http://india.gov.in/knowindia/st_assam.php
http://india.gov.in/knowindia/st_meghalaya.php
http://india.gov.in/knowindia/st_mizoram.php
http://india.gov.in/knowindia/st_chhattisgarh.php
http://india.gov.in/knowindia/st_nagaland.php
http://india.gov.in/knowindia/st_jammukashmir.php
http://india.gov.in/knowindia/st_punjab.php
http://india.gov.in/knowindia/st_jharkhand.php
http://india.gov.in/knowindia/st_rajasthan.php
http://india.gov.in/knowindia/st_goa.php
http://india.gov.in/knowindia/st_sikkim.php
http://india.gov.in/knowindia/st_gujurat.php
http://india.gov.in/knowindia/st_tamilnadu.php
http://india.gov.in/knowindia/st_haryana.php
http://india.gov.in/knowindia/st_tripura.php
http://india.gov.in/knowindia/st_himachal.php
http://india.gov.in/knowindia/st_orissa.php
http://india.gov.in/knowindia/st_karnataka.php
http://india.gov.in/knowindia/st_uttaranchal.php
http://india.gov.in/knowindia/st_kerala.php
http://india.gov.in/knowindia/st_uttarpradesh.php
http://india.gov.in/knowindia/st_madhyapradesh.php
http://india.gov.in/knowindia/st_westbengal.php
http://india.gov.in/knowindia/state_uts.php
http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article429.pdf
http://www.indohistory.com/modern_states.html
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Tabulka č. 2: Svazová teritoria (7) 

 

 

Teritorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik 

 

Počet obyvatel 

 

 
1. Andamany a Nikobary (Andaman and Nicobar Islands) 1956 360.000 

2. Čandígarh (Chandigarh) 1966 900.000 

3. Dádra a Nagar Havelí (Dadra and Nagar Haveli 1961 220.000 

4. Daman a Díu (Daman and Diu) 1987 160.000 

5. hl. město: Nové Dillí (New Delhi) 1958         13.000.000 

6. Lakšadvíp  (Lakshadweep) 1956   61.000 

7. Puduččéri (Puducherry) 1963 970.000 

Zdroj: http://india.gov.in/knowindia/state_uts.php; Filipský 2008: 170-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://india.gov.in/knowindia/ut_andaman.php
http://india.gov.in/knowindia/ut_chandigarh.php
http://india.gov.in/knowindia/ut_dadranagarhaveli.php
http://india.gov.in/knowindia/ut_damandiu.php
http://india.gov.in/knowindia/ut_delhi.php
http://india.gov.in/knowindia/ut_lakshadweep.php
http://india.gov.in/knowindia/ut_pondicherry.php
http://india.gov.in/knowindia/state_uts.php
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3 PARAMETRY POLITICKÉHO SYSTÉMU INDIE 

3.1 Ústavní pořádek 

Fundamentální ústavní text byl vytvořen v přechodovém období, kdy Indie 

formovala svou budoucí státní identitu po získání samostatnosti. Ústava Indie 

(The Constitution of India) byla oficiálně přijata 26. ledna 1950. Tento den je 

dodnes slaven jako indický státní svátek, kdy se zrodila ústavou zakotvená 

republika
14

.  

Konzistence dosud jediné indické ústavy reflektuje stav svazové, etnicky, 

konfesně a lingvisticky heterogenní země. Ústavní text má 22 hlavních částí o 

395 článcích, jedná se o jednu z nejdelších ústav na světě.
15

  

Úvod ústavy začíná specifickou preambulí, uvádějící základní atributy 

charakterizující tehdy nově vznikající stát. Dle preambule ústavy je Indie 

suverénní, socialistická, sekulární, demokratická republika. Z některých slov 

(zejména přídavných jmen) preambule můţeme vyčíst pojítko na koloniální éru, 

kdy byla země po dlouhou dobu v područí britské dominance. Stav „suverénní― 

má symbolizovat odpoutání se od britské koloniální nadvlády, kdy Indie sama 

spravuje svůj vlastní stát, není jiţ na nikom a ničem závislá. Přívlastek 

„socialistická― byl do indické ústavy implementován za vlády Indiry Gándhíové 

na základě 42. ústavního dodatku v roce 1976
16

 a měl znamenat hodnotovou 

orientaci směrem k demokratickému socialismu, ačkoli spíše ve smyslu státu 

blahobytu [Romancov 2007: 131]. Je otázkou, zdali rozhodnutí o deklaraci 

socialismu vzešlo pod vlivem Sovětského svazu nebo jde jen o jakýsi převzatý, 

historický symbol, proklamovaný kdysi prvním indickým premiérem 

                                         

14 http://www.thepresident.in/Content-18/REPUBLIC-DAY.html 
15

 Není-li vyznačeno jinak, následující text o ústavním pořádku a politickém systému vychází 

z oficiálního textu Ústavy Indie (The Constitution of India) staţené z internetových stránek vlády 

Indické republiky [http://india.gov.in/ govt/constitutions_of_india.php]; v kulaté závorce vţdy uveden 

relevantní ústavní článek. 
16 http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_full.pdf 
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Dţaváharlálem Néhrúem (1947-1964), který se netajil sklony k socialismu jako 

vůdčí státní ideologické doktríně [Pilát 1967: 195].  

Pojem „sekulární―, taktéţ do ústavy implementovaný na základě dodatku 

z roku 1976, v sobě ukrývá odkaz na indické majoritní náboţenství hinduismus a 

jeho vztah k ostatním vyznávaným náboţenstvím. Podle textu by nikdo neměl být 

diskriminován na základě víry (Část III., čl. 15 ústavy) a všechna náboţenství by 

si měla být rovna (Část III., čl. 25 ústavy), ale v realitě i nadále hlavní roli 

zastává majoritní hinduismus. Hinduismus je neodmyslitelně spjat s kastovním 

systémem, kdy se společnost na základě rodové příslušnosti dělí do sociálně i 

ekonomicky odlišných, různě významných společenských tříd.
17

 Indie je v těchto 

ohledech stále tradiční zemí (hlavně v agrárních venkovských oblastech)
18

 a 

hinduismus spolu s kastovním systémem mají ve společnosti důleţité postavení.  

Východiskem pro pojem „demokratická republika― je odůvodnění o 

existenci státu, kde jsou dodrţována základní lidská práva a svobody (viz Část 

III., čl. 12-35) a kde je díky soustavě soudů zaručena ochrana práva (včetně 

kontrolních a obranných mechanismů, jak se bránit v případě jejich omezování).  

Proklamaci o republikánské Indii lze opět osvětlit odkazem na koloniální 

éru. Deklarovanou „republikou― chtěli tvůrci ústavy zdůraznit, ţe hlavou státu jiţ 

nebude monarcha. Ústava proto svěřila výkonnou moc do rukou prezidenta, 

viceprezidenta a vlády v čele s ministerským předsedou (Část V., Hlava I., čl. 53 

a 74). Tento stav ovšem platí pouze de iure, poněvadţ de facto indický prezident 

následně přebral pouze úlohu konstitučního monarchy a své pravomoci vykonává 

(s výjimkou vzácných případů) aţ po poradě s ministerským předsedou. Reálným 

drţitelem moci a člověkem, který skutečně rozhoduje o podobě vládní politiky, je 

                                         

17 Ty bývají v češtině nejčastěji označovány jako kasty, přesněji tzv. varny (celkem čtyři). Tzv. 

nedotýkatelní (dříve pouţíván i výraz nedotknutelní, coţ ale nevystihuje skutečnou podstatu termínu) 

stáli tradičně na nejniţším stupni, zcela mimo kastovní systém, jako de facto bezprávná vrstva. 

V originále bývali označováni různými jmény, Gándhí například pouţíval název haridžan („lidé boţí―), 

oni sami pouţívají protestní označení Dalitové (Dalits, tedy „podrobení―). [Knotková-Čapková 2007]  
18 Venkovského osídlení je důleţité z toho důvodu, ţe zahrnuje 72,2 % obyvatelstva Indie. Dle údajů při 

posledním sčítání obyvatel z roku 2001 se jednalo o 742.490.639 lidí ţijících na indickém venkově 

[http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/rural.aspx]. 

 

http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/rural.aspx
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indický ministerský předseda, coţ pozitivně koreluje s britským 

(westminsterským) modelem [Krieger 2000: 267].   

3.2 Výkonná moc 

Z formálního (de iure) hlediska předává indická ústava exekutivní 

pravomoci do rukou prezidenta, viceprezidenta, Radě ministrů v čele 

s ministerským předsedou (Část V., Hlava I., čl. 53 a 74). Reálně (de facto) je 

však vrcholným reprezentantem exekutivy ministerský předseda, kterého můţeme 

dle faktického vztahu k ostatním členům vlády označit za „prvního nad 

nerovnými― [Sartori 2001: 111-112]. Je skutečným drţitelem výkonné moci, 

který činí důleţitá politická rozhodnutí.  

3.2.1 Prezident 

Indický prezident má čistě symbolickou, reprezentativní roli. Teoreticky 

by měl být autoritou těšící se všeobecné přízni a spokojenosti. Je volen nepřímo 

na dobu pěti let (Část V., Hlava I., čl. 56 ústavy) legislativním sborem svazových 

států a Národním shromáţděním, tj. obě komory parlamentu (Část V., Hlava I., 

čl. 54), na základě preferenčního volebního systému jednoho přenosného hlasu 

(Část V., Hlava I., čl. 55), s moţností znovuzvolení (Část V., Hlava I., čl. 57). 

Prezidentský kandidát musí být občanem Indie starším 35 let volitelným do horní 

komory parlamentu – Rady států (Část V., Hlava I., čl. 58). 

Od existence republiky se v úřadu prezidenta vystřídalo celkem čtrnáct 

osob, a to včetně tří dočasně pověřených (viz tabulka č. 3 s přehledem indických 

prezidentů). Pouze první prezident Rádţendrá Prasád byl zvolen i na druhé 

funkční období (1952-1957, 1957-1962). Prvním muslimským prezidentem byl 

Zakír Husajn (1967-1969), ovšem zemřel při výkonu funkce. Po něm 

prezidentský úřad dočasně převzal viceprezident Varáhagiri Giri a poté jedenáctý 
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předseda Nejvyššího soudu Mohamed Hajdatulláh
19

. Druhým a dosud posledním 

prezidentem, který zemřel předčasně při výkonu funkce, byl taktéţ muslim Alí 

Ahmad (1974-1977)
20

. Prezident Ahmad vyhlásil na popud ministerské 

předsedkyně Indiry Gándhíové v roce 1975 historicky celkově třetí výjimečný 

stav
21

, tj. stav ohroţení země [
22

; dále Filipský 2008: 129-130].  

 

Tabulka č. 3: Přehled indických prezidentů  

Funkční období Prezident Funkční období Prezident 

1/1952 – 5/1962 Rádţendrá Prasád  7/1977 – 7/1982 Sandţíva Reddí 

5/1962 – 5/1967 Sarvapalli Rádhakrišnan 7/1982 – 7/1987 Záil Singh 

5/1967 – 5/1969 Zakír Husajn* 7/1987 – 7/1992 Rámasvámí Vénkataráman 

5/1969 – 7/1969 Varáhagiri Giri** 7/1992 – 7/1997 Šankar Šarma 

7/1969 – 8/1969 Mohamed Hajdatulláh** 7/1997 – 7/2002 Raman Naraján 

8/1969 – 8/1974 Varáhagiri Giri 7/2002 – 7/2007 Adbul Kalam 

8/1974 – 2/1977 Alí Ahmad* 7/2007 – dosud Pratibha Pátilová  

2/1977 – 7/1977 Basapada Dţattí**   

Pozn.: * úmrtí prezidenta při výkonu funkce ** dočasně pověřený prezident 

Zdroj: http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html;http://www.pib.nic.in/archieve/others/gal.html 

 

Zesnulého muslima Alího Ahmada nahradil dočasně pověřený 

viceprezident Basapada Dţattí. Poslední prezidentské volby proběhly v červenci 

2007 a jejich výsledek se stal novým milníkem v dějinách Indie: úřad poprvé 

obsadila ţena, ortodoxní hinduistka Pratibha Pátilová, bývalá guvernérka státu 

Rádţasthán
23

. Vzhledem k situaci postavení ţen ve společnosti (zejména na 

venkově), přetrvávání kastovního systému a dalších nemoderních či 

tradicionalistických
24

 prvků indické společnosti i politiky, včetně zakořeněné 

                                         

19 První muslimský předseda Nejvyššího soudu Mohamed Hajdatulláh byl v úřadu prezidenta přibliţně 

jeden měsíc, neţ se viceprezident Varáhagiri Giri stal oficiálně hlavou státu, coţ bylo v srpnu 1969 

[http://www.supremecourtofindia.nic.in/judges/bio/mhidayatullah.htm]. 
20 http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html 
21 Prostředek, který umoţňuje ústava – Proclamation of Emergency (Část V., Hlava II., čl. 83). 
22 http://sankalpindia.net/drupal/node/2199 
23 http://presidentofindia.nic.in/profile.html 
24 Například dodnes platná praxe sjednávaných sňatků, a to ve velmi raném věku zejména nevěsty, důraz 

na světlou pleť dívek (vedle výše věna hlavní role ve sňatkové politice), povinná poslušnost vůči 

muţským členům společnosti (nejen ve vztahu k manţelovi), vyţadování muţského dědice či rituál satí 

neboli sátí (ze sanskrtu ctná žena), kdy se vdova nechá upálit se svým zesnulým manţelem. I kdyţ bylo 

satí pronásledováno jiţ za britské nadvlády a opakovaně potíráno i za trvání Indické republiky [viz 

například http://nrcw.nic.in/shared/ sublinkimages/13.htm], bohuţel se objevuje dosud, ačkoli primárně 

v odlehlých, venkovských oblastech. 

http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html;http:/www.pib.nic.in/archieve/others/gal.html
http://www.supremecourtofindia.nic.in/judges/bio/mhidayatullah.htm
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korupce (netransparentnosti) činící z Indie neliberální demokracii [Zakaria 2004: 

134-135], se volba ţeny-prezidentky stala zlomovým momentem v rámci 

exekutivy.  

Dle článku 56 ústavy můţe být hlava státu zbavena úřadu na základě 

procedury impeachment, známé například z politického systému Spojených států 

amerických. Proces, při kterém můţe být prezident sesazen, je blíţe zakotven 

v článku 61, kde jsou stanoveny konkrétní podmínky pro tento specifický druh 

obţaloby.   

3.2.2 Viceprezident 

Indický viceprezident, kterého ústava explicitně jmenuje jako součást 

výkonné moci, je stejně jako prezident symbolickou postavou. Je taktéţ volen na 

pětileté období s moţností znovuzvolení. Podmínkou pro pasivní volební právo je 

občanství Indie, stáří minimálně 35 let a volitelnost do Rady států, tedy obdobně 

jako u prezidenta republiky (Část V., Hlava I., čl. 66). Viceprezident je na rozdíl 

od prezidenta volen pouze Národním shromáţděním, ale také v součinnosti 

s preferenčním volebním systémem jednoho přenosného hlasu (tamtéţ).  

Role viceprezidenta je ústavně zakotvena články 63 aţ 69 indické ústavy. 

Za zmínku stojí moţnost odvolání viceprezidenta na základě podání „rezoluce o 

odvolání―, kterou mohou iniciovat členové Rady států. Dalším výrazným 

atributem je skutečnost, ţe viceprezident je virilista, neboť z titulu své funkce 

obsazuje post čestného předsedy Rady států.  

 

Tabulka č. 4: Přehled indických viceprezidentů  

Funkční období Viceprezident Funkční období Viceprezident 

5/1952 – 5/1962 Sarvapalli Rádhakrišnan 8/1984 – 7/1987 Rámasvámí Vénkataráman 

5/1962 – 5/1967 Zakír Husajn 9/1987 – 7/1992 Šankar Šarma 

5/1967 – 5/1969 Varáhagiri Giri 8/1992 – 7/1997 Shri Naraján 

8/1969 – 8/1974 Gopál Pathak 8/1997 – 7/2002 Krishan Kant 

8/1974 – 8/1979 Basapada Dţattí 8/2002 – 7/2007 Bhairon Shekhawat 

8/1979 – 8/1984 Mohamed Hajdatulláh 7/2007 – dosud Mohamed Ansari 

     Zdroj: http://vicepresidentofindia.nic.in/former.asp 

http://vicepresidentofindia.nic.in/former.asp
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Od dob vyhlášení republiky měla Indie celkem dvanáct viceprezidentů. 

Jako jediný byl znovu zvolen první viceprezident Sarvapalli Rádhakrišnan (1952-

1957, 1957-1962)
25

. Necelý měsíc po volbě nové hinduistické prezidentky 

Pratibhy Pátilové se viceprezidentem stal muslim Mohamed Ansari, který z titulu 

své funkce obsadil i post čestného předsedy Rady států.  

3.2.3 Vláda 

Reprezentantem vlády neboli Rady ministrů (Council of Ministers; Bharat 

Sarkar) a reálným představitelem výkonné moci je ministerský předseda, který 

zastává jiţ zmíněnou pozici „prvního nad nerovnými― [Sartori 2001: 111-112]. 

Indická vláda se skládá z kabinetních ministrů (v současnosti 33 členů včetně 

premiéra Manmohana Singha) a dalších státních ministrů dvou kategorií (v 

současnosti se jedná přibliţně o 45 členů)
26

. 

Premiér je do funkce jmenován prezidentem po ukončení voleb. Poté jsou 

na návrh premiéra jmenováni jednotliví ministři, kteří musí být součástí alespoň 

jedné z parlamentních komor (Část V., Hlava I., čl. 75). Počet ministrů včetně 

premiéra nesmí přesáhnout hodnotu větší neţ je 15 % celkového obsazení dolní 

komory parlamentu. Sestavená vláda (Rada ministrů) je odpovědná pouze a 

výhradně přímo volené dolní parlamentní komoře Sněmovně lidu (Část V., Hlava 

I., čl. 75).   

3.2.4 Vládní zmocněnec 

Prezident můţe jmenovat osobu za vládního zmocněnce pro legislativní 

otázky (The Attorney-General for India), pokud splňuje stejné podmínky pro 

jmenování, jako jsou kladeny na soudce Nejvyššího soudu. Vládní zmocněnec 

slouţí jako poradní orgán prezidenta a vlády, který má na starosti záleţitosti 

                                         

25 http://vicepresidentofindia.nic.in/profile.asp 
26 http://cabsec.nic.in/coumin.htm 
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legislativního charakteru. Jeho funkční období není fixní, protoţe je podmíněno 

pouze libovůlí prezidenta (Část V., Hlava I., čl. 76).    

Tabulka č. 5: Přehled vládních zmocněnců 

Funkční období Vládní zmocněnec Funkční období Vládní zmocněnec 

1/1950 – 3/1963 Motilal Setalvad 12/1990 – 11/1992 Srinivasa Ramaswamy 

  3/1963 – 10/1968 Chimanlal Daphtary  11/1992 – 7/1996 Milon Banerjee 

 11/1968 – 3/1977 Niren De 7/1996 – 4/1998 Ashok Desai 

   4/1977 – 8/1979 Shankar Gupte 4/1998 – 6/2004 Soli Sorabjee 

   8/1979 – 8/1983 Narayan Sinha 6/2004 – 6/2009 Milon Banerjee 

 8/1983 – 12/1989 Kesava Parasaran 6/2009 – dosud Goolam Vahanvati 

12/1989 – 12/1990 Soli Sorabjee   

Zdroj: http://www.vakilno1.com/luminaries/AttorneyGen.html Pozn.: nejdéle vykonával pozici první 

vládní zmocněnec Motilal Setalvad (1/1950–3/1963).   

 

3.3 Zákonodárná moc 

Indický zákonodárný sbor je vzhledem ke svazové struktuře státu 

bikamerální. Parlament Indie (The Parliament of India; Sansad Bhawan) se 

skládá z komory dolní – Sněmovny lidu a horní (svazové reprezentace) – Rady 

států (Část V., Hlava II., čl. 79). Obě komory dohromady tvoří Národní 

shromáţdění
27

. Indický bikameralismus je asymetrický, coţ je způsobeno mimo 

jiné odlišným principem obsazování sborů (včetně rozdílného početního 

zastoupení) a zejména nerovnou mírou kompetencí obou komor, kdyţ primárně 

důleţitější postavení je svěřeno Sněmovně lidu.  

Sněmovna lidu a Rada států jsou si rovny pouze ve vybraných případech 

detailně popsaných v ústavě. Rovnost platí zejména při schvalování ústavních 

dodatků (Část XX., čl. 368), při proceduře impeachment („obţalobě―) prezidenta 

(Část V., Hlava I., čl. 61), při impeachmentu soudců Nejvyššího a vrchních 

soudů (Část V., Hlava IV., čl. 124) či při vyhlašování válečného nebo 

výjimečného stavu (Část XVIII., čl. 352). Důvěru indické vládě vyjadřuje pouze 

dolní komora parlamentu (Část V., Hlava I., čl. 75).  

                                         

27 http://164.100.24.209/newls/our%20parliament/par1.htm, pobočná stránka oficiálního serveru 

indického parlamentu (http://parliamentofindia.nic.in). 

http://www.vakilno1.com/luminaries/AttorneyGen.html
http://parliamentofindia.nic.in/
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Naopak klíčovou (kompenzační) předností spjatou výhradně s horní 

komorou je její nerozpustitelnost (Část V., Hlava II., čl. 83), coţ jí tak přisuzuje 

alespoň roli stabilizátoru politického systému.    

3.3.1 Sněmovna lidu 

Dolní komora Sněmovna lidu (House of the People; Lok Sabha) je volena 

přímo lidem na dobu pěti let, a to relativně většinovým volebním systémem 

britského typu
28

 (tzn. systém „prvního v cíli― neboli „winner-take(s)-all-system―). 

De iure můţe být obsazeno aţ 552 křesel.
29

 Z toho 530 přísluší zástupcům 28 

svazových států, 20 mandátů je vyhrazeno pro reprezentanty 7 svazových teritorií 

(Část V., Hlava II., čl. 81). Prezident Indie má moţnost jmenovat dva zástupce 

britsko-indického původu, pokud by se do Sněmovny lidu prostřednictvím voleb 

sami nedostali. 

3.3.2 Rada států 

Rada států (Council of States; Rajya Sabha) je systémově marginálnější 

druhou komorou, která je obsazována na základě preferenčního (poměrného, 

jmenného) volebního systému jednoho přenosného hlasu (Část V., Hlava II., čl. 

80).  Během šestiletého funkčního období dochází kaţdé dva roky k pravidelné 

obměně 
1
/3 třetiny členů. De iure můţe komora disponovat 250 křesly, z toho 238 

je vyhrazeno pro zástupce svazových států (teritorií) a 12 křesel pro osoby 

vybrané a jmenované samotným prezidentem, u kterých se domnívá, ţe disponují 

speciálními vědomostmi či praktickými zkušenostmi. (Část V., Hlava II., čl. 80 a 

83). Nejčastěji se jedná o osobnosti angaţující se v oblasti literatury, filmu, vědy 

či sociálních sluţeb
30

.  

                                         

28 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/ 
29 http://loksabha.nic.in/ 
30 http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp; od roku 1952 dosud bylo indickými 

prezidenty nominováno celkem 144 osob [http://164.100.47.5/Newmembers/since1952.aspx]. 

http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp
http://164.100.47.5/Newmembers/since1952.aspx
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3.4 Soudní moc 

Všeobecná a jasně daná pravidla pro fungování soudnictví poskytla aţ 

sepsaná ústava nové republiky v roce 1950. V ní jsou vybrané články přímo 

věnované Nejvyššímu soudu Indie (Supreme Court of India) jako vrcholnému 

justičnímu orgánu a také podřízeným vrchním soudům (High Courts of India). 

Články indické ústavy líčí způsoby odměňování soudců, vymezují pole 

soudcovské působnosti a délku trvání funkčního období s případnými způsoby 

moţného odvolání soudců a další moţné organizační záleţitosti v rámci justice 

(Část IV., čl. 124-147). 

3.4.1 Nejvyšší soud Indie 

Nejvyšší soud Indie (Supreme Court of India) je vrcholným soudním 

orgánem indické justice, leţícím v hlavním městě Novém Dillí. Do pole 

působnosti tohoto ústavního soudu spadá dohled nad dodrţováním rozsáhlé 

ústavy, řešení sporů mezi svazovými státy indické federace a spory mezi 

centrální vládou a státy.
31

  

Ústava představovala strukturu Nejvyššího soudu Indie jako mozaiku o 

několika soudcích vedených hlavním předsedajícím soudcem (Chief Justice of 

India), ale také si nechala otevřená zádní vrátka pro potencionální rozšíření počtu 

soudců, čehoţ systém v následujících desetiletích prakticky vyuţil. S neustále se 

rozšiřujícím počtem obyvatel se zvyšoval i počet soudců, aby bylo vůbec moţné 

zvládnout přibývající agendu. Od osmi soudců (včetně předsedy), kterými se 

začalo v roce 1950, se stav k roku 1956 navýšil na jedenáct. Nárůst soudců 

pokračoval a v roce 1960 jich bylo jiţ čtrnáct, v roce 1978 osmnáct a koncem 

roku 1986 se počet soudců dočasně ustálil na čísle 26. V roce 2008 se začalo 

uvaţovat o dalším (v pořadí pátém) navýšení soudního pléna Nejvyššího soudu 

Indie a v průběhu roku 2008 došlo nakonec k dosud poslední, aktuální reformě, 

                                         

31 http://supremecourtofindia.nic.in/new_s/constitution.htm   

http://supremecourtofindia.nic.in/new_s/constitution.htm
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kdy se soudní dvůr začal skládat z 31 soudců (včetně předsedy Nejvyššího soudu 

Indie).
32

   

 

Tabulka č. 6: Vývoj počtu soudců Nejvyššího soudu Indie 

Rok změny Počet Rok změny Počet 

1950 8 1978 18 

1956 11 1986 26 

1960 14 2008 31 

Zdroj: http://www.supremecourtofindia.nic.in/new_s/constitution.htm   

3.4.2 Vrchní soudy Indie 

Vrchních soudů Indie (High Courts of India), de facto soudů druhé 

instance je dnes v celé zemi jedenadvacet. [
33

; Johari 2004: 160]. Kaţdý vrchní 

soud má svou obsáhlou historii, která se váţe na období ještě před indickou 

nezávislostí - tedy do doby, kdy se na vzniku a chodu soudů podíleli 

administrativní pracovníci britské koloniální správy. 

Indie dosáhla po federální reformě z roku 2000 počtu 28 svazových států a 

7 svazových teritorií. Počet vrchních soudů tedy nekoresponduje s federálním 

uspořádáním země a na kaţdou administrativní jednotku nevychází vlastní vrchní 

soud. Situace je řešena tak, ţe místní působnost tří vrchních soudů zahrnuje více 

neţ jednu svazovou jednotku. Svazová teritoria jako menší jednotky spadají pod 

jurisdikci svých nejbliţších vrchních soudů [Romancov 2007: 143]. Výjimkou je 

„váţený― distrikt hlavního města Nového Dillí (čítající přes 13 milionů 

obyvatel
34

), kde se nachází vlastní vrchní soud ustavený v roce 1966.
35

  

Američan indického původu Fareed Zakaria ve své knize Budoucnost 

svobody, popisující historický vztah mezi demokracií a svobodou, při hodnocení 

indické justice otevřeně uvádí, ţe: „indický soudní systém přestal být pýchou 

demokracie a stal se zkorumpovanou složkou politické moci― [Zakaria 2004: 

136]. Toto své tvrzení podpírá argumentem, ţe kdyţ politické strany působí jako 

                                         

32 http://www.supremecourtofindia.nic.in/new_s/constitution.htm   
33 http://pib.nic.in/archieve/lreleng/lyr2003/roct2003/30102003/r301020036.html    
34 http://india.gov.in/knowindia/ut_delhi.php  
35 http://delhihighcourt.nic.in/    

http://www.supremecourtofindia.nic.in/new_s/constitution.htm
http://www.supremecourtofindia.nic.in/new_s/constitution.htm
http://pib.nic.in/archieve/lreleng/lyr2003/roct2003/30102003/r301020036.html
http://india.gov.in/knowindia/ut_delhi.php
http://delhihighcourt.nic.in/
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mocné hybatelky, které dokáţí vyhrát volby a vládnout v daném svazovém státě, 

pak mohou také náleţitě obsadit místní soud svými lidmi a prozíraví soudci jim 

sami nabízejí své sluţby na politickou objednávku [Zakaria 2004: 137]. Z toho 

plyne bohuţel poučení, ţe na indickou justici v rámci politického systému 

musíme (minimálně na svazové úrovni) pohlíţet s jistým despektem.  

3.5 Volební systém 

3.5.1 Volby do legislativních institucí 

Pro volby zástupců do indické dolní komory byl přijat jednokolový, 

relativně většinový systém britského typu („prvního v cíli―). Tento model 

napomohl, aby rozlehlá a heterogenní Indie překonala náboţenské, kulturní, 

jazykové, etnické a další bariéry a zabránilo se tak zásadní stranické fragmentaci 

dolní komory. Volby se teoreticky konají minimálně kaţdých pět let. První volby 

(do tzv. 1. Lok Sabhy
36

) se uskutečnily mezi lety 1951-1952. V důsledku 

rozlehlosti země hlasování probíhá v několika etapách.  

Mezi lety 1951-2009 se odehrálo patnáct voleb (při průměrné volební účasti 

cca 59 % občanů) do pravomocně významnější dolní komory. Z toho bylo šest 

voleb předčasných (tedy 40 %), coţ bylo způsobeno rozpadem chatrných 

protikongresových koalic či násilnou smrtí některého ze  členů vládnoucí 

gándhíovsko-néhrúovské dynastie. Předčasné volby do dolní komory se 

uskutečnily v  letech 1971, 1980, 1984, 1991, 1998 a 1999
37

.  

De iure je do dolní komory voleno na dobu pěti let 530 zástupců svazových 

států a 20 zástupců svazových teritorií
38

, a to prostřednictvím jednokolového, 

relativně většinového systému. Technicky je země rozdělena na 543 

jednomandátových volebních obvodů, kdy se v kaţdém soutěţí o jeden 

                                         

36 Jde o nejčastější formu přepisu označení jednotlivých parlamentních období. 
37 http://eci.nic.in/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp 
38 Ústava počítá i se 2 členy anglo-indického původu; v případě, ţe se do parlamentu nedostanou na 

základě lidové volby, můţe je jmenovat prezident [http://loksabha.nic.in/]. 

http://eci.nic.in/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
http://loksabha.nic.in/
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poslanecký post.
39

 Velikost a hranice obvodů jsou stanoveny nezávislou tzv. 

Delimitační komisí (Delimitation Commission)
40

, která musí respektovat etnicko-

jazykovou, náboţenskou, geografickou a administrativně-správní vyváţenost, 

obvody musí také reprezentovat přibliţně stejný počet občanů. 

  Do roku 1989 měl aktivní volební právo kaţdý občan, který dosáhl 21 let, 

po tomto roce ale proběhla volební revoluce a hranice byla sníţena na 18 let [
41

; 

Radhavan-Balachandran 1990: 111]. Limit pro pasivní volební právo je 25 let
42

. 

Indie disponuje velkým mnoţstvím občanů s aktivním volební právem. Zatímco 

při prvních volbách 1951-1952 mělo právo volit „jen― přibliţně 170 milionů 

lidí
43

, posledních pětifázových voleb, které se uskutečnily na přelomu dubna a 

května 2009, se mohlo teoreticky zúčastnit okolo 717 milionů oprávněných 

voličů
44

. Zvýšení tohoto počtu bylo zapříčiněno (kromě kontinuálního přibývání 

obyvatel) právě i posunutím věkové hranice aktivního volebního práva na 18 let.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

39 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/electoralsystem.html#3 
40

 http://eci.nic.in/delim/AboutDel.pdf  
41 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/electoralroll.html#12 
42 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/schedulingtheelections.html/ 
43 http://eci.nic.in/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF 
44 http://eci.nic.in/Analysis/ 

http://eci.nic.in/delim/AboutDel.pdf
http://eci.nic.in/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF
http://eci.nic.in/Analysis/
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Schéma č. 1: Symboly hlavních celoindických politických stran 

 
Zdroj: http://www.eci.gov.in/  

Pozn.: 1 Strana většinového společenství, BSP 2 Indická lidová strana, BJP 3 Komunistická strana 

Indie, CPI 4 Komunistická strana Indie (marxistická), CPM 5 Indický národní kongres, INC 6 

Nacionalistická kongresová strana, NCP 7 od 3/2009 je nově uznanou národní stranou i Národní lidová 

strana, RJD se symbolem vozové svítilny v zeleném poli 

 

Výhodou aplikovaného většinového volebního systému „prvního v cíli― je 

jeho jednoduchost, která ve své podstatě umoţňuje volby negramotným 

zástupcům indické populace volícím politické strany dle stranických symbolů 

(viz schéma č. 1). Právě symboly stran pomáhají v době voleb překonat bariéru 

téměř čtyřicetiprocentní negramotnosti indické populace
45

.  

Volba členů horní komory (Rady států) je uzavřenou záleţitostí menších 

skupin jedinců, protoţe nepodléhá celoplošné volbě masového indického 

elektorátu. Budoucí členové Rady států jsou vybráni jiţ zvolenými zástupci 

legislativních sborů svazových států (Vidhan Sabha, Vidhan Parishad)
46

 

v součinnosti s preferenčním volebním systémem jednoho přenosného hlasu 

(Část V., Hlava II., čl. 80).  Tímto způsobem můţe být de iure voleno maximálně 

                                         

45 http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html#52 
46

 Legislativní sbory dvaadvaceti svazových států, jsou monokamerální (Vidhan Sabha) a přímo volené 

(aktivní volební právo 18 let, pasivní volební právo 25 let). Oproti tomu však existují legislativní sbory 

s druhou komorou (Vidhan Parishad), a to v šesti velmi lidnatých svazových státech (Ándhrapradéš, 

Bihár, Dţammú a Kašmír, Karnatáka, Maháráštra, Uttarpradéš) [http://nos.org/317courseE/L-

13%20THE%20STATE%20LEGISLATURE.pdf].  

http://www.eci.gov.in/
http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%2352
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238 členů, dalších 12 je jmenováno prezidentem republiky dle vlastního uváţení 

(tamtéţ). V současnosti je svazovými státy delegováno 233 poslanců, 12 vybírá 

prezident z význačných osobností z oblasti literatury, vědy, umění a sociální 

sféry
47

. Největším počtem zástupců v horní komoře disponují nejlidnatější 

svazové státy (rozptyl vysílaných zástupců se v současnosti přibliţně pohybuje 

od 1 do 31)
48

. 

Členové Rady států jsou ve funkci šest let, kaţdé dva roky dochází 

k pravidelné obměně 
1
/3 komory (Část V., Hlava II., čl. 83). Takto nastavený 

systém zaručuje kontinuitu činnosti a působí jako silný stabilizační prvek. 

Důleţitým poznávacím atributem horní komory je její nerozpustitelnost.  

3.5.2 Vliv volebního systému na stranický systém a vládní 
model 

Nastavení volebního systému pro obsazení dolní komory (jednokolový, 

relativně většinový systém) mělo po dlouhá desetiletí primární vliv na stranické 

uspořádání. Tento model poměrně úspěšně zabránil fragmentaci dolní komory a 

vyprodukoval dominanci systémově nejdůleţitější, nenacionalistické, sociálně-

laděné strany Indického národního kongresu (Indian National Congress – INC) 

[Chytilek, Hušek 2004: 68].  

Odpověď na otázku: „Čemu relativně většinový jednokolový systém 

v Indii zabraňuje?“ hledal i významný italský politolog Giovanni Sartori. Ten 

na adresu vztahu indického volebního a stranického systému uvedl: „Kdyby měla 

Indie přejít k poměrnému zastoupení, lze se zcela oprávněně domnívat, že by se v 

zemi záhy ujal jeden z nejvíce fragmentovaných mezi všemi známými stranickými 

systémy“ [Sartori 2001: 54].  

                                         

47 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/reservationofseats.html#7 
48 http://164.100.47.5/Newmembers/statepositionsummary.aspx, coţ je pobočná stránka oficiálního 

serveru horní komory parlamentu [http://rajyasabha.nic.in/]. 

http://164.100.47.5/Newmembers/statepositionsummary.aspx
http://rajyasabha.nic.in/
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Indická republika stále setrvává u většinového volebního systému, který 

mezi lety 1952-1977 a 1980-1989 vyprodukoval systém predominantní strany
49

 

Indického národního kongresu. Strany, která se úspěšně pohybovala ve vodách 

demokratického, stranického pluralismu [Sartori 2005: 211]. 

 

Pozn.: vyznačené volby 1984 = nejlepší výsledek Indického národního kongresu (INC); naopak volby 

1999 = nejhorší výsledek v historii strany. Průměrná volební účast se v Indii pohybuje kolem 59 %.  

Zdroj: Indická volební komise (Election Commission of India – ECI) http://eci.nic.in/ 
 

Epocha systému predominantní strany byla narušena aţ existencí a 

působností protikongresových sil mezi lety 1977-1980, respektive 1989-1991. Od 

roku 1996 je stranické rozpoloţení dolní komory stále sloţitější a bez jakékoli 

predominance, zato s účastí enormního počtu státních (regionálních) stran. Síla 

Indického národního kongresu nedosahuje rozměrů předešlých epoch (1952-

                                         

49 V případě predominantního postavení strany jde o pluralitní stranický systém, ale nedochází zde 

k pravidelné alternaci politických stran u vládní moci. Jediná strana (zde INC) dokáţe v demokratické 

soutěţi několikrát po sobě získat absolutní většinu poslaneckých křesel [Sartori 2005: 211]. 
50 Ačkoli se diplomová práce zabývá tvorbou vlád v Indii období od roku 1947, přehled v tabulce je 

nutné omezit aţ rokem 1952, kdy byly dokončeny první parlamentní volby (do tzv. 1. Lok Sabhy, které 

se uskutečnily mezi lety 1951-1952). 
51 V roce 1985 proběhly odloţené volby v Paňdţábu a Ásámu, takţe se celkový poměr křesel pro 

Kongres změnil na 414/541. [http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf] 
52 V roce 1992 proběhly odloţené volby v Paňdţábu, takţe se celkový poměr křesel pro Kongres změnil 

na 244/534. [http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1992/GE_VOL_I_92.pdf] 

Tabulka č. 7: Ne/úspěchy Indického národního kongresu 1952-2009
50

 

Volby 

Celkový 

počet 

křesel 

Zisk INC 

křesel 

Počet občanů s 

aktivním volebním 

právem [v mil.] 

Hlasovalo celkem 

občanů [v mil.] 

Volební účast 

v [%] 

1952 489 364 173 106 61 

1957 494 371 194 123 63 

1962 494 361 216 120 55 

1967 520 283 249 153 61 

1971 518 352 274 151 55 

1977 542 154 321 194 60 

1980 529 353 356 202 56 

  1984
51

 514 404 400 250 63 

1989 529 197 499 310 62 

1991 521 232 514 275 53 

1996 543 140 593 335 56 

1998 543 141 606 375 62 

  1999
52

 543 114 620 372 60 

2004 543 145 671 390 58 

2009 543 206 717 417 58 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1992/GE_VOL_I_92.pdf
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1977, 1980-1989), ale je stále jednou z vedoucích sil, coţ potvrdily i výsledky 

voleb předposledních (2004) i posledních, uskutečněných na přelomu dubna a 

května roku 2009, po kterých se stal Indický národní kongres opět vládní 

stranou
53

. 

3.6 Stranický systém 

Hlavním prvkem indického stranického systému bylo a nadále je 

specifické postavení Indického národního kongresu, který působí nepřetrţitě od 

roku 1885. Svou klíčovou úlohu v rámci získání nezávislosti na Velké Británii 

v roce 1947 potvrdil jiţ v prvních volbách v roce 1951-1952 (volební úspěchy 

dokumentuje výše umístěná tabulka č. 7). 

3.6.1 Struktura stranického systému 

Významný francouzský politolog Maurice Duverger se při zkoumání vlivu 

volebního systému jako technického faktoru na podobu stranického systému 

domníval, ţe: „jednokolový většinový systém vede k bipartismu“ [Duverger 1972: 

27]. Při interpretaci tohoto tvrzení se na příkladu indického modelu, respektive 

systému predominantní strany (1952-1977, 1980-1989), potvrdilo, ţe například 

v podobě Indie existují i prokazatelné výjimky a ţe při aplikaci jednokolového 

většinového systému můţe dojít k odlišnému a nepředpokládanému výsledku neţ 

jakým měl být očekávaný bipartismus. Více světla k objasnění kauzálních vztahů 

volebního a stranického systému přinesl Giovanni Sartori. Ten v rámci 

stranického systému bere v potaz „politiku osobností― (gándhíovsko-néhrúovská 

dynastie), voličský rozptyl a strukturovanost stranického systému, čímţ víceméně 

odstraňuje Duvergerovy interpretační „nedostatky― [Sartori 2001: 54].  

 

                                         

53 http://eci.nic.in/press/current/pn020309.pdf 

http://eci.nic.in/press/current/pn020309.pdf
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Evoluce indického stranického systému lze shrnout do několika 

vývojových etap, které jsou de facto víceméně úzce spojené s fenoménem 

existence a působení Indického národního kongresu na indické pluralitní 

stranické scéně. Maxmilián Strmiska vymezil fáze evoluce stranického systému 

zhruba následovně
54

 [Strmiska 1997: 4-17]:  

 

●  1952 - 1969: epocha kongresového systému 

●  1969 - 1977: období mezi destabilizací a restabilizací systému 

   převládající strany 

●  1977 - 1980: tzv. období Dţanty 

●  1980 - 1989: období „vln― - nový vzestup a úpadek Kongresu 

●  1989 - 1991: Národní fronta a soumrak epochy „antikongresismu― 

●  1991 - 1996: mezidobí převahy Kongresu, bipolarismus a tripolarismus 

●  1996 - 1997: multipartismus se třemi póly? 

●  1998 - 2004: mezidobí převahy Indické lidové strany 

●  2004 - 2009: Indický národní kongres - zmrtvýchvstání? 

 

Jelikoţ jedním z nejdůleţitějších faktorů tvorby vlád byl Indický národní 

kongres, tato periodizace je velmi důleţitá i z hlediska problematiky vládního 

modelu. 

V době epochy kongresového systému (1952-1969) vznikaly hlavně 

jednobarevné vlády INC. V periodě destabilizace a restabilizace systému 

převládající strany (1969-1977) se vládní strana rozdělila na dvě soupeřící 

politické strany (destabilizace v roce 1969) a po prvních předčasných volbách v 

roce 1971, kdy výrazným způsobem uspěla pouze jedna ze dvou „kongresových― 

stran vedená premiérkou Indirou Gándhíovou, došlo k postupné restabilizaci 

systému. Období tzv. Dţanty (1977-1980) je vůbec první etapa, kdy nevládl 

                                         

54 Strmiskova klasifikace končí rokem 1997, vydáním knihy Soustavy politických stran v Indii. Od 

kongresového systému k multipartismu, kdy byla v Indii u moci minoritní nekongresová vláda Jednotné 

fronty (United Front – UF) [Strmiska 1997: 15]. Od roku 1998 jsem klasifikoval poslední dvě etapy 

vývoje stranického systému. 
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Indický národní kongres. V další periodě „vln― - nového vzestupu a úpadku 

Kongresu (1980-1989) došlo k období znovunastolení vlády Kongresu. To 

skončilo etapou nekongresové vlády v podobě koalice Národní fronty (1989-

1991).  

Éra 1991-1996, zahrnující podle Strmisky „mezidobí převahy Kongresu, 

bipolarismus, tripolarismus―, vypovídá o podobě stranického systému, který se 

začal otvírat i Indické lidové straně (Bharatiya Janata Party – BJP), tedy 

současnému největšímu konkurentovi Kongresu a dalším dynamickým „třetím 

silám― (ostatní strany). Etapa (1996-1997) „multipartismus se třemi póly― 

odpovídá situaci, kdy vládla nesourodá koalice stran Jednotné fronty, mimo ni 

byly ve stranickém systému přítomny další velké strany (protipóly) v podobě 

výše zmíněné Indické lidové strany (BJP) a Indického národního kongresu (INC). 

V rozmezí let 1998-2004 došlo ve stranickém systému k  převaze Indické lidové 

strany, která se ujala vlády. Rokem 2004 rozpoutal Indický národní kongres 

novou epochu a začal si opět podmaňovat stranickou, respektive i vládní scénu.   

3.6.2 Štěpící linie 

Dopad na vznik a podobu indických politických stran měla základní štěpící 

linie kolonialismus versus antikolonialismus, která umoţnila mimo jiné i vznik 

nejvýznamnějšího aktéra – Indického národního kongresu. INC byl zaloţen 

v roce 1885 a brzy se stal jedním z hlavních představitelů protikoloniálního 

hnutí
55

. Svou relevanci ovšem neztratil ani po získání nezávislosti (tedy po 

dosaţení svého primárního cíle), naopak se vyprofiloval v jisté epoše vývoje 

v predominantní politickou stranu a stal se natrvalo vlivnou, hybnou silou indické 

vládní politiky.  

Na vzniku dalších stran se podílela silná štěpící linie stát (sekularismus) 

versus církev (náboţenství). V indickém systému lze najít mnoho stran 

etablujících se na náboţenském základě. Mezi nejvýznamnější patří například 

                                         

55 http://www.aicc.org.in/new/timeline.php 
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konzervativní Indická lidová strana (Bharatiya Janata Party – BJP, zaloţená 

1980) prosazující program zaloţený na nacionalismu a obraně tradičních 

hinduistických hodnot
56

. Přestavitelem konfliktu stát-církev je i Celoindická 

muslimská liga (All India Muslim League – AIML, 1906) hájící zájmy, respektive 

navyšování politických práv muslimů (sunnitů), coţ byl i zásadní důvod její 

existence
57

; nebo Strana vyznavačů velkého Věčného (Akali Dal – AD, 1919), 

která vznikla na podporu sikhů v Paňdţábu [Holman, Krása 2003: 986]. Pravým 

opakem stran konfesního základu byl a stále je sekularizovaný Indický národní 

kongres.  

Jako další štěpící linii určující vznik a podobu politických stran lze uvést 

důleţitý konflikt centrum versus periferie. Některé strany vznikly ve snaze o 

odtrţení či za účelem vytvoření vlastního státu. Jde například o tamilskou stranu 

(zahrnující elektorát drávidské jazykové větve) Drávidskou pokrokovou federaci 

(Dravida Munnetra Kazhagam – DMK, 1949), usilující o vznik nezávislého 

tamilského státu Drávidistánu (Dravidistan), a to na základě jazykové 

příslušnosti [
58

; Holman, Krása 2003: 987]. Dále výše zmíněná náboţenská 

skupina sikhů ve státě Paňdţáb, která taktéţ prosazuje myšlenku potencionální 

secese od Indie
59

.  

Socioekonomická štěpící linie vlastníci výrobních prostředků versus 

pracující podnítila vznik levicově-orientovaných stran. Sociální stratifikace 

s převahou nemajetných a negramotných se stala ţivnou půdou hlavně pro zrod 

komunistických stran. Ještě za britské nadvlády (1925) vznikla Komunistická 

strana Indie (Communist Party of India – CPI), od níţ se v 60. letech 20. století 

odštěpila radikálnější marxistická Komunistická strana Indie (marxistická) 

(Communist Party of India (Marxist) – CPM) [
60

; Holman, Krása 2003: 989].  

                                         

56
 http://www.bjp.org/content/view/444/396/ 

57 http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A031&Pg=1 
58 http://www.tamiltribune.com/05/0502.html 
59 http://www.akalidalamritsar.org/akali/ 
60 http://www.cpim.org/content/about-us  

http://www.bjp.org/content/view/444/396/
http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A031&Pg=1
http://www.akalidalamritsar.org/akali/
http://www.cpim.org/content/about-us
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Při vzniku stran měla vliv i štěpící linie město-venkov, respektive urbánní 

versus rurální zájmy, které vedly například ke vzniku tamilské, zemědělské, 

regionální Lidové strany nájemců (Pattali Makkal Katchi – PMK, 1989), 

zaloţené Dr. S. Ramadossem
61

. 

Zajímavou linií je prvek neodmyslitelně spjatý s indickou společností, a to 

kastovní systém (varnášrama). Lze hovořit o existenci štěpící linie kastovnictví 

versus antikastovnictví, která má vliv na vznik a podobu politických stran. 

V Indii nalezneme strany zaloţené pouze pro příslušníky určitých kast [Holman, 

Krása 2003: 986-991]. Názorným příkladem můţe být Republikánská strana 

Indie (Republican Party of India – RPI, 1951) zaloţená spoluautorem indického 

ústavního textu Bhimraem Ramjim Ambedkarem, reprezentující zájmy nejniţší 

vrstvy tzv. nedotýkatelných
62

; či federální Strana většinového společenství 

(Bahujan Samaj Party – BSP, 1984) přivlastňující si téţ odkaz Ambedkara, 

právníka hájícího zájmy nejniţších tříd [
63

; Michael 1999: 8,99]. 

3.6.3 Relevantní politické strany 

3.6.3.1 Tzv. „Národní strany“ 

Za národní (federální, celoindické) strany jsou povaţovány strany 

registrované a oficiálně uznané v minimálně čtyřech indických státech, alespoň 

pět let politicky aktivní, dosahující adekvátních volebních výsledků, na základě 

kterých rozhodne Indická volební komise (Election Commission of India – ECI) o 

umístění do příslušné kategorie [Ahuja 2000: 29; dále Zavoral 1999: 40].  

Indická volební komise do této kategorie zařadila Indický národní 

kongres, tedy nenacionální, sociálně-laděnou stranu, která se zformovala na bázi 

protikoloniálního hnutí
64

. Dále – v  přímém kontrastu s Indickým národním 

                                         

61
 Viz http://pmkparty.org/history.html. U osoby Dr. S. Ramadosse není moţné vyhledat celé křestní 

jméno, i oficiální státní a stranické stránky uvádějí pouze tuto formu. 
62 Oficiálně je „nedotýkatelnost― ústavou zakázána (Část III., čl. 17). 
63 http://bspindia.org/bhimrao-ambedkar.php 
64 http://www.congress.org.in/timeline.php 

http://pmkparty.org/history.html
http://bspindia.org/bhimrao-ambedkar.php
http://www.congress.org.in/timeline.php
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kongresem – silně nacionální, prohinduisticky orientovanou Indickou lidovou 

stranu, která vznikla v roce 1980 a navázala na základ prvních antikongresových 

sil z let 1977-1980
65

; a Stranu většinového společenství, zaloţenou v roce 1984, 

která podléhá štěpící linii kastovní versus antikastovní systém
66

 a propaguje 

socialismus s vyhraněnou orientací na nízké vrstvy („nedotýkatelné―). 

Indická volební komise řadí mezi další federální (národní, celoindické) 

politické strany i odštěpenou část Kongresu s názvem Nacionalistická 

kongresová strana (Nacionalist Congress Party – NCP), která vznikla v roce 

1999 a je reprezentována bývalými předáky Indického národního kongresu
67

. 

Zastoupení mezi federálními stranami mají i subjekty orientující se na 

komunismus, respektive marxismus-leninismus. Představitelkou takovéto 

levicové orientace je Komunistická strana Indie. Původní komunistická strana 

vznikla v roce 1925
68

, kdeţto Komunistická strana Indie (marxistická) CPM 

byla ustavena po rozkolu uvnitř původní komunistické strany CPI v roce 1964
69

.  

Od března 2009 patří do skupiny tzv. národních stran, na základě rozhodnutí 

volební komise, také populistická Národní lidová strana (Rashtriya Janata Dal 

– RJD)
70

. 

Kromě nyní sedmi federálních stran rozlišuje Indická volební komise 

strany státního (regionálního, lokálního) charakteru, které z hlediska ustavování 

vlád a koaličního chování postupně nabraly na významu. 

 

 

 

 

 

 

                                         

65 http://www.bjp.org/content/view/432/284/ 
66

 http://www.bspindia.org/about-bsp.php 
67 http://www.ncp.org.in/ 
68 http://www.cpindia.org/ 
69 http://www.cpim.org/ 
70 http://eci.nic.in/ElectoralLaws/OrdersNotifications/symbols170309.pdf 

http://www.bjp.org/content/view/432/284/
http://www.bspindia.org/about-bsp.php
http://www.ncp.org.in/
http://www.cpindia.org/
http://www.cpim.org/
http://eci.nic.in/ElectoralLaws/OrdersNotifications/symbols170309.pdf
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Tabulka č. 8: Přehled počtu národních a státních stran 1952-2009
71

 

 
Sněmovna  

lidu 

Počet národních 

stran 

Počet  

státních 

 stran 

 
Sněmovna 

lidu 

Počet 

národních  

stran 

Počet  

státních  

stran 

1. 1952 14 39 9. 1989 8 20 

2. 1957 4 11 10. 1991 9 27 

3. 1962 6 11 11. 1996 8 30 

4. 1967 7 14 12. 1998 7 30 

5. 1971 8 17 13. 1999 7 31 

6. 1977 5 15 14. 2004 6 31 

7. 1980 6 19 15. 2009 7 24 

8. 1984 7 17     

Pozn.: tabulka popisuje počty národních (celoindických) a státních (regionálních) stran uznaných a 

evidovaných Indickou volební komisí ECI v rámci jednotlivých volebních období. 

Zdroj: Indická volební komise (Election Commission of India – ECI) http://eci.nic.in/ 

 
 

3.6.3.2 Tzv. „Státní strany“ 

Státní strany jsou strany regionální (lokální), relevantní pouze pro 

konkrétní svazový stát. Níţe jsou uvedeny nejsilnějších z nich, které víceméně 

kopírují výše zmíněné štěpící linie (na bázi: konfese, kastovnictví, secesionismu, 

linie město-venkov, apod.).  

Strana vyznavačů velkého Věčného (Akali Dal – AD) reprezentuje 

sikhskou náboţenskou komunitu v Paňdţábu
72

. 

Strana Asámské lidové sdružení (Asom Gana Parishad – AGP) vznikla 

v roce 1985 v Asámu jako etnické hnutí namířené proti neřízené imigraci cizinců 

(zejména proti sousedním Bengálcům ze Západního Bengálska a Bangladéše)
73

. 

Drávidská pokroková federace (Dravida Munnetra Kazhagam – DMK) 

je regionální strana v Tamilnádu ustavená v roce 1949 na základě radikálních 

idejí separatismu, kdyţ její stoupenci byli verbováni s ideou vytvoření vlastního 

tamilského státu Drávidistánu (Dravidistan)
74

.  

                                         

71 Ačkoli se tato práce zabývá tvorbou vlád v období od roku 1947, přehled v tabulce lze začít aţ rokem 1952, kdy 

byly dokončeny první parlamentní volby (do tzv. 1. Lok Sabhy, které se uskutečnily mezi lety 1951-1952) a byly 

přiděleny první parlamentní mandáty. 
72 http://www.akalidalamritsar.org/akali/ 
73 http://www.asomganaparishad.in/p_history.asp  
74 http://www.tamiltribune.com/05/0502.html 

http://eci.nic.in/
http://www.akalidalamritsar.org/akali/
http://www.asomganaparishad.in/p_history.asp
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Země Telugů (Telugu Desam Party – TDP) je politická strana zaloţená 

v Andrapradéši v roce 1982
75

. Strana je typická konzervativní rysy a především 

hájením zájmů národa Telugů, kteří stejně jako Tamilové spadají do drávidské 

jazykové větve, zahrnující přes 
1
/5 obyvatel Indie

76
. 

Celoindický pokrokový blok (All India Forward Bloc – AIFB) působí 

zejména v lidnatém Západním Bengálsku, státu se silnou základnou levicově 

orientovaných občanů a díky tomu i politickou reprezentací. Jedná se pro 

Západní Bengálsko o typickou levicovou stranu, která byla zaloţena v roce 1939 

na bázi štěpící linie vlastníci versus pracující
77

. 

Lidová strana nájemců (Pattali Makkal Katchi – PMK) je subjektem 

působícím především v Tamilnádu, postaveným na konfliktní linii: město-venkov. 

Jedná se o sociálně-demokratickou, populistickou, zemědělskou stranu zaloţenou 

v roce 1989
78

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

75 http://www.telugudesamblog.com/2007/03/telugu-desam-party-tdp-silver-jubilee.html 
76 http://www.ciil.org/Main/Languages/map4.htm 
77 http://www.forwardbloc.org/www/History.htm 
78 http://pmkparty.org/history.html 

http://www.ciil.org/Main/Languages/map4.htm
http://www.forwardbloc.org/www/History.htm
http://pmkparty.org/history.html
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4 VLÁDNÍ MODEL V INDII V OBDOBÍ 1947-2009 

4.1 Hlavní faktory ovlivňující vládní model a koaliční chování 

Stěţejním faktorem podílejícím se na vzniku specifického vládního 

modelu je vliv historického proţitku Indie coby bývalé britské (korunní) kolonie, 

respektive s tím spojený vznik protikoloniálního, kongresového hnutí za získání 

samostatnosti
79

, a dále zásadní roztříštěnost země z kastovního
80

, etnického, 

jazykového i náboţenského hlediska, čemuţ odpovídá i existence mnoha 

aktivních konfliktních linií ve společnosti i politické sféře, coţ se projevuje mimo 

jiné i v pestrosti indického stranického systému, který zahrnuje stovky 

politických stran evidovaných Indickou volební komisí.
81

 

Indie je rozlehlou multikonfesní zemí, kde se mimo křesťanství (2,3 %), 

buddhismu (0,8 %) a dţinismu (0,4 %) střetávají tři hlavní zpolitizované 

náboţenské proudy – hinduismus (80,5 %), islám (13,4 %) a sikhismus (1,9 %)
82

. 

Mělo by být proto úkolem centrální vlády, aby zabránila náboţenským 

pogromům (převáţně mezi muslimy a hinduisty ve svazových státech poblíţ 

pákistánských hranic), které nabírají na intenzitě hlavně v dobách předvolební 

agitace. Typickým příkladem stupňovaného, politického napětí je výrazně pro-

hinduisticky orientovaný svazový stát Gudţarát, kde vládne populistický premiér 

Narendra Modi
83

 reprezentující Indickou lidovou stranu a uţívající silnou 

agitační rétoriku. 

 

                                         

79 Protikoloniální, kongresové hnutí vzniklo oficiálně v roce 1885, coţ byl de facto základ pro nejstarší 

asijskou politickou stranu [http://www.congress.org.in/timeline.php#THE_FOUNDATION_YEARS] 
80 I kdyţ je kastovnictví ústavou oficiálně zakázáno (ústava Indie, část III., čl. 15-17), je těţké překonat 

sociální systém rozdělení společnosti, který zde funguje o stovky let déle, neţ ústava přijatá v roce 1950. 
81 http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/OrdersNotifications/Symbols_Sep_2009.pdf  
82

 http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx; údaje Úřadu centrální 

matriky/ registru a sčítajícího komisaře Indie dle posledního sčítání obyvatel uskutečněného v roce 2001. 
83 V červnu 2007 se stal nejdéle slouţícím ministerským předsedou Gudţarátu, kdyţ v úřadu setrval 

2.063 dní a překonal dosud nejvýše stanovenou hranici 2.062 dní, ale také nestabilní období, kdy se za 

47 let vystřídalo 14 ministerských předsedů tohoto státu. [http://www.narendramodi.in/pages/biography] 

http://www.congress.org.in/timeline.php%23THE_FOUNDATION_YEARS
http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/OrdersNotifications/Symbols_Sep_2009.pdf
http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx
http://www.narendramodi.in/pages/biography
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Vzhledem k počtu praktikovaných náboţenství i věřících se v indických, 

vrcholných, vládních poměrech ustálil neformální, v jistém ohledu de facto 

konsensuální způsob obsazování centrálních institucí. V této souvislosti je nutné 

připomenout, ţe v současnosti je indickou prezidentkou vyznáním hinduistka 

Pratibha Pátilová (od 7/2007)
84

, viceprezidentem muslim Mohamed Ansari (od 

8/2007)
85

 a ministerským předsedou, tedy nejvlivnějším členem exekutivy, je 

vyznáním sikh Manmohan Singh, který vykonává funkci ministerského předsedy 

jiţ druhé funkční období od 5/2004 dosud
86

. Rozloţení pozic v centrálních 

vládních institucích dle konfesního klíče, které není ústavně zakotveno, je 

potencionálním návodem, jak by mělo politické a náboţenské souţití vypadat. 

Dalším primárním faktorem působícím na uspořádání vládního modelu je 

přítomnost dynastického principu prolínajícího celou epochu vývoje nezávislého 

indického státu. Čelní představitelé vládního Indického národního kongresu 

pocházeli většinou z řad tzv. gándhíovsko-néhrúovské dynastie či k ní měli velmi 

blízko. Hovoříme o fenoménu ministerských předsedů tzv. néhrúovské linie; i 

kdyţ například samotná dcera Dţaváharlála Néhrúa Indira Gándhíová si politicky 

lukrativní jméno Gándhí (paradoxně v Indii poměrně běţné jméno) přisvojila 

díky sňatku, ačkoli její manţel neměl k této dynastii ţádný příbuzenský vztah [
87

; 

Frank 2002: 164]. Dynastickým příslušníkům (či jejím stoupencům) bylo a stále 

je umoţněno snazší etablování na (vrcholné) politické scéně neţ komukoli 

jinému. Příkladem ze současnosti můţe být situace potomků předsedkyně 

Indického národního kongresu a manţelky zavraţděného Rádţíva Gándhího 

(1991) Soni Gándhíové, která – stejně jako Dţaváharlál Néhrú připravoval pro 

politiku Indiru Gándhíovou a ta posléze své dva syny Rádţíva a Sandţaje – 

                                         

84 http://presidentofindia.nic.in/profile.html 
85 http://vicepresidentofindia.nic.in/profile.asp 
86 http://www.manmohansingh.org/php/showContent.php?linkid=2 
87 Indira Gándhíová (vlastním rodným jménem Indira Priyadarshini Néhrúová) se rozhodla vdát za 

rodinného přítele jménem Feroze Khan (3/1942), jehoţ oba rodiče byli muslimové. Sňatek mimo kastu i 

náboţenství byl ovšem zcela nepřijatelný pro společnost i rodinu. Pokud by se Indira vdala za muslima, 

ztratila by i svou budoucnost v rámci néhrúovské dynastie. Podle nejrozšířenější verze příběhu proto 

Mahátma Gándhí adoptoval Khana a dal mu své jméno, Feroze Khan tedy získal jméno Feroze Gándhí. 

[http://www.vepachedu.org/Nehrudynasty.html] 

http://presidentofindia.nic.in/profile.html
http://vicepresidentofindia.nic.in/profile.asp
http://www.manmohansingh.org/php/showContent.php?linkid=2
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připravovala na vstup do vrcholné politiky své děti Priyanku a Ráhula [
88

; 

Somervill 2006: 91]. 

Na podobě indického vládního modelu se dále bezpochyby projevil vliv 

volebního systému, který se promítl i do následného stranického uspořádání, jeţ 

přešlo k dlouhodobé, kongresové, vládní éře (1952-1977, 1980-1989, 1991-

1996). Od Britů přejatý prostý většinový systém, kdy kandidát s největším 

počtem obdrţených hlasů získá mandát, způsobil, respektive podporoval, jiţ od 

prvních voleb (uskutečněných na přelomu let 1951-1952) dosaţenou převahu 

Indického národního kongresu, ale zároveň i politickou stabilitu v podobě 

ustavených jednobarevných vlád, které paradoxně ochromily pouze spory uvnitř 

Kongresu, které v listopadu roku 1969 vedly k jeho rozdělení. [Khare 2004: 39] 

Při hypotetické aplikaci poměrného volebního systému v indickém, 

heterogenním prostředí bychom se vícečlenných koaličních kabinetů dočkali 

mnohem dříve neţ na přelomu a hlavně v průběhu druhé poloviny 90. let 20. 

století, kdy do vládní scény začaly výrazně promlouvat zástupci stran 

regionálního charakteru čili reprezentanti svazových států, ze kterých vzešla 

významná státní (regionální) strana. 

Jednou z mála výjimek narušení jednobarevného vládního stereotypu 

Indického národního kongresu byla politická krize způsobená nedemokratickým 

počínáním Indiry Gándhíové, která mimo jiné nechala uvěznit stoupence 

odlišných politických (opozičních) proudů. Proto po volbách do dolní komory 

uskutečněných v roce 1977 došlo k nastolení první koaliční, antikongresové vlády 

tzv. Džanty
89

, úřadující krátce se dvěma ministerskými předsedy mezi lety 1977-

1980. [Brass 1994: 83-84] Jinak zvolený většinový volební systém 

(implementovaný dle britských tradic) dlouhodobě napomáhal ustavení 

jednobarevné vlády Indického národního kongresu (1952-1977, 1980-1989, díky 

                                         

88 http://www.soniagandhi.org/php/showNews.php?newsid=66&linkid=5 
89 Lidová strana (Janata Party – JP) je v této epoše známá jako koalice antikongresových sil/stran 

zkráceně téţ označovaná jako tzv. Dţanta. 

http://www.soniagandhi.org/php/showNews.php?newsid=66&linkid=5
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korupci a politickým machinacím i v průběhu let 1991-1996). [Chand 1991a: 83-

85; dále Strmiska 1997: 13] 

Výraznou změnu poměrů ve vládním uspořádání přinesla aţ 90. léta 20. 

století a progresivní růst podpory státních stran (reprezentující různorodé regiony 

rozsáhlého svazového státu), které začaly hrát důleţitou roli při utváření 

provládních koalic. Vládní kabinety, v jejichţ epicentru byly nejsilnější polické 

strany – Indický národní kongres a Indická lidová strana, nejsou od roku 1996
90

 

(tedy od jedenáctých voleb do dolní komory), bez spolupráce s regionálními 

(státními) stranami schopny sestavit stabilní vládu. Proto například pod vedením 

Indické lidové strany vznikla v roce 1998 rozsáhlá předvolební, parlamentní a pro 

některé členy i vládní koalice v podobě Národní demokratické aliance (National 

Democratic Alliance – NDA
91

) a v roce 2004 se pod patronátem Indického 

národního kongresu zrodila současná vládní koalice Jednotné pokrokové aliance 

(United Progressive Alliace – UPA
92

). Nejnověji se na jaře v roce 2009 

zformovala alternativní koalice tzv. Třetí fronty oficiálně známá jako Jednotná 

národní pokroková aliance (United National Progressive Alliance – UNPA), jeţ 

vznikla převáţně odlukou levicovějších koaličních partnerů z řad vládní UPA, 

kteří se domnívali, ţe vůdčí element koalice – Indický národní kongres – uţ tolik 

nedbá blaha dělníků, rolníků a dalších níţe postavených vrstev společnosti
93

. 

Mezi hlavní faktory určující formování vlád a jejich výkon moci lze tedy 

řadit projev většinového volebního systému aplikovaného v indických sociálně-

kulturních podmínkách a dále pojetí Indie, alespoň v určitých stádiích vývoje 

jejího politického systému, jako „demokracie dynastického typu―.  

                                         

90 Po konci poslední jednobarevné vlády INC (1991-1996) byla vládní politika v Indii postavena před 

novou situaci/výzvu, která spočívá v tom, ţe vítěz voleb uţ není schopen získat nadpoloviční většinu 

křesel, a proto je nyní nezbytné uvaţovat o koaliční spolupráci a vytvářet spřátelené bloky národních 

(celoindických) i státních (regionálních) stran, coţ je po více neţ čtyřicetileté éře kongresových 

jednobarevných vlád důleţitá změna pro kdysi stereotypní vládní model. 
91  http://timesofindia.indiatimes.com/india/NDA-has-given-political-stability-to-India-Advani/ 

articleshow/25064834.cms  
92 http://pmindia.nic.in/cmp.pdf; http://timesofindia.indiatimes.com/home/specials/United-Progressive-

Alliance-Partners-in-governance/articleshow/1716941.cms  
93 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Formation-of-Third-Front-will-in-no-way-help-BJP-Karat-/ 

articleshow/4386471.cms  

http://timesofindia.indiatimes.com/india/NDA-has-given-political-stability-to-India-Advani/articleshow/25064834.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/NDA-has-given-political-stability-to-India-Advani/articleshow/25064834.cms
http://pmindia.nic.in/cmp.pdf
http://timesofindia.indiatimes.com/home/specials/United-Progressive-Alliance-Partners-in-governance/articleshow/1716941.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/home/specials/United-Progressive-Alliance-Partners-in-governance/articleshow/1716941.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Formation-of-Third-Front-will-in-no-way-help-BJP-Karat-/articleshow/4386471.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Formation-of-Third-Front-will-in-no-way-help-BJP-Karat-/articleshow/4386471.cms
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Mezi další důleţité faktory patří například vliv náboţenství, převládající 

muţský šovinismus
94

, míra korupce a negramotnost blíţící se téměř k hranici    

40 %
95

. Kromě náboţenské averze, upřednostňování muţů v politice i v běţném 

ţivotě a mimo zakázaného, ale přesto téměř všudypřítomného kastovního 

systému bránícímu modernizaci společnosti (a tím pádem i jistému posílení 

demokracie), je pomyslným stínem nad indickou demokracií a vládní politikou 

také velmi vysoká míra korupce [Zakaria 2004: 134]
96

.  

I přesto, ţe se v pravděpodobně nejdelším ústavním textu světa, tj. indické 

ústavě (konstituované z 395 článků), píše ve třetí části o základních lidských 

právech – o podobě zákazu diskriminace na základě víry, rasy, kasty a pohlaví či 

místu narození (ústava Indie, čl. 15), dochází na půdě Indické republiky stále ke 

kategorizaci lidí na ústavou definovaná a zakázaná členění.
97

 Díky neúspěšnému 

a omezenému překonávání těchto bariér (převáţně v dominujících venkovských 

oblastech
98

), které jsou způsobeny výše zmíněnou heterogenitou indické 

společnosti, respektive historicky nastoleným sociálním systémem, nemůţe bez 

zcela zásadních reforem aplikovaného systému, který je úzce spjat i 

s preferovaným majoritním náboţenstvím – hinduismem
99

, dojít k úplné 

demokratizaci napříč společností skládající se z více jak jedné miliardy obyvatel, 

                                         

94 Ovšem do vládní politiky začínají velice pomalu pronikat i ţeny, nejen výše uvedená prezidentka 

Pratibha Pátilová, ale po historicky první ministerské předsedkyni Indiře Gándhíové mohla pozici 

ministerského předsedy obsadit po čtrnáctých volbách do dolní komory (uskutečněných v roce 2004) i 

její snacha Soňa Gándhíová (původem italská manţelka Rádţíva Gándhího), která se však postu kvůli 

svému neindickému původu vzdala a zůstala „pouze‖ u místa předsedkyně Indického národního 

kongresu [http://www.soniagandhi.org/php/showContent.php?linkid=2].  
95 http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html#52 
96 Ta Indii například vynesla pro rok 2008 nelichotivé 85. místo v Indexu vnímání korupce, čímţ je na 

tom stejně jako například Albánie [http://www.transparency.cz/doc/cpi2008_tabulka.xls]. 
97 Pokrokový se zdá být především článek 17 zmíněný ve III. části indické ústavy, který ruší tzv. 

„nedotýkatelnost― neboli stav, který odsouvá „postiţenou― vrstvu na okraj společnosti. Ale praktické 

naplnění podstaty článku stále nenachází uplatnění a z pohledu vyšších kast i pochopení. Společenské 

postavení se samozřejmě přenáší i do politické sféry – diskriminace niţších kast je patrná i při volbách 

do zastupitelstev na oblastní úrovni. 
98

 Venkovského osídlení je důleţité z toho důvodu, ţe zahrnuje 72,2 % obyvatelstva Indie. Dle údajů při 

posledním sčítání z roku 2001 se jednalo o 742.490.639 lidí ţijících na indickém venkově 

[http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/rural.aspx]. 
99 Dle sčítání z roku 2001 se k hinduismu hlásí 80,5 % populace, coţ odpovídá počtu 827.578.868 

obyvatel [http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx]. 

http://www.soniagandhi.org/php/showContent.php?linkid=2
http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html%2352
http://www.transparency.cz/doc/cpi2008_tabulka.xls
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/rural.aspx
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx
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a tudíţ bude i nadále přetrvávat pravidlo či alegorické přikázání, ţe: „všichni lidé 

jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější“
100

. 

Samostatnou kapitolou či pojednáním mající významný podíl na podobě a 

charakteru vládních modelů, respektive v tomto případě spíše na jejich destrukci 

je výše nastíněný problém netransparentního počínání politických představitelů, 

který hraničí s korupcí.  

Hlavním indickým korupčním skandálem 80. let minulého století, jenţ 

vyšel na povrch konkrétně v roce 1986, byla aféra při nákupu 400-410 houfnic 

ráţe 150 mm od švédské zbrojní firmy Bofors
101

. Aféra a její dozvuky měly 

výrazný vliv na budoucí neúspěch kabinetu Rádţíva Gándhího. Ministerský 

předseda Indického národního kongresu Gándhí (1984-1989), který se dostal na 

politické výsluní přesvědčivým volebním úspěchem v roce 1984 (zapříčiněným 

projevem sympatií k zavraţděné Indiře Gándhíové), byl rázem politickými 

protivníky obviněn, ţe se podílel na přijímání úplatku, respektive pomohl 

k obohacení vládní straně. Negativní kampaň a pošpinění kdysi dobrého jména 

člena významné vládní dynastie znamenalo neúspěch v podzimních 

parlamentních volbách v roce 1989.
102

 Vlády se posléze ujala další 

antikongresová koalice vedená Pratápem Singhem – bývalým ministrem financí a 

obrany vlády Rádţíva Gándhího, který upozornil na netransparentní podmínky 

výběru a nákupu švédských houfnic. [Ganesan 2002: 29-31]  

I v 90. letech zaţila indická vládní politika velký korupční skandál, který 

byl projednáván před soudem aţ v roce 2000. Bývalý ministerský předseda 

Narasimha Ráo (1991-1996), se stal prvním premiérem, který byl oficiálně na 

základě soudního rozhodnutí uznán vinným z korupce, a hrozily mu tři roky 

vězení. Bývalý premiér se proti rozhodnutí soudu odvolal. Ráo měl v roce 1993 

údajně uplatit zástupce regionální strany, aby při hlasování o důvěře podpořili 

                                         

100
 Podobenství čerpáno z románu Farma zvířat od George Orwella, blíţe viz [Orwell 2004: 141]. 

101 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3458319.stm  
102 I přes rozpoutanou kampaň a medializaci problémů se zapojení Rádţíva Gándhího do celé kauzy 

ohledně přijetí úplatku nepodařilo prokázat a dokonce byl přibliţně po sedmnácti letech očištěn i na 

základě rozhodnutí Vrchního soudu v Novém Dillí. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3458319.stm] 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3458319.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3458319.stm
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jeho menšinový kongresový kabinet. Vládní korupce byla v původním rozsudku 

prokázána na základě svědectví, které Vrchní soud v Novém Dillí později označil 

jako nespolehlivé a nepodpořené nezávislými zdroji, a proto v březnu 2002 

vynesl pro jednaosmdesátiletého starce osvobozující rozsudek.
103

 

V politice na (niţší) úrovni svazových států se kriminální a korupční 

činnost vyskytuje s vyšší frekvencí neţ v samotném centru. Vládě v Novém Dillí 

se nedaří účinně dohlíţet na transparentnost tamních politik
104

. 

4.2 Vládní etapy v Indii mezi lety 1947-2009 

Vládní etapy mezi lety 1947-2009 zahrnovaly a barvitě vykreslovaly 

vývojovou linii indického vládního modelu, který byl úzce spjat s dlouhodobým 

působením Indického národního kongresu. Proměny uvnitř samotné strany, ale i 

její vnější projevy, většinou prostřednictvím členů gándhíovsko-néhrúovské 

dynastie, udílely vládnímu modelu pomocí kongresových vln a protivln 

specifické rysy. V souvislosti se vzestupem a úpadkem Kongresu, s činností 

zmíněné politické dynastie a s regionalizací centrální politiky, lze vývoj vládního 

modelu zachytit do několika hlavních etap
105

, kde se začala jeho podoba 

výrazněji transformovat.  

I. Období mezi lety 1947-1977 představovalo poměrně jednoduché 

kontury vládního modelu, kdy prakticky v pluralitním systému nedocházelo 

k alternaci moci, a vládla jednobarevná vláda predominantní strany Indického 

národního kongresu v čele s největšími osobnostmi indických dějin – premiér 

                                         

103 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1874500.stm  
104 Například v roce 1997 byl vládní kabinet v Uttarpradéši sloţen z 93 ministrů, kteří za sebou měli 

velice pestrou kriminální minulost – od únosů aţ po vraţdy; přesto nebyl nikdo z centra schopen této 

realitě indické demokracie zamezit. [Zakaria 2004: 135-136] 
105 Klasifikace vládních etap byla autorem utvořena na základě těchto zdrojů: BRASS, P. (1994). The 

Politics of India since Independence. Vyd. 2. United Kingdom: Cambridge University Press. 367 s. 

ISBN 0-521-45362-3. JOHARI, J. C. (2000). Indian Political System. Vyd. 3. New Delhi: Anmol 

Publications. 420 s. ISBN 81-7488-162-X. HARDGRAVE, R.; KOCHAREK, S. (2008). India. 

Government and Politics in Developing Nation. Vyd. 7. Boston: Thomson-Wadsword. 525 s. ISBN 0-

495-00749-8. KOTHARI, R. (1970). Politics in India. Vyd. 1. New Delhi: Orient Longman Private 

Limited. 463 s. ISBN 81-250-0072-0. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1874500.stm
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Dţaváharlál Néhrú a jeho dcera Indira Gándhíová. Toto schéma bylo výjimečně 

narušeno obdobím mezi lety 1969-1971, kdy došlo k rozdělení vládní strany na 

dvě křídla, coţ následně vedlo k ustavení první (kongresové) menšinové vlády. 

Dále je třeba zmínit, ţe v popsané první etapě došlo k vyhlášení výjimečného 

stavu (1975), u něhoţ lze aţ do voleb uskutečněných v roce 1977 napadnout 

relevanci systému z hlediska deficitu demokracie a přiblíţení se spíše 

autoritářským rysům s personálním vlivem Indiry Gándhíové. 

II. Období mezi lety 1977-1980 nabízelo zásadní proměnu vládního 

modelu, kdy byl opuštěn jednobarevný systém vlády. Po roce 1977 byl indickými 

voliči negativně reflektován výjimečný stav a došlo k ustavení první 

nekongresové koaliční vlády, která vešla ve známost jako tzv. Džanta. 

III. Období mezi lety 1980-1989 je charakteristické obnovením 

mocenského monopolu Indického národního kongresu a návratem k zaběhnutému 

modelu jednobarevné vlády strany, která v parlamentních volbách (1980, 1984) 

výsledkově jednoznačně předčila všechny své politické rivaly. Zásadním prvkem 

pro směřování této třetí etapy byl rok 1984 spojený násilnou smrtí Indiry 

Gándhíové, jeţ v tomto roce zaručila Kongresu bezprecedentní parlamentní 

podporu. 

IV. Období mezi lety 1989-1991 výrazně promluvilo do změny systému, 

protoţe došlo k ustavení další nekongresové vlády tzv. Národní fronty, která 

těţila z odklonu kongresových voličů v závislosti na korupčním skandále 

předchozí vlády Rádţíva Gándhího. 

V. Období mezi lety 1991-1996 bylo specifické dosud posledním 

ustavením jednobarevné vlády Indického národního kongresu, která byla 

konstruována z původně menšinové kongresové vlády aţ ke konci funkčního 

období. 

VI. Období po roce 1996 je charakteristické citelným oslabením 

Kongresu, který uţ nebyl schopen nabýt parlamentní většiny a regionalizací 

centrální politiky. Vládní model prodělal zásadní změnu charakteru, protoţe do 

dolní komory začalo pronikat mnoţství regionálních stran podtrhujících 



  

 40  

rozmanitost indické společnosti. Regionální strany začaly ovlivňovat i podobu 

budoucího koaličního uspořádání. Po roce 1996 uţ ţádná ze stran včetně 

Kongresu nebyla schopná získat většinu, a proto se koaliční uspořádání stalo 

běţnou záleţitostí. Mezi lety 1996-1998 byla u moci nekongresová menšinová 

koaliční vláda tzv. Jednotné fronty zahrnující více neţ deset stran. Po roce 1998 

začaly nejsilnější politické strany vytvářet velké koaliční bloky, protoţe si 

uvědomily, ţe došlo k podstatné změně systému a ţádná z nich nebude v blízké 

budoucnosti schopna sama získat nadpoloviční většinu křesel v parlamentu. Proto 

Kongres vytvořil uskupení Jednotné pokrokové aliance a konkurenční Indická 

lidová strana sestavila blok Národní demokratické aliance.    

4.2.1 Ústavodárné shromáždění a Néhrúova provizorní vláda 
mezi lety 1947-1952 

Ještě před vyhlášením indické nezávislosti na Velké Británii, která byla 

deklarovaná londýnskou vládou na základě Zákona o indické nezávislosti (Indian 

Independence Act) v červenci roku 1947, se v indickém hlavním městě Novém 

Dillí sešlo uţ na začátku prosince 1946 ústavodárné shromáţdění (Constituent 

Assembly) ke svému prvnímu z celkem jedenácti zasedání. [
106

; Menon 1957: 

517]    

Nový normotvorný orgán ustavený na základě nepřímé volby se měl stát 

nositelem státnosti, zákonodárné moci a měl se také podílet na zformování 

budoucí nezávislé republiky pomocí vypracované ústavy. [
107

; Hardgrave-

Kocharek 2008: 64] Předsedou ústavodárného shromáţdění, které po vyhlášení 

nezávislosti Indie v srpnu 1947 dočasně převzalo úlohu indického 

monokamerálního parlamentu, se stal člen Indického národního kongresu a 

aktivista hnutí za indickou nezávislost Rádţéndrá Prasád – později první a 

zároveň nejdéle slouţící prezident (1950-1962) nově konstituované Indické 

republiky pocházející z řad bráhmanské kasty. Jeho zástupcem byl v roli 

                                         

106 Pobočná stránka indického parlamentu http://164.100.47.132/lssnew/constituent/vol1p1.html  
107 http://164.100.47.132/lssnew/constituent/vol1p1.html 

http://164.100.47.132/lssnew/constituent/vol1p1.html
http://164.100.47.132/lssnew/constituent/vol1p1.html
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místopředsedy shromáţdění Harendra Coomar Mookerjee. [Hardgrave-Kocharek 

2008: 69-70] Ustavený legislativní orgán pod vedením předsedy Prasáda se z 

počátku skládal z 292 poslanců zvolených nepřímo provinčními zákonodárnými 

shromáţděními, z 93 zástupců jmenovaných kníţecími státy
108

 a ze 4 členů 

reprezentující zmocněnce indických provincií. Celkem mělo ústavodárné 

shromáţdění 389 členů, coţ byl pouze dočasný stav, protoţe po náboţenském 

rozdělení Indie, respektive následném vzniku muslimského státu – Pákistánu
109

, 

se na začátku června 1947 zredukoval počet členů ústavodárného shromáţdění na 

299.
110

 Absolutní převahu v indickém provizorním parlamentu měli příslušníci 

hnutí za nezávislost v podobě Indického národního kongresu (více neţ 70 % 

zástupců), kteří své posty obsadili na základě výše zmíněného principu 

nepřímých voleb (skrze delegaci či jmenování zástupců) uskutečněných 

v červenci a srpnu 1946. Na základě výsledků těchto voleb bylo zřejmé, jaké síly 

mají rozhodující převahu, a proto byla v září téhoţ roku ustavena prozatímní 

vláda Indického národního kongresu v čele s Džaváharlálem Néhrúem 

(přibliţně 11 měsíců před ziskem nezávislosti) a s plnou podporou provizorního 

parlamentu. [Filipský 2008: 109-116] 

Primárním úkolem takto sestavené vlády, jejíţ mandát byl posílen ziskem 

nezávislosti v srpnu 1947, bylo důkladné překonání koloniální minulosti, ale také 

cíl úspěšně vstříc nové budoucnosti. Tomu měl výrazným způsobem napomoci 

nově připravovaný ústavní text, deklarující svrchovanou a samostatnou republiku. 

Za architekta indického ústavního systému je povaţován představitel a obhájce 

„nedotýkatelných― kast, respektive zastánce sociální spravedlnosti Bhímráo 

Ambedkar, který byl vládou jmenován do důleţité funkce předsedy vládního 

Výboru pro plánování ústavního textu (Drafting Committee), jenţ měl podobu 

budoucí ústavy na starosti. [Chitkara 2002: 89] 

                                         

108
 Jednalo se o různě velké a lidnaté politické útvary, které nepatřily přímo pod správu Britské Indie, ale 

byly ovládány místními panovníky – jednotně Brity titulovanými jako kníţata [Ramusack 2004: 171]. 
109 Respektive od vyhlášení nezávislosti 14. srpna 1947 do proklamované islamistické republiky 

vyhlášené 23. března 1956, se konkrétně jednalo o Pákistánské dominium (Dominion of Pakistan) 

[Cohen 2004: 45; http://libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=130]. 

http://libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=130
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Důleţitými členy Néhrúovy vlády byli jmenovitě Sardár Pátel (odsuzující 

Néhrúovo sociální myšlení), který byl místopředsedou kabinetu
111

, zároveň také 

ministrem vnitra a člověkem mající na starost integraci kníţecích států do 

Indie
112

. Kromě Pátela figuroval v mocenské špičce kongresové vládní politiky i 

muslimský ministr školství Abul Kalam Azád
113

. Tato mocenská trojice (Néhrú, 

Pátel, Azád), v úzkém spojení s kongresovým předsedou ústavodárného 

shromáţdění Rádţédrou Prasádem, byla de facto skutečným zdrojem moci a tzv. 

efektivní oligarchií (Virtual Oligarchy)
114

 slouţící k ovládání důleţitých orgánů 

(včetně různých komisí) a mající vliv na jejich současnou i budoucí podobu. 

[Hardgrave-Kocharek 2008: 65]  

 Nastavené mocenské poměry byly zřejmé i duchovnímu mysliteli 

Mahátmu Gándhíovi, který dokud ţil, musel korigovat hlavně vztahy muţů na 

klíčových vládních postech – předsedy prozatímní vlády Néhrúa a místopředsedy 

Pátela, jenţ byl „muţem číslo dva― v Kongresu. Oba kongresoví prominenti se 

nacházeli v jiných politických dimenzích, respektive ve svých názorech kráčeli 

kaţdý úplně jiným pravo-levým směrem. Vládní rozhodce – Mahátma Gándhí – 

se staral, aby mezi těmito hlavními politickými představiteli nastával konsensus a 

existovala efektivní dělba práce, která by zaručovala vládě úspěch [Pilát 1967: 

137]. 

Dţaváharlál Néhrú byl  v té době v Kongresu mluvčím středu a do jisté 

míry i levice. Vystupoval v roli intelektuála s pochopením pro demokratický 

socialismus; dále byl zastáncem vytvoření sekulárního státu, v němţ mají 

                                                                                                                        

110 http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm  
111 Post místopředsedy vlády (Deputy Prime Minister) není ústavou zakotvená funkce. Nebývá 

pravidlem, aby kaţdá nová vláda nabízela tuto pozici. Většinou ustavení místopředsedy slouţilo de facto 

k mocenskému uspokojení frakčních křídel (příklad Sardára Pátela) či se objevovalo převáţně v éře 

prvních koaličních antikongresových vlád v letech 1977-1980; 1989-1991. [Deogaonkar 1997: 35] 
112 Respektive od vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947 do proklamace republiky 26. ledna 1950 se 

konkrétně jednalo o Indickou unii (Union of India), ke které se postupně přidruţilo 555 z 651 kníţecích 

států. [http://libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=59] 
113 Byl muslimským učitelem, představitelem indického hnutí za nezávislost a prvním ministrem 

školství, který podporoval myšlenku hinduisticko-muslimské jednoty. [Ikram 1992: 138] 
114 K dispozici není dostupný český ekvivalent, proto jsem se rozhodl k vlastnímu překladu, který však 

nepopírá ani nevylučuje jiné moţné překlady. 

http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm
http://libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=59
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například početní muslimové svá práva. Kdeţto antagonistické uvaţování 

vládního místopředsedy Sardára Pátela reprezentujícího pravé křídlo Kongresu 

bylo diametrálně odlišné. Otevřeně vystupoval proti myšlence sekulárního státu a 

spolupracoval spíše s ortodoxními hinduisty. Usiloval o hinduistický stát, ve 

kterém nebylo místo pro muslimy. [Gopal 1994: 149] Po násilné smrti Mahátmy 

Gándhího
115

 de facto smírčího soudce, který mezi oběma muţi hledal 

konsensuální řešení, se zdálo, ţe se směřování vládní politiky zkomplikuje. 

Hlavně v okamţiku, kdy vznikne nová ústava a země dospěje do etapy směřování 

k novému politickému systému. [Pilát 1967: 137]  

Do dichotomického smýšlení nad podobou vládní politiky, respektive 

budoucího vládního uspořádání zasáhl nakonec osud. V prosinci 1950 zemřel 

představitel kongresové pravice Sardár Pátel a premiér Néhrú zůstal v čele státu 

osamocen. [Ghose 1993: 195] Mohl tak aplikovat výše nastíněné myšlenky 

sociální politiky a sekulárního státu ve funkčním období, které později vešlo 

obecně ve známost jako Néhrúova éra (1947/1950-1964)
116

. 

 

Základní údaje tranzičního vládního období nezávislé Indie 

Ministerský předseda 

prozatímní vlády 

Předseda ústavodárného 

shromáždění 

Strana/hnutí s absolutní 

převahou 

 

Dţaváharlál Néhrú (INC) 

 

 

Rádţéndrá Prasád (INC) 

 

INC 

 

Provizorní de facto zcela kongresový parlament (ústavodárné 

shromáţdění) vyvíjel činnost mezi lety 1947-1950 (konkrétně 2 roky, 11 měsíců a 

17 dní), coţ byla poměrně dlouhá doba, za kterou spatřila světlo světa 

pravděpodobně nejdelší sepsaná ústava (395 článků
117

). Během tohoto 

nezanedbatelného časového úseku došlo k celkem jedenácti zasedáním 

ústavodárného shromáţdění, která trvala v součtu 165 dní (z toho 114 dní 

                                         

115 Mahátma Gándhí byl usmrcen 30. ledna 1948 hinduistickým extrémistou (Nathuram Gódsé) třemi 

ranami z revolveru. [Arnold 2001: 225] 
116 http://pmindia.nic.in/pm_nehru.htm  
117 http://india.gov.in/govt/constitutions_of_india.php  

http://pmindia.nic.in/pm_nehru.htm
http://india.gov.in/govt/constitutions_of_india.php
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zasedání bylo věnováno právě podobě budoucího ústavního textu směřujícího 

vývoj k budování politického systému na základě republikanismu 

s dvoukomorovým parlamentem).
118

  

Finální verze ústavy byla nakonec schválena a podepsána 284 poslanci 

shromáţdění 26. listopadu 1949, ale platit začala aţ 26. ledna 1950, který Indie 

slaví jako Den republiky. [Hardgrave-Kocharek 2008: 65] Tímto došlo 

k implementaci nového politického uspořádání se zavedeným všeobecným 

volebním právem
119

 a s pravidelně se opakujícími se volbami, coţ přispělo ke 

konci přechodového období a vytvoření stálého systému nezávislé vlády v čele 

s Dţaváharlálem Néhrúem, který musel mandát obhajovat v prvních všeobecných 

parlamentních volbách uskutečněných v několika etapách mezi lety 1951-1952. 

[Rosen 1967: 69] 

4.2.2 Néhrúova jednobarevná vláda mezi lety 1952-1964 

Indický národní kongres (INC), který se ujal vlády jiţ na základě 

nepřímých voleb v červenci 1946, se stal nejsilnější politickou stranou 

s oprávněným nárokem na vytvoření vlády. Prestiţ ustavené vlády, jeţ zemi 

přivedla k republikánskému zřízení v roce 1950 [Ghose 1993: 191], byla 

symbolizována autoritou ministerského předsedy Džaváharlála Néhrúa, který 

musel na základě prvních, přímých, všeobecných voleb uskutečněných na 

přelomu let 1951-1952 potvrdit mandát prozatímní vlády i pro její budoucí 

směřování v nově se utvářejícím svazovém státě. 

První přímé parlamentní volby do dolní komory, tzv. 1 Lok Sabhy
120

, 

neskončily překvapením. Volby, které se uskutečnily více neţ rok po vzniku 

republiky a trvaly kvůli rozlehlosti země několik měsíců, přinesly absolutní 

vítězství Indického národního kongresu, jenţ tak sklidil volební úspěch za svou 

                                         

118 http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm 
119 Mezi lety 1951-1989 bylo aktivní volební právo (právo volit) od 21 let. Po roce 1989 byla věková 

hranice sníţena na 18 let. [Raghavan-Balachandran 1990: 111] 
120 Jde o nejčastější formu přepisu pro označení jednotlivých parlamentních období. 

http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm
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angaţovanost při získávání nezávislosti nad Velkou Británií, se kterou se začal 

v podobě protikoloniálního hnutí, s menšími či většími úspěchy, jiţ od roku 1885 

[Bandhu 2003: 19].  

Indický národní kongres získal rekordních 364 ze 489 mandátů v dolní 

komoře (při nasazení 479 kandidátů), coţ z něj na začátku učinilo značně 

dominantní stranu. Po Kongresu dosáhly větších úspěchů pouze Komunistická 

strana Indie (Communist Party of India – CPI), která získala 16 mandátů a 

Socialistická strana (Socialist Party – SP) s 12 křesly. Obě zmíněné strany 

nasadily do voleb celkem 303 kandidátů. Dále stojí za povšimnutí úspěch 

levicové Rolnicko-dělnické lidové strany (Kisan Mazdoor Praja Party – KMPP) 

s 9 mandáty, která nasadila do volebního klání 145 kandidátů. Nezávislí kandidáti 

a ostatní většinou národní, tj. celoindické politické strany, kterých bylo něco 

málo přes deset, dosáhly pouze rozmezí 1-7 mandátů.
121

   

 

Tabulka č. 9: Přehled o volbách 1951-1952  

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1951-1952 489 1.874 3,8 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1951-1952 173 106 61 

 Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující léta 1951-1952 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF   

 

Indický národní kongres získal přibliţně 74 % mandátů (364 ze 489) při 

zisku pouhých 45 % hlasů (to odpovídalo 47,5 milionům voličů), coţ mu umoţnil 

zavedený prostý většinový volební systém, kdy vítěz bere v  jednomandátových 

obvodech „buď všechno, nebo nic―
122

. [Raghavan-Balachandran 1990: 15-16] 

V závislosti na výsledku voleb, kdy Kongres obsadil přibliţně tři čtvrtiny dolní 

komory, nebylo nutné, aby uvaţoval o hledání koaličních partnerů. Kongres 

                                         

121 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu prvních parlamentních voleb uskutečněných 

v letech 1951-1952. http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF 
122 Sám ministerský předseda Dţaváharlál Néhrú zvítězil nad pěti protikandidáty v Iláhábádu 

(Allahabad) – okres svazového státu Uttarpradéš (Uttar Pradesh) [Pilát 1967: 126]. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF
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utvořil jednobarevnou vládu, která odstartovala období tzv. kongresového 

systému (Congress System)
123

, tedy systému s predominantním postavením 

Indického národního kongresu, který šikovně obsadil pozici středu
124

 ve spektru 

indického stranického systému, respektive i politického ţivota.
125

  

V čele jednobarevné kongresové vlády stanul Dţaváharlál Néhrú, který 

měl po smrti Sardára Pátela – reprezentujícího pravicové křídlo Kongresu, volnou 

ruku pro svou sociální politiku [Brass 1994: 36]. To však platilo pouze několik 

let, neboť mu pravicové křídlo Kongresu začalo znovu házet klacky pod nohy 

kvůli přílišné inklinaci k sociálnímu vedení politiky. Aby Néhrú eliminoval vliv 

pravého kongresového křídla, udělal zajímavý strategický tah – nabídl v březnu 

roku 1953 Socialistické straně (SP) vedené Dţajaprakášem Narájanem účast 

v kongresové vládě. Vůdce socialistů předloţil čtrnácti bodový program (na 

prvním místě byl poţadavek pozemkové reformy) jako základní podmínku 

nutnou pro vstup do koalice. Néhrú navrţený program nepřijal, protoţe se obával 

navrţeného bodu o pozemkové reformě, a tím skončilo krátké jednání o první 

moţné koaliční vládě [Dandavate 2002: 119], která by v případě úspěšné dohody 

obou politických představitelů Néhrúa a Narájana, narušila budoucí vzorec 

jednobarevného modelu vlád jiţ v samotném počátku jeho existence.  

 

Tabulka č. 10: Parlamentní podpora a typ vlády, 1951-1952 

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet křesel pro INC Typ vlády 

1951-1952 489 364 (74 %) 
jednobarevná vláda 

INC 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující léta 1951-1952 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF   

 

                                         

123 Pojem „kongresový systém― uţil poprvé indický politolog Rajni Kothari v roce 1964 při psaní o 

indickém stranickém systému, viz článek „The Congress System in India“, Asian Survey, IV, No. 12, 

December, 1964. 
124 Kongres je „catch-all party“ snaţící se uspokojit všechny segmenty společnosti [Kothari 1970: 182] 
125 Kongres si podmanil legislativní sbory svazových států, kde z 3.283 křesel získal 2.246, coţ odpovídá 

celkovému zisku přibliţně 68 % [Kothari 1970: 171]. Jednobarevná vláda tak vznikla mimo centrální i 

na úrovni svazových států. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1951/VOL_1_51_LS.PDF
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Néhrúova vláda měla dovršit přestavbu koloniální struktury a provést před 

volbami slibovaný program ekonomických a sociálních reforem, který byl 

nastíněn uţ v předvolebním manifestu z roku 1946, jenţ souvisel kromě 

konsolidace hranic státu i s plány hospodářského pokroku realizovanými 

postupně od jara roku 1951 v podobě pětiletých hospodářských plánů
126

 [Bandhu 

2003: 272] Hospodářské plány měly naplnit premiérovo předsevzetí vytvořit 

moderní indickou společnost tzv. socialistického typu. Pro dosaţení vytyčeného 

cíle uskutečnila vláda v sociální oblasti řadu reforem zasahujících například i do 

hinduistického rodinného práva, majetkových otázek či zrovnoprávnění ţen ve 

společnosti. [Filipský 2008: 123]  

Centrální vláda se obecně nenacházela v jednoduché situaci. Musela řešit 

zásadní problémy, které ohroţovaly stabilitu nově ustaveného demokratického 

státu. Vedle vládních sociálně-ekonomických reforem zahrnutých v pětiletých 

hospodářských plánech, bylo pro vládu důleţité řešit otázku reorganizace států 

dle jazykového principu, tj. aby lidé ve společném státě hovořili stejným 

jazykem. [Pilát 1967: 139-141] Vláda doplácela na indickou jazykovou, 

respektive kulturní rozmanitost a mnohokrát projevila rozkolísanost v klíčových 

okamţicích, kdy několikrát měnila své rozhodnutí. Dokonce sám premiér Néhrú 

vystoupil v červenci 1956 na půdě parlamentu a uznal, ţe je vláda odpovědná za 

způsobený zmatek. Vystoupením byla odhalena slabost vlády Indického 

národního kongresu, kterou pomohl vyřešit aţ Zákon o reorganizaci států (States 

Reorganization Act) schválený v listopadu 1956. [Schmidt 1995: 88-89]  

Na obsahu zákona se podílela vládou vytvořená Komise pro reorganizaci 

států (States Reorganization Commission) ustavená v roce 1953, jeţ doporučila 

zásadní revizi hranic svazových států blíţe popsanou v zákoně z roku 1956. 

 
 

                                         

126 Od roku 1951 proběhlo do současnosti devět pětiletých plánů, jejichţ podobu má na starosti vládní 

Plánovací komise (Planning Commission) zaloţená v březnu 1950. Prvním předsedou byl Dţaváharlál 

Néhrú (1950-1964), který obsadil post předsedy Plánovací komise z titulu své funkce premiéra. 

[http://planningcommission.nic.in/aboutus/index.html] 

http://planningcommission.nic.in/aboutus/index.html
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Schéma č. 2: Organizace svazových států 1953  

 
Zdroj: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/india/haxindia.html 

Schéma č. 3: Reorganizace svazových států 1956 

 
Zdroj: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/india/haxindia.html 

 

Dţaváharlál Néhrú nezastával pouze pozici ministerského předsedy, ale 

byl činný i jako ministr zahraničí. Tento post vykonával souběţně s rolí 

ministerského předsedy a pomáhal řešit některé svízelné situace, kterým byla 

indická vláda vystavena zvenčí. Konkrétně se jednalo o sloţité vztahy s Čínou a 

Pákistánem o podobě státních hranic, ale také angaţování se indické vlády 

v Hnutí nezúčastněných (Non-Aligned Movement), kde Néhrú nahrazoval neúčast 

ve vojenských blocích principy „pančašíly― (Pancasila), tj. programu pěti 

http://www.zum.de/whkmla/histatlas/india/haxindia.html
http://www.zum.de/whkmla/histatlas/india/haxindia.html
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principů de facto zaloţených na nevměšování se do vnitřních záleţitostí a 

mírového souţití států [Mukherji 2008: 167-168]. 

V roce 1957 se uskutečnily v pořadí druhé volby do dolní komory 

parlamentu (do tzv. 2 Lok Sabhy), které nepřinesly ţádné závratné a zásadní 

změny. Nedošlo k narušení zavedeného systému jednobarevné vlády.  

Kongres ve své předvolební rétorice vsadil na téma postupného zvyšování 

ţivotní úrovně odstartovaného pětiletým hospodářským plánováním a v agitační 

kampani se snaţil vyuţít úspěch z nedávné minulosti. Jeho předáci, mluvčí i 

stoupenci upozorňovali, ţe se jedná o stranu, která vybojovala nezávislost a ţe se 

také jedná o stranu s odkazem na duchovního myslitele Mahátmu Gándhího. 

[Bandhu 2003: 213] Proto mimo jiné nebyl pro Kongres problém obhájit 

absolutní většinu křesel v parlamentu. Jeho sociální politika se i přes drobná 

zaváhání osvědčila a navíc byl po „Otci Indie― Gándhím novým ztělesněním 

úspěšného vůdce a státníka Dţaváharlál Néhrú, který měl obrovskou popularitu 

mezi chudými masami obyvatel spoléhajícími na jeho sociální linii politiky. 

 

Tabulka č. 11: Parlamentní podpora a typ vlády, 1957 

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet křesel pro INC Typ vlády 

1957 494 371 (75 %) 
jednobarevná vláda 

INC 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1957 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf 

 

Ve volbách 1957 kandidovali zástupci (celkem 1.519 osob) národních i 

státních stran. Národní, respektive celoindické strany byly dle ustanovení Indické 

volební komise pro druhé volby pouze čtyři, a to jmenovitě Indický národní 

kongres, který získal 75 % mandátů (371 ze 494) a upevnil si tak svou absolutní 

pozici; dále opět Komunistická strana Indie, která zvýšila svůj zisk oproti 

minulým volbám na 27 mandátů (nárůst o 11 mandátů), Lidová socialistická 

strana (Praja Socialist Party – PSP) získala 19 mandátů a pravicový Indický 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf
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lidový svaz (Bharatiya Jana Sangh – BJS) získal pouze 4 mandáty.
127

 

Z volebních výsledků vyplynula vládní konstelace vykreslující drtivou 

parlamentní převahu Indického národního kongresu. V parlamentu mu nebránila 

ani ţádná konsolidovaná opozice nekongresových stran, tudíţ disponoval úplným 

mocenským monopolem.
128

 

Po volbách byla vytvořena ústřední vláda, jejímţ předsedou se stal znovu 

Dţaváharlál Néhrú. Kongresu se dařilo obsadit i vládní úrovně svazových států, 

kde vytvořil jednobarevné vlády s výjimkou státu Kérala, v němţ ustavili vládu 

komunisté, čímţ narušili nadvládu Kongresu pouze v tomto svazovém státě. 

[Hasan 1994: 210-211] Kérala se stala symbolem komunistického triumfu a 

politické propagandy, coţ vedlo centrální vládu v červenci roku 1959 

k rozpuštění parlamentu a suspendování komunistické vlády, která se neúspěšně 

pokusila odvolat k Vrchnímu soudu v Kérale. 

 

Tabulka č. 12: Přehled o volbách 1957   

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1957 494 1.519 3,1 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1957 194 123 63 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1957 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf  

 

Nekongresové strany byly výsledkem voleb eliminovány ve svých 

opozičních rolích, které měly v parlamentu zastávat. Přesto se situace začala 

sama automaticky kompenzovat. Ve své vnitřní struktuře se Kongres začal sám 

sobě stávat opozicí [Strmiska 1997: 6]. Probíhaly silné frakční boje o moc a počet 

členů Kongresu klesl na 4,5 milionu, přičemţ aktivních pracovníků bylo pouze 

54.000. Funkcionáři Kongresu přestali jevit zájem a politickou práci a spíše se 

                                         

127
 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu druhých parlamentních voleb v roce 1957. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf    
128 I kdyţ je nutno zmínit, ţe díky jednokolovému většinovému volebnímu systému získal 371 (75 %) 

mandátů při 47,8 % odevzdaných hlasech, coţ odpovídalo přibliţně hodnotě 57,6 milionů voličů. 

[http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf] 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1957/Vol_I_57_LS.pdf
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soustředili na zisk lukrativních mocenských pozic. [Pilát 1967: 152-153] Kongres 

se dostal do problémů s lidskými zdroji. Neustále hlásal nutnost omlazení 

vlastních řad, přesto nebylo mladým umoţněno postavit se na vedoucí pozice. 

Funkcionáři nebyli vyměňováni a systém struktury byl víceméně personálně 

zakonzervován. I vládní kabinet zasáhla po volbách minimální obměna – do 

funkce ministra dopravy byl jmenován pravicový Shivraj Vishwanath Pátil a 

levicový Krišna Menon obsadil post ministra obrany. 

Na konci roku 1957 vyplula na povrch finanční aféra, která ohrozila 

pozice některých členů vlády, hlavně ministra financí Tiruvallura Thattaiu 

Krišnamačarího. Poslanec Feróze Gándhí, manţel Indiry Gándhíové, upozornil 

na pochybné transakce mezi Státní pojišťovnou a kalkatským podnikatelem. 

Pojišťovna měla zakoupit nehodnotné akcie podnikatelova krachujícího podniku, 

coţ měl schválit samotný ministr financí, který se však od celé záleţitosti 

distancoval. [Biyani 2005: 34-38] K objasnění celé záleţitosti byla vytvořena 

vyšetřovací komise a jejím vedením byl pověřen předseda Vrchního soudu 

v Bombaji, jenţ na základě výslechu všech aktérů kauzy dospěl k rozhodnutí, ţe 

koupě akcií byla uskutečněna záměrně, aby došlo k záchraně podniku 

kalkatského podnikatele. Dalším verdiktem vyšetřovací komise bylo, ţe je ministr 

financí odpovědný za špatné nakládání se státními prostředky. Néhrú na to 

reagoval na začátku února 1958 odvoláním Krišnamačárího z funkce. 

Ministerstvo financí spravoval posléze osobně jeden rok Néhrú, poté byl do 

funkce jmenován Morárdţí Desáí. [Biyani 2005: 41] Jednalo se novou politickou 

zkušenost, kdy nebyla aféra řešena pouze v úzkém kabinetním kruhu, ale 

proběhlo reálné soudní vyšetřování ministra, které bylo více na očích veřejnosti. 

Krišnamačarího kauza byla pro Néhrúa po sloţité reorganizaci států (1956) další 

zatěţkávací zkouškou. 

Podroben kritice byl za pomalý hospodářský pokrok i samotný premiér, 

který jednal často impulzivně a nabídl kongresovým poslancům v dubnu 1958 

demisi z funkce premiéra. [Pilát 1967: 154] K přijetí tohoto zásadního návrhu 

nedošlo, naopak k povzbuzení premiéra byla v roce 1959 zvolena předsedkyní 
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Kongresu Indira Gándhíová, coţ připadalo některým kongresovým politikům jako 

nespravedlivé a jen těţko se s tím smiřovali [Somervill 2006: 59].  

Néhrú musel neustále čelit pravicové větvi v Kongresu. Snaţil se ji 

eliminovat dosazováním lidmi z levicového okruhu, jako výše zmíněného 

ministra obrany Krišnu Menona (1957-1962)
129

. Ale i resort obrany se dostal pod 

palbu kritiky, nejednalo se sice o korupční kauzu, ale o neméně důleţitou stíţnost 

náčelníka generálního štábu. Ten vyzval v roce 1959 Menona k odpovědnosti za 

nedostatečně zajištěnou obranu země. Néhrú se za Menona postavil při 

vystoupení v dolní komoře parlamentu, a tím alespoň trochu urovnal emoce 

týkající se jeho levicového vládního spojence. [Pilát 1967: 156] Jak s později 

ukázalo, tak se jednalo o velkou politickou chybu. Indická armáda nebyla 

skutečně připravená a v říjnu roku 1962 nebyla schopna reagovat na vstup 

čínských vojsk na své území. Čínská demonstrace (komunistické) síly v oblasti 

indo-čínských hranic a bezradnost indických vojsk vedla k demisi ministra 

obrany Menona, která měla přijít jiţ na popud náčelníka generálního štábu v roce 

1959. [Hoffman 1990: 204] 

V únoru 1962 proběhly po pěti letech třetí řádné volby do dolní komory 

parlamentu (oficiálně do tzv. 3 Lok Sabhy). Postavení vůdčí politické síly v zemi 

potvrdil Indický národní kongres, který získal 361 mandátů. Výsledek voleb mu 

zaručoval absolutní většinu (73 %) křesel v parlamentu.  Oproti předchozím 

volbám si však Kongres mírně pohoršil (o 10 křesel) a ztratil přibliţně 6 milionů 

voličů, kteří mu ještě před 5 lety projevili náklonnost (z 57,5 milionů zhoršení na 

51,5 milionů voličů Kongresu).
130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

129 http://www.globalsecurity.org/military/world/india/mod-history.htm  
130 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf    

http://www.globalsecurity.org/military/world/india/mod-history.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf
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Tabulka č. 13: Přehled o volbách 1962    

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1962 494 1.985 4,0 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1962 216 120 55 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1962 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf 

 

Ani po těchto třetích volbách však nedošlo k ţádné radikální vládní 

změně, která by vedla k opuštění zaběhnutého jednobarevného systému vlády, 

označovaného dle mocenského monopolu Kongresu jako tzv. kongresový systém.  

Do stranicko-politického uspořádání a parlamentu se dokázala vklínit 

pouze jedna nová pravicová z pohledu Kongresu opoziční síla – strana 

Svoboda/Nezávislost (Swatantra – SWA). Její zisk 18 mandátů pro Kongres 

neznamenal zásadní ohroţení, i kdyţ v celkovém součtu obsadila ve volbách třetí 

místo. Druhá skončila se stoupajícím volebním úspěchem stálice stranického 

systému – Komunistická strana Indie (CPI), jeţ získala 29 mandátů, tedy o 2 

mandáty více neţ v předešlých volbách (1957). Lidová socialistická strana (PSP) 

získala 12 mandátů.  Z opačného ideového spektra pravicový hinduisticky-

orientovaný Lidový svaz (Jana Sangh – JS)
131

 obdrţel 14 mandátů. Ostatní státní 

(regionální) či národní (celoindické) strany dosáhly marginálních, respektive 

zanedbatelných výsledků.  

I po těchto volbách neměl Kongres skutečnou opozici (kromě frakcí uvnitř 

sebe sama), pouze musel reflektovat úbytek ze svého elektorátu a musel brát také 

v úvahu profilaci nové, liberální a progresivní strany Svoboda/Nezávislost 

v pravém spektru stranického systému. 

 

 

 

                                         

131 Ve volbách 1957 vystupoval jako Indický lidový svaz (Bharatiya Jana Sangh – BJS), ale v českém 

prostředí vešel známost jako tzv. Dţansagh; zaloţený v roce 1951. [Hardgrave-Kocharek 2008: 265] 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf
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Tabulka č. 14: Parlamentní podpora a typ vlády, 1962 

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet křesel pro INC Typ vlády 

1962 494 361 (73 %) 
jednobarevná vláda 

INC 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1962 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf  

 

Po únorových parlamentních volbách, které dopadly prakticky dle stejného 

scénáře jako předchozí, došlo v politickém systému v květnu 1962 přece jen 

k jedné zajímavé změně. Byl uvolněn post prezidenta, který zastával od vzniku 

republiky Rádţéndrá Prasád (1950-1962) – známý téţ jako bývalý kongresový 

předseda ústavodárného shromáţdění. Na uvolněný post prezidenta byl zvolen 

filosof Sarvápálli Rádhakrišnan (1962-1967).
132

 Na místo viceprezidenta, které 

předtím zastával právě výše zmíněný Rádhakrišnan, byl na základě ústavou 

nezakotveného, konsensuálního konfesního klíče zvolen muslimský vědec Zákir 

Hussain. [
133

; Faruqi 1999: 309] Volba měla symbolizovat kongresové myšlenky 

sekulárního vedení politiky
134

 pod rouškou náboţenské tolerance vykreslené na 

centrálních pozicích.  

V letech 1962-1963 byla Néhrúova vláda podrobena těţkým zkouškám 

odolnosti, moţná nejtěţším od zisku nezávislosti. [Bandhu 2003: 221] Starosti 

vládě způsobovala výše zmíněná čínská intervence do vnitrozemí a s tím 

související indická vojenská nepřipravenost
135

 a zvýšené náklady na zbrojení. 

Kromě toho musel premiér čelit ostré kritice pravého křídla Kongresu, které mělo 

tendence spojovat síly s opozičním proudem uvnitř parlamentu (s politickými 

subjekty jako byla Svoboda či Lidový svaz). Vláda se dostala do poměrně sloţité 

situace a premiér se rozhodl k radikálnímu kroku, tj. odvolat několik 

„neposlušných― ministrů pravého křídla (mezi odvolanými byl i ministr financí 

                                         

132 http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html  
133 http://vicepresidentofindia.nic.in/zakir.asp  
134

 Princip sekulární republiky byl do preambule ústavy oficiálně zahrnut aţ v roce 1976. 
135 Za kritický stav armády byl odpovědný Křišna Menon, který byl jiţ v roce 1959 vyzván náčelníkem 

generálního štábu k opuštění postu ministra obrany. Menon byl však příslušníkem levého křídla 

Kongresu a našel zastání u ministerského předsedy. Post ministra obrany uvolnil aţ po krizi způsobené 

čínskou intervencí [Hoffman 1990: 204]. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf
http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html
http://vicepresidentofindia.nic.in/zakir.asp
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Mórárdţí Désáí). [Bandhu 2003: 222] Tím pádem došlo k reorganizaci vlády 

směrem doleva. Vládní transformace měla vést k realizaci socialistického 

programu. S Néhrúovým autoritativním počínáním se nechtěli smířit pravicoví 

poslanci a pokusili se o vyslovení nedůvěry vládě, které bylo Kongresem snadno 

smeteno ze stolu i za pomoci komunistů (CPI), kteří byli pouze pro reformu 

vlády nikoli úplnou destrukci. [Pilát 1967: 174-175]  

Néhrú nebyl obecně spokojen s poměry, které panovaly uvnitř Kongresu, 

tj. neustálý frakční boj na centrální i regionální úrovni a pragmatické snahy 

politiků o obsazení mocenských postů za kaţdou cenu. Ministerský předseda 

nechtěl, aby byl Kongres pouze zneuţívaným aparátem pro volební boj a 

vytváření vlád. Domníval, ţe se začaly vytrácet původní kongresové představy 

volající mimo jiné po sociální spravedlnosti. Jako moţné řešení bylo v červenci 

roku 1963 na jeho popud představeno reformní opatření tzv. Kamarádţův plán 

(Kamaraj Plan/Kamraj Plan)
136

, jenţ měl vést k ozdravení a urovnání vnitřních 

poměrů na základě personálních změn ve stranickém aparátu. [Dua 1994: 26]  

V lednu 1964 se uskutečnil kongresový sjezd v Bhuvanešváru (v hlavním 

městě svazového státu Urísa), který znamenal silnou aktivitu kongresové levice. 

Ta si prosadila výrazný doplněk ke stanovám Kongresu. Programový doplněk se 

týkal ustavení socialistického státu.
137

 Od doby sjezdu se také začal výrazně 

zhoršovat premiérův zdravotní stav a přijetí doplňku bylo poslední důleţitou 

epizodou v jeho přibliţně sedmnáct let dlouhé vládní epoše (8/1947-5/1964). Po 

dobu zdravotní indispozice vykonával za Néhrúa úřednické povinnosti, loajální 

muţ plnící reformní Kamarádţův plán, Lál Bahádur Šástrí. [
138

; Ghose 1993: 

317] 

                                         

136 Tento plán byl příčinou vzniku neoficiálního pravicového proudu Kongresu, jenţe se nazýval jako 

tzv. Syndikát (Syndicate) [Krása 1997: 303]. 
137 Doplněk stanov Kongresu o ustavení státu socialistického typu byl předvojem pro ústavní dodatek o 

socialistické republice z roku 1976, který byl přijat za vlády Indiry Gándhíové. Indie byla před rokem 

1976 dle preambule ústavy suverénní a demokratickou republikou, ale po přijetí 42. dodatku (Forty-

second Amendment Act) z roku 1976, se stala suverénní, socialistickou, sekulární a demokratickou 

republikou. [http://indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/amendment.htm] 
138 http://www.aicc.org.in/new/341-365.pdf  

http://indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/amendment.htm
http://www.aicc.org.in/new/341-365.pdf


  

 56  

4.2.3 Střídání ministerských předsedů mezi lety 1964-1966  

V květnu 1964 zemřel indický ministerský předseda Dţaváharlál Néhrú, 

který dovedl Kongres v rámci nové republiky ve všech třech všeobecných 

volbách (1951-1952, 1957 a 1962) vţdy k absolutnímu vítězství.
139

 Po jeho smrti 

se nekonaly předčasné parlamentní volby. [Brass 1994: 36] Pouze se na základě 

vnitrostranické dohody hledal nový premiér jako strojvedoucí do rozjetého vlaku.  

Od dob, co byl Néhrú ochromen mrtvicí, za něj v době zdravotní 

indispozice vykonával úřad Lál Bahádur Šástrí. Po Néhrúově náhlé smrti          

27. května 1964
140

 se však stala na 13 dní úřadujícím provizorně-zastupujícím 

premiérem jiná osoba – ministr vnitra Gulzarílál Nanda. Jednalo se o čistě 

technicky-přechodnou záleţitost, neţ se vyřešila sloţitá nástupnická otázka. 

[Hardgrave-Kocharek 2008: 277] Kandidátů na nejvlivnější post v zemi bylo totiţ 

několik a výběr nového nebyl pochopitelně snadný, neboť nahradit de facto 

nenahraditelného člověka, respektive vůdce země s patřičnou autoritou – Néhrúa, 

byl velice těţký úkol. Sám Néhrú před svou smrtí speciálně nevyslovil jméno 

moţného nástupce, protoţe se nedomníval, ţe opustí svět tak náhle a myslel, ţe 

ještě zasáhne do výběru svého pokračovatele.  

Mezi uchazeči o post premiéra, které nakonec vybíralo uţší vedení 

Kongresu, se pohyboval zastupující premiér a ministr vnitra Gulzárílál Nanda, 

ministr financí Tiruvallura Thattai Krišnamačárí, bývalý ministr financí Mórardţí 

Désáí, Néhrúova dcera Indira Gándhíová a ministr bez portfeje Lál Bahádur 

Šástrí. [Brass 1994: 38] Do čela státu byl vedením strany nakonec vybrán (na 

začátku června 1964) poslední jmenovaný Lál Bahádur Šástrí, tj. kompromisní 

osoba, která nebyla nakloněna ţádné skupině uvnitř Kongresu. Byl zvolen skoro 

jednomyslně jako optimální konsensuální řešení. Jeho kompromisní osobnost se 

měla stát stmelujícím prvkem různých frakcí uvnitř Kongresu a měla se pokusit 

navázat na Néhrúovo vedení státu. [Mishra 1993: 7]  

                                         

139 Dţaváharlál Néhrú vládl od 8/1947 do 5/1964, přibliţně celkem 6.130 dní jako nejdéle vládnoucí 

indický premiér. [http://pmindia.nic.in/pm_nehru.htm] 
140 http://www.aicc.org.in/new/341-365.pdf  

http://pmindia.nic.in/pm_nehru.htm
http://www.aicc.org.in/new/341-365.pdf
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Šástrí, který předtím nikdy nebyl v postavení vůdce, předem proklamoval, 

tak jak se od něj před zvolením očekávalo, ţe jeho vláda bude dále pracovat na 

základě Néhrúových myšlenek. Ty mu rozhodně nebyly cizí, protoţe s Néhrúem 

dlouhodobě spolupracoval a mohl tak navázat na jeho sociální linii vládní 

politiky
141

.  Šástrí býval generálním tajemníkem Kongresu a člověkem, který řídil 

jeho úspěšné předvolební kampaně. V roce 1952 byl dokonce zvolen do horní 

komory parlamentu (Rady států) a Néhrú ho jmenoval do svého kabinetu na post 

ministra dopravy.
142

 V roce 1956 po ţelezničním neštěstí na svůj post rezignoval. 

[Pilát 1967: 179] 

O tom, ţe nová Šástrího vláda bude pokračovat v Néhruových stopách, 

bylo rozhodnuto například po jmenování jeho dcery Indiry Gándhíové do vlády 

na post ministryně informací a rozhlasu
143

. Sotva však začala obměněná vláda 

fungovat a realizovat mírně revidovaný program (odráţející se od hospodářského 

plánování vládní Plánovací komise), musela řešit pohnuté vztahy se sousedním 

Pákistánem, který chtěl prověřit sílu, respektive slabost nového premiéra a jeho 

vlády.  

Vztahy Indie a Pákistánu byly v roce 1965 velmi napjaté a vyústily 

v pohraniční konflikty v oblasti Dţammú a Kašmír, v tzv. úzkém jiţním hrdle, 

kde bylo Indii moţno, dle představy pákistánských politických představitelů, 

přiškrtit. [Pradhan 2007: 85-86] Vyřešení pohnutých vztahů Indie a Pákistánu 

stálo premiéra Šástrího mnoho vynaloţených sil. Po dočasném ukončení rozepří 

mezi oběma státy, mimo jiné i díky angaţovanosti Organizace spojených národů 

a podpisu tzv. Taškentské dohody (Tashkent Treathy), zemřel premiér Šástrí 

náhle druhý den na srdeční zástavu. [Murty-Vohra 1990: 172]  

                                         

141 Jeden z atributů vládního modelu, tzv. premiér Néhrúovské linie, kdyţ uţ ne přímo z vládnoucí 

dynastie, tak alespoň návaznost na vládní linii politiky gándhíovsko-néhruovské dynastie. 
142 Ministrem se v Indii můţe stát i představitel horní komory (Rady států), stačí pouze, aby byl 

jmenován prezidentem na návrh premiéra (ústava, část V., čl. 75). Ţádné ústavní limity, které by 

určovaly poměr ministrů z horní a dolní komory, nejsou zakotveny. 
143 http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm  

http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm
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Vláda se v krátké chvíli nacházela opět bez premiéra, ten vydrţel v úřadu 

pouze necelé dva roky (konkrétně 581 dní)
144

. Po jeho předčasném úmrtí musela 

znovu napříč Kongresem přijít další premiérská volba, která nebyla tak 

jednoznačnou záleţitostí, protoţe mnoho konsensuálních kandidátů jako byl 

Šástrí, nebylo. Dočasným premiérem se stal symbolicky na dobu 13 dní (podruhé 

během necelých dvou let) ministr vnitra Gulzárílal Nanda [
145

; Kalhan 1997: 

135], dokud nebyla zvolena Indira Gándhíová v lednu 1966 novou ministerskou 

předsedkyní. To vše se obešlo bez předčasných parlamentních voleb a opět musel 

ministerský předseda – nyní v podobě Indiry – naskočit jako strojvedoucí do 

rozjetého vlaku. [Bandhu 2003: 234] 

Vládní období mezi Dţaváharlálem Néhruem a nástupem Indiry 

Gándhíové k moci se označuje jako tzv. Šástrího interregnum
146

, které trvalo 

581 dní a bylo na svém začátku a konci zastřešeno 26 denním provizorním 

vedením vlády ministrem vnitra Gulzárílálem Nandou, do doby neţ byli zvoleni 

Šástrí (5/1964), respektive Gándhíová (1/1966) do svých funkcí.  

 

Tabulka č. 15: Ministerští předsedové Indie, 1947-1977   

Ministerský předseda Funkční období Počet dní 

Dţaváharlál Néhrú 8/1947 – 5/1964 6.130 

Gulzárílál Nanda 5/1964 – 6/1964 13 

Lál Bahádur Šástrí 6/1964 – 1/1966 581 

Gulzárílál Nanda 1/1966 – 1/1966 13 

Indira Gándhíová 1/1966 – 3/1977 4.077 

Zdroj: http://pmindia.nic.in/former.htm  

 

 

                                         

144 http://pmindia.nic.in/pm_shastri.htm  
145 http://pmindia.nic.in/pm_nanda.htm  
146 Jedná se o „hluchou― vládní pasáţ mezi lety1964-1966 vklíněnou mezi dva dominantní lídry – 

Dţaváharlála Néhrúa (1947-1964) a Indiru Gándhíovou (1966-1977) [Brass 1994: 38]. 

http://pmindia.nic.in/former.htm
http://pmindia.nic.in/pm_shastri.htm
http://pmindia.nic.in/pm_nanda.htm
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4.2.4 Vláda Indiry Gándhíové mezi lety 1966-1977 

V lednu 1966 se Indie ocitla po náhlé smrti Šástrího opět bez premiéra, a 

tím pádem po 581 dnech i na dalším vládním rozcestí. Kongresoví poslanci 

z obou komor parlamentu, tj. Národního shromáţdění, se na společném zasedání 

rozhodovali, koho zvolit. Úkol to nebyl rozhodně jednoduchý, protoţe si museli 

vybrat, zdali chtějí u moci navrţeného zástupce z pravého křídla Kongresu či 

dokonce první ţenu na tak důleţité pozici.  

K hlavním adeptům na post ministerského předsedy totiţ znovu patřil, tak 

jako v případě výběru budoucího premiéra v červnu 1964, bývalý ministr financí 

Mórárdţí Désaí z pravého křídla Kongresu. Dále byla převáţně centristickým 

křídlem Kongresu navrţena kandidátka s individuálním přístupem k politice – 

Indira Gándhíová – dcera Dţaváharlála Néhrúa a ministryně informací a rozhlasu 

Šástrího vlády. [Manisha 2004: 119] Do čela vládního kabinetu byla nakonec 

jako první ministerská předsedkyně v lednu 1966 vybrána Indira Gándhíová
147

, 

která vydrţela vládnout pomocí kombinace demokratických, autoritářských 

metod a praktik svého syna Sandţaje aţ do ustavení první antikongresové 

koaliční vlády v březnu 1977. Jednalo o první a dosud poslední ţenu na postu 

indického ministerského předsedy, která se do historie vládní politiky zapsala 

nesmazatelným písmem. [Jackson 1999: 153]  

Indira Gándhíová se ujala vlády v pohnutém období, tj. zrovna v době, kdy 

Indii postihlo sucho a neúroda. Řešení úbytku potravin a s tím spojeného 

hladomoru pomocí nepopulárních vládních opatření (například devalvací indické 

měny rupie pod dohledem Světové banky), se projevilo na výsledku blíţících se 

v pořadí čtvrtých parlamentních voleb uskutečněných v roce 1967.  

Vítězem se sice stal opět Indický národní kongres, který si udrţel 

postavení strany s většinou křesel v parlamentu, ale jeho vítězství nebylo tak 

                                         

147 Kromě postů ministerské předsedkyně 1/1966-3/1977 zastávala současně ve vládě pozice: ministryně 

pro atomovou energii 9/1967-3/1977, ministryně kosmu 6/1972-3/1977 a dodatečně a dočasně dohlíţela 

na chod některých ministerstev: ministerstvo zahraničí 9/1967-2/1969, financí 6/1969-6/1970, vnitra 

6/1970-11/1973, informací a rozhlasu krátce 3/1971[http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm]    

http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm
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suverénní jako v případě předchozích voleb (1951-1952, 1957, 1962). Kongres 

získal 283 z 520 křesel v dolní komoře (přibliţně 54 % mandátů), coţ mu ještě 

stačilo na ustavení jednobarevné centrální vlády. Indira Gándhíová byla nadále 

potvrzena v pozici indické ministerské předsedkyně, ale výsledek čtvrtých voleb 

napověděl, ţe došlo k výraznému oslabení pozic Kongresu, jenţ získal například 

o 78 mandátů méně neţ během třetích voleb v roce 1962
148

. Na neústavní post 

místopředsedy vlády byl dosazen Indířin vnitropolitický rival – Mórárdží 

Désáí
149

, aby došlo k mocenskému uspokojení pravého křídla Kongresu.  
 

Graf č. 1: Počet mandátů INC ve volbách 1952, 1957, 1962, 1967 

 

Zdroj: zpracováno autorem na základě údajů ze statistických zpráv Indické volební komise; údaje 

dostupné na:  http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp 
 

Tabulka č. 16: Parlamentní podpora a typ vlády, 1967 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet křesel pro INC Typ vlády 

1967 520 283 (54 %) 

jednobarevná vláda, 

po 11/1969 

menšinová vláda
150

 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1967 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf  

                                         

148 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1962 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf  
149 Zastával post místopředsedy vlády 3/1967-12/1969 s dohledem na ministerstvo financí. Historicky byl 

po Sárdaru Pátelovi (1947-1950) druhým místopředsedou vlády. [http://pmindia.nic.in/pm_morarji.htm] 
150 Po rozdělní INC na dvě strany v listopadu 1969 ztratila Indira Gándhíová parlamentní většinu. Měla 

podporu 220 z původních 283 kongresových křesel. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf
http://pmindia.nic.in/pm_morarji.htm
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Volby do dolní komory v roce 1967 znamenaly ve svém důsledku spíše 

pozvednutí opozičních pravicových sil, konkrétně liberální strany 

Svoboda/Nezávislost (44 mandátů) a nacionalistického hinduistického Indického 

lidového svazu, tzv. Dţansanghu (35 mandátů). V levé části stranického spektra 

byla politická síla poměrně rozdrobená, protoţe v roce 1964 došlo k rozdělení 

komunistů na dvě politické strany. Z Komunistické strany Indie (CPI) se 

vyčlenila levicovější Komunistická strana Indie – marxistická (Communist Party 

of India – Marxist – CPM). [Ralhan 1999: 49] Původní komunistická strana CPI 

získala ve volbách do dolní komory 23 mandátů a druhá CPM, nedávno ustavená, 

obdrţela 19 mandátů.
151

  

Mimo samotných březnových parlamentních voleb se v květnu 1967 

uskutečnila obměna v prezidentském úřadu. Pětiletý mandát vypršel Sarvápállí 

Rádhakrišnanovi (1962-1967), který nebyl na rozdíl od prvního prezidenta 

Prasáda znovu zvolen. Na post nového prezidenta byl vybrán  Rádhakrišnanův 

viceprezident – muslimský vědec Zakír Husajn
152

, jehoţ předčasná smrt v roce 

1969, spojená s výběrem nástupce, způsobila další tentokrát definitivní rozkol 

uvnitř Kongresu. Na post viceprezidenta se na místo Hussaina dostal odborový 

předák Varáhagiri Giri
153

.  

 

Tabulka č. 17: Přehled o volbách 1967  

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1967 520 2.369 4,6 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1967 249 153 61 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1967 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf   

 

                                         

151 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf      
152 http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html  
153 Giri byl členem dolní komory parlamentu (Sněmovny lidu) 1952-1957 a ministrem práce 1952-1954 

ve vládě Dţaváharlála Néhrúa. [http://vicepresidentofindia.nic.in/giri.asp] 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf
http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html
http://vicepresidentofindia.nic.in/giri.asp
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Na centrální úrovni se tedy Kongresu, respektive Indiře Gándhíové 

podařilo udrţet vládní pozici. Při zisku „pouhých― 40 % hlasů, tj. 59,5 milionů 

voličů, si díky výrazné disproporci volebního systému připsal Kongres 54 % 

(283) mandátů.
154

 

Na úrovni svazových států byla situace odlišná. Vládní strana začala 

ztrácet pevnou půdu pod nohama. Mocenský monopol Kongresu byl podlomen, 

kdyţ ve většině svazových států ztratil postavení vládnoucí strany. Toto byla 

nová politická situace, kterou Kongres dosud nezaţil. Ve svazových státech se 

vytvořily koaliční vlády posilujících antikongresových stran zahrnujících 

například pravicovou stranu Svoboda/Nezávislost, hinduistický Dţansangh/ 

Lidový svaz, normální i marxistické komunisty, ale i odštěpné rebelující 

kongresové frakce. [Kothari 1970: 184-186] 

Vláda v čele s novou premiérkou Indirou Gándhíovou měla za úkol 

zastavit posilování konkurence a klesání popularity vládní strany. Cílem bylo 

obnovit původní de facto néhrúovskou prestiţ Indického národního kongresu. 

Pomoci ji k tomu mělo oprášení néhrúovského vedení politiky, respektive 

navrácení se k politickému směřování v duchu demokratického socialismu. 

V roce 1967 byl představen reformní plán tzv. Desetibodový program roku 1967 

(The 10-point program of 1967), který zahrnoval například zestátnění 

bankovního sektoru, zestátnění pojišťovnictví a zestátnění zahraničního obchodu. 

Program měl také urychlit zavádění důleţitých pozemkových reforem. [Bhargava 

1988: 72] S reformním programem se nemohli smířit a jen stěţí ho akceptovali 

zástupci pravého kongresového křídla a „staré gardy― tzv. Syndikátu, kteří 

fandili soukromému podnikání a byli naopak proti centrálnímu plánování a 

zestátňování. [McLeod 2002: 150-151] Situace mezi křídly Kongresu začala 

gradovat v květnu 1969 při předčasném úmrtí prezidenta Husajna, který 

nedokončil ani polovinu svého pětiletého funkčního období (1967-1969). 

Emotivní vyjednávání o budoucím nástupci bylo definitivním zlomem k utvoření 

                                         

154 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf       

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf
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dvou znepřátelených bloků. Obě křídla se snaţila prosadit svého prezidentského 

kandidáta. Syndikát nominoval na post prezidenta předsedu dolní komory Nílama 

Saňdţíva Reddího a premiérka Gándhíová usilovala naopak o zvolení bývalého 

odborového předáka a současného viceprezidenta Giriho. [Hardgrave-Kocharek 

2008: 70] Výsledek prezidentské volby znamenal triumf pro Indiru Gándhíovou, 

která ve svém vítězném taţení pokračovala odvoláním z vlády samotného 

místopředsedu a ministra financí Mórárdţí Désáího jako pravicového elementu 

bránícímu implementaci základních principů sociální politiky.  

Dále došlo k plnění reformního programu a Indira i přes odpor pravého 

křídla zestátnila největší indické banky. Díky výše zmíněným událostem došlo 

v listopadu 1969 k rozdělení Indického národního kongresu na dvě politické 

strany
155

. Indira tak měla výrazný prostor k nové přestavbě Kongresu pod 

vlastním rukopisem [Bandhu 2003: 247] Opoziční skupina Kongresu ovládaná 

Syndikátem zaloţila alternativní stranu – Indický národní kongres (Organizaci)/ 

INC(O) a skupina, de facto v tu chvíli většinová, vedená Indirou Gándhíovou, 

zaloţila Indický národní kongres (Vládní)/ INC(R) podporovaný komunisty a 

regionálními stranami. [Sanghvi 2006: 252] 

Schizma Indického národního kongresu a transformace elit vedla 

k oslabení vládních pozic, ale přímá ztráta parlamentní podpory vládě nehrozila, i 

kdyţ měla Indira po změně poměrů k dispozici pouze 220 z 283 parlamentních 

křesel. Nikdo si však nepřál pád kongresové vlády a s tím spojené i vypsání 

předčasných voleb, proto od rozdělení aţ do předčasných voleb uskutečněných 

v roce 1971 fungovala menšinová vláda Indiry Gándhíové (11/1969-12/1970), tj. 

menšinová vláda Indického národního kongresu (Vládního) s podporou 

komunistů (CPM) a s podporou regionální (tamilské) politické strany Drávidské 

pokrokové federace (Dravida Munnetra Kazhagam – DMK). [Strmiska 1997: 8] 

                                         

155 Rozdělení INC v listopadu 1969 bylo historickou etapou pro chod vládního modelu, proto byla 

schizmatu predominantní strany věnována například celá kniha viz: SINGH, M. P. (1981). Split in a 

Predominant Party. The Indian National Congress in 1969. New Delhi: Abhinav Publications. 
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Indira Gándhíová pokračovala i po rozdělení s menšinovou vládou 

v nastaveném hospodářském a sociálním kurzu proklamovaném v Desetibodovém 

programu z roku 1967. Ve chvíli, kdy rozhodnutí vrchních soudů začala blokovat 

reformní postupy a představy vlády, tak Indira uznala za vhodné, aby prezident 

Giri na její podnět v prosinci 1970 rozpustil Sněmovnu lidu a vypsal na březen 

1971 první předčasné, ale v pořadí celkem páté parlamentní volby. [Krása 1997: 

304-305] 

Předvolební boj provázela populistická kampaň dvou kongresových stran, 

která měla rozhodnout o úspěšnosti či neúspěšnosti budoucí nástupnické strany. 

INC(O) vedená bývalým místopředsedou vlády a zhrzeným Desáím se spojila 

s dalšími odpůrci néhrúovského vedení politiky do předvolebního uskupení tzv. 

Velké aliance (Grand Alliance) a vyrukovala s heslem „Vyţeňte Indiru!― (Indira 

Hatao). Na to reagovala Indiřina část Kongresu INC(R) a vešla do protiútoku 

s úderným heslem „Vyţeňte bídu!― (Garibi Hatao), které se stalo oblíbeným 

předvolebním hitem u většinově agrární, negramotné a chudé populace. [Mishra 

1993: 121]  

Předčasné parlamentní volby uskutečněné v březnu 1971 přinesly nárůst 

preferencí Kongresu pod vedením Indiry Gándhíové. Indiře se tak podařilo 

nalákat voliče v předvolebním boji na svou stranu – na stranu slibovaných 

sociálních a ekonomických reforem, respektive pokračování v néhrúovské linii 

politiky. Masy voličů stabilizovaly pozici Indiřina Kongresu po oddělení od 

pravicového křídla. Přibliţně 64 milionů hlasů
156

 bylo odevzdaných pro linii 

Kongresu vedeného Indirou, a tím bylo rozhodnuto o budoucím nástupci po 

rozkolu strany v roce 1969. [Bandhu 2003: 268] 

 Indira setrvala v čele vládního kabinetu a na základě výsledků voleb 

mohla s přehledem ustavit jednobarevnou vládu s plnou podporou svých 

poslanců v dolní komoře. INC(R) získal 352 (68 %) křesel, kdeţto jeho 

                                         

156 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1971 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
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kongresový rival INC(O) získal pouze 16 (3 %) mandátů.
157

 Tímto byly karty 

rozdány a situace kolem existence dvou znepřátelených Kongresů byla prozatím 

vyřešena. 
 

Tabulka č. 18: Parlamentní podpora a typ vlády, 1971 

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 

Počet křesel pro 

INC(R) 
Typ vlády 

1971 518 352 (68 %) 
jednobarevná vláda 

INC(R) 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1971 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf 

 

Tabulka č. 19: Přehled o volbách 1971  

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1971 518 2.784 5,4 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1971 274 151 55 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1971 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf 

Volební výsledky dále ukázaly posilující tendence u komunistických stran. 

Kdyţ pomineme triumfální vítězství Indiřina vládního Kongresu INC(R), tak je 

důleţité zaznamenat patrný úspěch levice. Levicovější marxistická komunistická 

strana (CPM) prokázala stoupající tendence a získala 25 mandátů
158

, kdeţto 

původní komunistická strana (CPI) zůstala o 2 křesla pozadu s 23 mandáty. Obě 

komunistické strany však pro vládní stranu neznamenaly výrazné opoziční 

nebezpečí. Zcela naopak v předešlém vládním období, tj. v době krize 

predominantní strany, pomáhaly spolu s regionálními stranami drţet menšinovou 

vládu Indiry Gándhíové při ţivotě
159

, aby zabránily rozpuštění dolní komory, 

respektive předčasným volbám, které se ale stejně na popud Indiry Gándhíové 

v březnu 1971 uskutečnily.  

                                         

157 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf  
158 A to v té době teprve oslavila 7 let od svého zaloţení [http://www.cpim.org/content/about-us] 
159 Menšinová vláda Indiry Gándhíové (11/1969-12/1970) nebyla v klinické smrti, ale prováděla stejný 

sociální, reformní kurz politiky jako před rozdělením Kongresu.  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
http://www.cpim.org/content/about-us
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Výrazného volebního úspěchu dosáhla tamilská regionální strana 

Drávidské pokrokové federace (DMK), jeţ získala 23 mandátů a pravicový 

Indický lidový svaz (BJS) s 22 mandáty. Ostatní politické strany získaly pod 10 

křesel v dolní komoře parlamentu a výrazně tak nepromlouvaly do centrální 

politiky.
160

 

Sečteno podtrţeno celkovým výsledkem voleb bylo obnovení mocenského 

monopolu Kongresu pod vedením Indiry Gándhíové a nastolení vládní stability, 

která byla předtím mírně deformována rozkolem uvnitř Kongresu v roce 1969.  

 

Graf č. 2: Rozložení sil v dolní komoře po volbách 1971 

 
Zdroj: zpracováno autorem dle údajů z Indické volební komise 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf  
 

Síla ministerské předsedkyně a jejího kongresového kabinetu se mnohokrát 

znásobila po vítězství Indie v bangladéšské válce mezi lety 1971-1972. [Krása 

1997: 306] Vítězný triumf poslouţil jako odčinění indického vojenského zmaru 

Néhrúovy vlády v pohraničním boji s Čínou, který tehdy vedl k odstoupení 

ministra obrany Krišny Menona [Hoffman 1990: 202] 

Východní Pákistán, ze kterého vznikla v březnu 1971 Bangladéš, se po 

bangladéšské válce odtrhnul od Západního Pákistánu (dnešní Pákistán). Oba 

Pákistány měly společný pouze jeden atribut, kterým bylo náboţenství – islám. 

                                         

160 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
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[Krieger 2000: 63] Ani náboţenská spřízněnost nepomohla k udrţení dvou jinak 

rozdílných Pákistánů oddělených od sebe územím Indické republiky, která se 

zapříčinila o vznik Bangladéše a výrazně se poté podílela na hospodářské pomoci 

a politické stabilizaci nové země.
161

  

Stoupající prestiţ jednobarevné vlády Indiry Gándhíové, jeţ měla jako 

ministerská předsedkyně a zároveň ministryně zahraničí na starosti 

bangladéšskou otázku, se projevila při volbách do legislativních sborů svazových 

států během roku 1972. Kongresovým kandidátům se podařilo obsadit 

nadpoloviční většinu křesel v tamních zákonodárných sborech.
162

  

Ale politický úspěch vystřídal brzy neúspěch a vystřízlivění. Kongresová 

vláda sice začala funkční období v reformním duchu, ale nakonec v roce 1973 

doplatila na světovou hospodářskou krizi. I přesto, ţe se snaţila uskutečnit před 

volbami slíbené hospodářské reformy, které by vedly k ekonomickému růstu a 

sniţování chudoby, docházelo naopak k prohlubování úpadku. [Kulke-

Rothermund 2004: 336] Předvolební heslo „Vyţeňte bídu!― se minulo účinkem a 

stalo se jen prázdnou frází. Navíc byla vládní úroveň postiţena korupčními 

praktikami a netransparentností, coţ je fenomén, se kterým se potýká minimálně 

na úrovni svazových států dodnes.  

Krize, způsobená klimatickými podmínkami – dlouhodobým suchem a 

světovou hospodářskou krizí – růstem cen ropných produktů, se negativně 

projevila na vládní popularitě. Zvyšování cen potravin doléhalo na široké masy 

obyvatel, které chtěly vládu donutit k odpovědnosti pomocí stávek. Největší 

stávka se uskutečnila v květnu 1974 mezi pracovníky ţelezniční dopravy a 

textilních továren. [Bakshi 1998: 114-115] Vláda se tak musela vypořádat se 

sloţitou vnitropolitickou situací, která se v některých svazových státech zvrhla 

                                         

161 Konsolidace vnitropolitické situace v Bangladéši měla zmenšit příliv uprchlíků pronikající do 

sousedících svazových států. Později se na bázi odporu k přistěhovalcům vytvořila v Ásámu silná 

regionální strana. [http://www.asomganaparishad.in/constitution.asp] 
162 Podoba legislativních sborů svazových států výrazně ovlivňuje i rozloţení sil v horní komoře 

parlamentu, neboť se zástupci legislativních sborů svazových států podílejí na zvolení zástupců do horní 

komory (ústava Indie, část V., čl. 80) 

http://www.asomganaparishad.in/constitution.asp
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téměř v násilnosti, a musel být vyhlášen tzv. prezidentský reţim (President´s 

Rule/Central Rule)
163

. 

Pro centrální kongresovou vládu představovalo největší nebezpečí 

původně nestranické hnutí, které se vyprofilovalo v roce 1974 ve státech Bihár a 

Gudţarát pod vedením bývalého vůdce socialistů Dţajprakáše Nárájana. 

Myšlenky a následné činy tohoto společenského hnutí podrývaly autoritu 

centrální vlády a ohroţovaly její stabilitu. Hnutí mělo v plánu na základě 

Nárájanova konceptu tzv. Totální revoluce (Total Revolution) svrţení neúspěšné 

centrální vlády, ale i vlád Kongresu ve svazových státech. [Das 2007: 149-150] 

Nárájanovo hnutí usilovalo nejprve pomocí agitačních kampaní o očistu 

centrálních institucí, v tom smyslu, aby nadále nedocházelo ke korupčním 

praktikám. Byl stanoven apolitický cíl v podobě morální očisty ţivota. Později, 

kdyţ se k hnutí připojily opoziční stranické sloţky, došlo k postupnému vymizení 

apolitičnosti a přišel politický cíl, tj. vynutit si odstoupení ministerské 

předsedkyně pomocí protestů a demonstrací. Hnutí bylo mimo jiné podpořeno 

studenty, středními vrstvami, ale i opozičními stranami pravice. K hnutí se přidal 

i Mórárdţí Désáí, který se stále nevypořádal s poráţkou v parlamentních volbách 

1971 a povaţoval premiérku Indiru Gándhíovou za svou největší politickou 

konkurentku. [Antonovová 1980: 632] 

V roce 1975 se k Nárájanovi přidalo i několik levicových kongresistů 

přímo z vládní strany, kteří původně poţadovali pouze konsensuální dohodu, a ta 

kdyţ dlouho nepřicházela, tak začali podporovat revoluční hnutí. Mezi ty, co 

napomáhali hnutí a dokonce kvůli angaţovanosti vystoupily z Kongresu, patřil 

Rám Dhan, Móhan Dharija a Čandra Šekhár, který se stal později v listopadu 

1990 čtvrtým nekongresovým ministerským předsedou koaliční vlády
164

. [Chand 

1991b: 63] 

                                         

163 Jedná se o zásah centra, kdy dojde k rozpuštění legislativního orgánu a nastolení reţimu pod 

dohledem prezidenta (centra), dokud nejsou vypsány nové volby do rozpuštěného legislativního orgánu. 
164 http://pmindia.nic.in/pm_shekhar.htm  

http://pmindia.nic.in/pm_shekhar.htm
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Síla Nárájanova hnutí, respektive intenzita projevů nesouhlasu 

s kongresovou vládou, se vystupňovala po překvapivém výroku Vrchního soudu 

v Iláhábádu. Soud rozhodoval o ţalobě podané protikandidáty Indiry Gándhíové, 

kteří si stěţovali na Gándhíové zneuţití politické moci během předvolební 

kampaně v roce 1971 v okresu Rájbarélí ve státě Uttarpradéš. Na základě 

rozhodnutí soudu měla být Indira vina za zneuţití moci a následně měla být 

zbavena poslaneckého mandátu, a s tím i spojené funkce ministerské 

předsedkyně. Dle soudního výnosu měla nadále zakázáno vykonávat volené 

funkce po dobu 6 let. [Biyani 2005: 70] Proti rozhodnutí soudu se Indira odvolala 

a ze své pozice neodstoupila. Nutno podotknout, ţe se jednalo o první a dosud 

poslední případ, kdy byl post ministerského předsedy označen za neplatný na 

základě neférového počínání během předvolební kampaně v domácím volebním 

obvodu Indiry Gándhíové ve státu Uttarpradéš.  

Poraţené pravé křídlo Kongresu vedené Désáím INC(O), pravicové 

politické strany Indický lidový svaz/Dţansangh (BJS) a Svoboda/Nezávislost 

(SWA) poţadovaly po vynesení soudního rozsudku okamţitou demisi premiérky, 

coţ by znamenalo pád celé vlády a následné vypsání předčasných voleb. Mimo 

pravice se proti vládě postavila i levicovější komunistická strana (CPM), na 

rozdíl od původní komunistické strany (CPI), která vládě Indiry Gándhíové 

vyjádřila i nadále podporu hlavně při reformních opatřeních. [Sanghvi 2006: 86] 

Vůdce protestního hnutí Nárájan vyzval ozbrojené sloţky státu, aby 

odmítly poslušnost a naopak podpořily občanskou neposlušnost. Odpovědí vlády 

na vyvíjenou parlamentní i mimoparlamentní opoziční činnost bylo vyhlášení 

výjimečného stavu (ohroţení země) v červnu 1975. Výjimečný stav byl vyhlášen 

prezidentem Alí Ahmadem, který byl do funkce zvolen teprve v srpnu 1974 po 

uplynutí pětiletého funkčního období prezidenta Giriho
165

. [Hardgrave-Kocharek 

2008: 79]  

                                         

165 http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html  

http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html
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Výjimečný stav byl kontroverzním politickým prostředkem, jak bojovat 

proti rostoucímu opozičnímu hnutí. Po nastolení výjimečného stavu skončilo za 

mříţemi mnoho vůdců opozice – například výše zmínění Désáí a Nárájan. [Brass 

1994: 35] Byla omezena či zakázána protistátní činnost extremistických 

pravicových i levicových organizací.  

Indira Gándhíová se snaţila drţet situaci pevně pod kontrolou a vyhlásila 

tzv. Dvacetibodový program roku 1975 (The 20-point program of 1975) 

zahrnující zásadní ekonomické a sociální reformy řešící převáţně pozemkové 

vlastnictví. Reformy měly pomoci k znovuzískání ztracené vládní prestiţe 

pomocí hospodářského růstu [Bhargava 1988: 78-79] Přesto se dění v Indii po 

vyhlášení výjimečného stavu v červnu 1975 zásadně změnilo a plynulo svým 

charakterem k systému autoritativního rázu. V zemi byla zavedena cenzura a 

omezena svoboda tisku. Dohled nad tiskem drţel Indiřin syn Saňdţaj Gándhí, 

který paradoxně nezastával ţádnou vládní funkci a byl šedou eminencí 

kongresového aparátu.  Na protest proti kontrole a omezení tisku vystoupil 

z vlády v té době ministr informací a rozhlasu Kumár Gudţrál
166

, který se necítil 

být povinován přijímáním rozhodnutí od premiérky, jejíţ mandát zpochybnil 

vrchní soud. [Frank 2002: 380] Rozhodnutí vrchního soudu revidoval aţ Nejvyšší 

soud Indie, který zrušil původní nepříznivý verdikt iláhábádského soudu ve věci 

Indiry Gándhíové. Ale zůstává otázkou, do jaké míry se jednalo o objektivní 

rozhodnutí – v době, kdy se politický systém nacházel v nestandardní situaci.  

Kongresová parlamentní většina, po odchodu několika jedinců včetně 

Čandry Šekhára, nedoznala citelnějších změn, které by ohrozily jasnou vládní 

podporu, a proto odhlasovala Gándhíové návrh o ročním prodlouţení funkčního 

období dolní komory. Původně se měly volby konat řádně po pěti letech, tj. 

v roce 1976, ale na popud Gándhíové byl mandát dolní komory prodlouţen, a 

tudíţ se prodlouţilo i její funkční období
167

. Během pohnutých let po vyhlášení 

                                         

166 Budoucí ministerský předseda nekongresové koaliční vlády 4/1997-3/1998, který však zastával vládní 

pozice v kabinetě Indiry Gándhíové mezi lety 1967-1976. [http://pmindia.nic.in/pm_gujral.htm] 
167 Gándhíová se v tomto období udrţela u moci 4.077 dní. [http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm] 

http://pmindia.nic.in/pm_gujral.htm
http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm
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výjimečného stavu, de facto autoritativní vlády Indiry Gándhíové, byla oslabena 

pozice parlamentní demokracie. Vytvořila se mocenská struktura tzv. 

mimoústavního centra v čele s ministrem obrany Banším Lálem a synem 

ministerské předsedkyně Saňdžajem Gándhím, který se vměšoval do záleţitostí 

centrální vlády. S jeho jménem byla rovněţ spjata kampaň za nucenou sterilizaci 

milionů lidí především v řadách venkovské chudiny – muslimů a 

„nedotýkatelných―. [Tarlo 2003: 30-31]  

Na konci roku 1976 se zostřily vztahy mezi Kongresem a původními 

komunisty (CPI) a poněkud neočekávaně bylo v lednu 1977 oznámeno, ţe se 

nakonec budou konat parlamentní volby. Opoziční předáci byli postupně 

propouštěni z vězení a byla zrušena cenzura. Těţko říct, jaký strategický plán 

k tomuto kroku Indiru vedl, ale nejspíše se domnívala, ţe by voliči mohli ocenit 

kvalitní hospodářské výsledky Dvacetibodového programu. Opak byl ale pravdou 

a převáţily záporné stránky výjimečného stavu, související s pronásledováním 

opozice a cenzurou, proto došlo ve volbách v březnu 1977 k výraznému odklonu 

voličů od Kongresu a ustavení první antikongresové koaliční vlády. [Hardgrave-

Kocharek 2008: 315] 

4.2.5 Koaliční vláda antikongresových stran, 1977-1980 

V březnu 1977 se uskutečnily šesté parlamentní volby, které rozhodly o 

první poráţce Indického národního kongresu a ustavení vůbec první 

antikongresové koaliční vlády. [Singh-Saxena 2003: 3-4] Jednalo se o zcela 

zásadní změnu v dosud zaběhnutém stereotypním vládním uspořádání, kdy do té 

doby obdrţel většinu křesel vţdy Kongres (viz tabulka č. 20). Po zisku 

nezávislosti, respektive téměř po třiceti letech se vlády v zemi ujala jiná politická 

síla neţ Indický národní kongres, který si udrţoval absolutní a nepřekonatelný 

vládní monopol
168

 mezi lety 1947-1977.  

 

                                         

168 S výjimkou období, kdy došlo k rozdělení vládní strany v listopadu 1969 a byla ustavena menšinová 

vláda INC pod vedením Indiry Gándhíové [Bandhu 2003: 265]. 
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Tabulka č. 20: Propad Indického národního kongresu ve volbách 1977 

Volby do  

Sněmovny lidu 

Křesel celkem/křesel pro 

Kongres 

1952 489/364 

1957 494/371 

1962 494/361 

1967 520/283 

1971 518/352 

                 * 1977 542/154  

Zdroj: sestaveno autorem na základě statistických ročenek z období 1952-1977; dostupné na: 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp;  

Pozn.: * V pořadí šesté volby do dolní komory v roce 1977, kdy došlo k první prohře Kongresu!  

Vládní monopol Kongresu narušila po volbách heterogenní aliance 

politických stran, která se snaţila vyuţít záporných stránek výjimečného stavu 

(1975), respektive autoritativní vlády Indiry Gándhíové a následného odklonu 

voličů Kongresu na stranu  cenzurou, vězněním a jinými prostředky 

perzekuované opozice.   

K hlavním opozičním silám patřilo dlouhodobě Désáího konzervativní 

křídlo Kongresu INC(O); pravicový, náboţensko-šovinistický Indický lidový svaz 

(BJS); agrární Indická lidová strana (Bharatiya Lok Dal – BLD) zaloţená v roce 

1974; liberální strana Svoboda/Nezávislost; Socialistická strana v čele s vůdcem 

hnutí za Totální revoluci Dţajprakášem Nárájanem a část kongresových 

disidentů. [Gupta 2003: 123-124] Před volbami se na znamení protestu proti 

činnosti Saňdţaje Gándhího rozhodl opustit vládní stranu dlouholetý kongresový 

politik Dţagdţíván Rám
169

 a zaloţil opoziční politickou stranu Kongres pro 

demokracii (Congress for Democracy – CFD), která se rozhodla přidat na stranu 

antikongresové aliance. [Sanghvi 2006: 103]  

Výše jmenované politické sloţky tvořily opoziční koaliční blok tzv. 

Lidové strany (Janata Party – JP) známý téţ jako Džanta, který ve volbách 1977 

obdrţel parlamentní většinu 295 z 542 křesel, coţ stačilo k zaplnění přibliţně      

                                         

169 Dţagdţíván Rám byl mezi lety 1952-1986 členem dolní komory parlamentu. Slouţil v kongresových 

vládách jako ministr dopravy 1956-1962, ministr zemědělství 1967-1970, 1974-1977 a ministr obrany 

1970-1974. V nekongresové menšinové koaliční vládě Čarana Singha zastával funkci místopředsedy 

vlády 10/1979-12/1979. [http://babujagjivanram.com/PROFILE_Babu_Jagjvan_Ram_n.pdf] 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
http://babujagjivanram.com/PROFILE_Babu_Jagjvan_Ram_n.pdf
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54 % kapacity dolní komory (Sněmovny lidu), i díky volební podpoře přesahující 

78 milionů přijatých hlasů
170

. Naopak Indický národní kongres se poprvé octil 

v netradiční roli opoziční strany, protoţe získal pouze 154 křesel (28 %).
171

 

Bývalá ministerská předsedkyně Indira Gándhíová (1966-1977) a její syn Saňdţaj 

dokonce neobhájili své poslanecké mandáty. [Frank 2002: 413]  

Do dolní komory se mimo Kongresu a koalice Dţanty dostali také 

radikálnější komunisté (CPM) s 22 mandáty a regionální tamilská strana 

Celoindická Annádureiova drávidská pokroková federace (All India Anna 

Dravida Munnetra Kazhagam – AIADMK)
172

 s 19 mandáty. Obě strany byly 

nakloněny spíše nekongresové koaliční vládě. Na rozdíl od původních komunistů 

(CPI), kteří se rozhodli podpořit, stejně jako před rokem 1977, opoziční Kongres, 

ale disponovali pouze zanedbatelnými 7 mandáty.
173

 

Graf č. 3: Rozložení sil v dolní komoře po volbách 1977 

 
Zdroj: zpracováno autorem dle údajů z Indické volební komise 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf  

                                         

170 Například v roce 1971 získal INC 64 ze 151 milionů odevzdaných hlasů (42 %). V roce 1977 získala 

Dţanta 78 ze 194 milionů odevzdaných hlasů (40 %). Přesto měl INC v předešlých volbách větší počet 

obdrţených hlasů v porovnání s celkovým mnoţství odevzdaných hlasů oprávněných voličů 

[http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp]. 
171

 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1977 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf  
172 AIADMK vznikla v říjnu 1972 odloučením od původní strany Drávidské pokrokové federace (DMK) 

[http://www.aiadmkind.org/about_us/history.htm]  
173 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1971/Vol_I_LS71.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf
http://www.aiadmkind.org/about_us/history.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf
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Tabulka č. 21: Parlamentní podpora a typ vlády, 1977 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 

Počet křesel pro 

koaliční Džantu 
Typ vlády 

1977 542 295 (54 %) 
minimální vítězná 

koalice Dţanta
174

 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1977 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf  

Tabulka č. 22: Přehled o volbách 1977  

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1977 542 2.437 4,5 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1977 321 194 60 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1977 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf  

Blok Lidové strany (Dţanty) sestavil na základě volebního úspěchu první 

indický koaliční kabinet značně nesourodých stran. V čele vlády stanul 

ministerský předseda a bývalý kongresový předák Mórárdţí Désáí z INC(O). 

[Manisha 2004: 151-152] Ministerstvo vnitra řídil představitel agrární Indické 

lidové stany (BLD) Čaran Singh, který byl současně mezi lety 1977-1979 

v pořadí celkem třetím místopředsedou vlády
175

 od roku 1947. Ministrem obrany 

byl Dţagdţívan Rám z nově ustaveného Kongresu pro demokracii (CFD) a 

ministrem zahraničních věcí se stal známý Atal Bihárí Vádţpejí z Indického 

lidového svazu (BJS). [Dass 2004: 12] Jednalo se o čtyři nejmocnější muţe 

indické vládní politiky! 

Netrvalo příliš dlouho a nakonec se ukázalo, ţe ustavení koaliční vlády a 

triumfální poráţka Kongresu byly jen přechodnou záleţitostí. Pozornost Désáího 

vlády byla neúměrně směřována hlavně k otázce potrestání Indiry Gándhíové, tj. 

                                         

174 Ideovým propojením stran v koalici byl negativní postoj vůči Kongresu pod vedením Indiry 

Gándhíové. Jak se později ukázalo, jednalo se pouze o jediné pojítko vlády plné individualit. Po 856 

dnech vláda minimální vítězné koalice padla (3/1977-7/1979) a 170 dní do předčasných voleb fungovala 

pouze menšinová koaliční vláda redukované Dţanty (7/1979-1/1980). [Chakrabarty 2008: 159] 
175 Mezi lety 1947-1950 byl prvním místopředsedou vlády Sardar Pátel; 1967-1969 byl druhým 

místopředsedou Mórárdţí Désáí, a to v obou případech z důvodu uspokojení pravého křídla Indického 

národního kongresu. Kdeţto Čaran Singh byl místopředsedou vlády mezi lety 3/1977-7/1979 z důvodu 

uspokojení BLD jako koaličního partnera nesourodé Dţanty [Hardgrave-Kocharek 2008: 548]. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf
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vyšetření přehmatů z období výjimečného stavu (1975-1976). Byly ustaveny 

vyšetřovací komise, které měly shromaţďovat důkazy o korupci a o přehmatech 

minulých kongresových vlád. Objevily se dokonce pokusy o soudní stíhání Indiry 

Gándhíové, ale ţádné konkrétní provinění nebylo prokázáno. [Frank 2002: 421] 

Náplň vládní politiky byla tedy směřována na nápravu křivd z pohnutých 

let výjimečného stavu – místo, aby byl stanoven dlouhodobý vládní program. 

Toto spolu s faktem, ţe se koalice skládala z velkého mnoţství individualit 

(Désáí, Singh, Rám, Vádţpejí, Ádvání
176

), jí v následujících dvou letech zlomilo 

vaz. Kaţdý z čelních představitelů měl vysoké polické ambice a premiér 

Mórárdţí Désáí nedokázal být integrující osobností pro personálně rozkolísanou 

vládu, kde nikdo nechtěl hrát jen druhé housle. [Krása 1997: 309] Nakonec se 

ukázalo, ţe koalice nesourodých stran s ambiciózními vůdci nebyla 

plnohodnotnou náhradou za systém predominantní strany Indického národního 

kongresu, který později obnovil svou zašlou slávu. 

Koalice Dţanta utrpěla váţné názorové rozepře při prosazování rozdílných 

programových otázek. Vnitřní názorové koaliční pnutí bylo způsobeno postojem 

členů Indického lidového svazu (BJS), kteří měli přetrvávající vazby na 

polovojenskou organizaci – Národního svazu dobrovolníků (Rashtriya 

Swayamsevak Sangh – RSS). Národní svaz dobrovolníků se zasazoval za 

komplexní hinduizaci indické společnosti, coţ ze základu narušovalo sekulární 

principy vedení politiky, kterou zaručuje ústava
177

 [Chitkara 2004: 132] 

Představitelé BJS byli vyzváni, aby se dobrovolně vzdali tzv. dvojitého členství 

(Duplicate Membership)
178

. Kdyţ zástupci BJS odmítli ustoupit, tak na to 

zareagoval místopředseda vlády Čaran Singh z agrární Lidové strany (BLD) a 

odešel z vládní koalice, která po tomto kroku ztratila většinu mandátů v dolní 

komoře.  

                                         

176
 Lál Krišna Ádvání současný vůdce indické opozice býval mezi lety 3/1977-7/1979 ministrem 

informací a rozhlasu ve vládě Dţanty. [http://www.lkadvani.in/eng/content/view/348/263/] 
177 O zákazu diskriminace na základě víry, rasy, kasty, pohlaví a místa narození pojednává indická 

ústava v článku 15. 
178 Členství ve vládní straně BJS, ale zároveň i v polovojenské organizaci RSS.  

http://www.lkadvani.in/eng/content/view/348/263/
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Po 856 dnech došlo k rozpadu de facto minimální vítězné koalice Džanty 

sestrojené, jak se později ukázalo, primárně za účelem pomsty Indickému 

národnímu kongresu (Indiře Gándhíové) za perzekuci v době výjimečného stavu. 

Na konci července 1979 abdikoval premiér Mórárdţí Désáí
179

. Do čela nové 

vlády byl prezidentem Sandţívou Reddím
180

 jmenován Čaran Singh – člověk, 

který předešlou vládní koalici rozbil svým odchodem. Jeho menšinová koaliční 

vláda měla jen redukovanou parlamentní podporu a fungovala pouze do 

předčasných voleb, které se uskutečnily v lednu 1980. Čaran Singh vydrţel 

v křesle ministerského předsedy pouze 170 dní
181

. Tímto byla ukončena neslavná 

éra potencionální náhrady za Indický národní kongres, která díky velkému 

mnoţství názorových rozepří neměla dlouhého trvání. Během nekongresové 

vlády se vystřídali dva premiéři – Mórárdţí Désáí (856 dní) a Čaran Singh (170 

dní). Průměrná délka těchto dvou nekongresových vlád činila 513 dní.  

Paradoxně jsou koaliční vlády označeny jako nekongresové, ale je potřeba 

doplnit důleţitou skutečnost, ţe oba premiéři prošli v nedávné minulosti 

Indickým národním kongresem. 

4.2.6 Jednobarevná vláda Indického národního kongresu 
mezi lety 1980-1989 

Nastolení konkurenční vlády Dţanty se dvěma premiéry (Mórárdţí Désáí, 

Čaran Singh) mezi lety 3/1977-1/1980 bylo pouhou krátkodobou odchylkou od 

zaţitého systému predominantní strany. Koaliční nekongresová vláda Dţanty 

poslouţila jako dočasný alternativní vládní blok, který díky heterogenní 

konzistenci (socialistů, nacionalistů a zhrzených kongresistů) nepředstavoval 

ţádnou dlouhodobou perspektivní moţnost, jak nahradit vládu Indického 

národního kongresu. [Chakrabarty 2008: 11] Vládní blok Dţanty byl zformován 

                                         

179 http://pmindia.nic.in/pm_morarji.htm  
180

 Sandţíva Reddí byl zvolen po úmrtí prezidenta Alího Ahmeda v únoru 1977. Reddí byl navrţen a 

podpořen stranami budoucí vládní koalice. [http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html]           

O prezidentský úřad se ucházel jiţ v roce 1969, kdy byl skupinou kolem Indiry Gándhíové upřednostněn 

odborový předák Varáhagiri Giri, coţ posléze vedlo k rozdělení vládního Kongresu. 
181 http://pmindia.nic.in/pm_charan.htm  

http://pmindia.nic.in/pm_morarji.htm
http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html
http://pmindia.nic.in/pm_charan.htm
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na základě pohnutek k odstranění nespravedlnosti a křivd z dob výjimečného 

stavu (1975-1976). Negativní myšlenky na výjimečný stav se však neukázaly jako 

dlouhodobý a stmelující prvek, jenţ by změnil zaběhnutý model kongresové 

vlády. 

V předčasných, v pořadí sedmých, parlamentních volbách (do tzv. 7 Lok 

Sabhy) uskutečněných v lednu 1980 zvítězil Kongres pod vedením Indiry 

Gándhíové – INC(I)
182

, který ve své předvolební kampani vyuţil malou 

akceschopnost a rozháranost nesourodého vládního bloku. Vůdci kampaně přišli 

s geniálním a výstiţným heslem „Za vládu, která vládne― (the Government that 

governs), coţ jim pomohlo získat zpět kongresové voliče (84,5 milionů hlasů 

odevzdaných pro INC), respektive obnovit mocenský monopol Kongresu pod 

vedením Indiry Gándhíové, která se od ledna 1980 opět stala ministerskou 

předsedkyní jednobarevné vlády nyní s dvoutřetinovou většinou v parlamentu
183

. 

Kongres získal 353 z celkových 529 křesel, čímţ vlastně navýšil svůj volební zisk 

oproti předchozím volbám o 199 mandátů.
184

 Veliký podíl měl na úspěchu 

kongresových kandidátů generální tajemník strany Saňdţaj Gándhí, který se 

podílel na výběru více neţ poloviny kandidátů
185

 a sám ve volbách získal taktéţ 

poslanecký mandát. [Agrawal 2005a: 74] 

Největší kongresový rival Dţanta (JP) prošel uţ během funkčního období 

schizmatem na sekulární a komunalistickou sloţku, coţ vedlo k pádu Désáího 

vlády (7/1979). Sekulární sloţka Dţanty pod vedením Čarana Singha získala 41 

                                         

182 INC(I) byla strana navazující na linii původního néhrúovského Kongresu pod personálním vedením 

Indiry Gándhíové – znám jako Indiřin Indický národní kongres, INC(I). Vznikl v roce 1978 při dalším 

štěpení strany v důsledku prohraných voleb. Mimo INC(I) vznikl i další Kongres INC(U) pod vedením 

karnátackého premiéra Devaraje Urse (1978-1980), takţe se jednalo o Ursův Indický národní kongres. 

[Bandhu 2003: 266-267] Na základě rozhodnutí Indické volební komise mohl od roku 1981 uţívat 

označení INC pouze INC(I), který byl uznán za jediného nástupce.  
183

 http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm  
184 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1980. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf  
185 Bylo nasazeno 492 kandidátů, z nich uspělo 353, coţ odpovídá přibliţně 72 % úspěšnosti. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf  

http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf
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mandátů a komunalistické křídlo
186

 této strany, které se nechtělo vzdát tzv. 

dvojitého členství (ve straně i v polovojenské organizaci), získalo 31 mandátů. 

Původní komunisté (CPI) získali 10 křesel a jejich radikálnější marxistická odnoţ 

(CPM) obdrţela 37 mandátů. Kongresová frakce INC(U) pod vedením 

karnátackého premiéra Devaraje Urse získala 13 mandátů. Regionální politické 

strany, kterých bylo v té době uznáno 19 (viz tabulka č. 8), obdrţely 34 mandátů. 

Z toho největšího parlamentního zastoupení dosáhla, v té době regionální stálice 

vystupující na centrální úrovni, tamilská Drávidská pokroková federace (DMK) 

se ziskem 16 mandátů.
187

 

Výsledkem voleb bylo obnovení kongresové vlády na jedné straně a na 

druhé propad Dţanty, která si oproti předešlým volbám výrazně pohoršila, kdyţ 

ztratila 223 mandátů.
188

 (viz tabulka č. 23) 

 

Tabulka č. 23: Kongres (INC) versus Džanta (JP) – volby 1977 a 1980 

Politická strana volby 1977 volby 1980 

INC (Kongres) 154 353 

JP (Dţanta) 295  72* 

Pozn.: * celkový součet mandátů sekularistické a komunalistické frakce Dţanty 

Zdroj:  http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf  

 

Tabulka č. 24: Přehled o volbách 1980  

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1980 529 4.629 8,8 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1980 356 202 56 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1980 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf  

                                         

186 Komunalismus (communalism) preferuje specifické zájmy (náboţenské) komunity, v tomto případě 

hinduistické. Můţe mít hrozivé důsledky, a to z důvodu, ţe zahrnuje egoistické a agresivní postoje 

k dalším náboţenským skupinám (hlavně muslimům) [Johari 2000: 275].  
187 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf  
188 Po volbách 1980 se datuje vznik v současnosti opoziční a druhé nejvlivnější strany v Indii – Indické 

lidové strany (Bharatiya Janata Party – BJP), která byla ustavena z komunalistického křídla Dţanty (JP) 

a myšlenkově i personálně navazovala na Indický lidový svaz (BJS), tzv. Dţansangh [Swain 2001. 192]. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1977/Vol_I_LS_77.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1980/Vol_I_LS_80.pdf
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Suverénní návrat Indiry Gándhíové byl oslaben v červnu 1980 tragickým 

úmrtím Saňdţaje Gándhího, který zahynul při havárii sportovního letadla u 

Nového Dillí. Zemřel tak nejen Indiřin syn, ale i výborný politický rádce a 

stratég. V doplňovacích volbách kandidoval na uvolněný post (obvod města 

Amethi, stát Uttarpradéš) Saňdţajův o tři roky starší bratr Rádţív Gándhí, který 

se v politickém ţivotě po boku premiérky objevil aţ v polovině roku 1981. Jeho 

politická kariéra začala rychle gradovat a v roce 1983 se stal generálním 

sekretářem strany. [Ganesan 2002: 15]  

Sotva došlo k vnitřní konsolidaci Kongresu (1978) a navrácení se zpět na 

politické výsluní po lednových volbách 1980, začaly se probouzet latentní 

problémy vyvolané diferencovanou indickou společností. Indira Gándhíová 

zahájila své další funkční období v emancipační době, kdy se v zemi začal 

výrazně projevovat silný regionalismus, který byl jako semínko zaklíčený jiţ od 

reformních dob zavedení etnicko-ligvistického administrativního uspořádání 

z roku 1956. [Reddy-Sharma 1979: 5-6] 

Hospodářské, kulturní a hlavně politické regionální zájmy se dostávaly do 

rozporu s mocenským centrem, které představovala Indira Gándhíová. Zájmy 

regionů začaly hájit regionální (státní) strany, které v 80. letech minulého století 

zaţívaly svůj rozkvět a dostávaly se i do centrálních institucí. Díky těmto 

regionálním stranám a neustálým frakčním bojům se začala rozkládat mocenská 

základna Kongresu na úrovni svazových států. [Nuna 1989: 36-37] Prohluboval 

se politický pluralismus, který se projevil nejprve ve volbách do legislativních 

sborů svazových států a od poloviny 90. let minulého století plně zasáhl i 

centrální polickou sféru (viz výsledky voleb 1996 a ustavení nekongresové 

koaliční vlády více neţ desítky stran). 

Důraz na regionální zájmy opřené o pohnutky etnického, jazykového či 

náboţenského spříznění přerůstal v autonomistické poţadavky. Regionální 

smýšlení bylo přiţivováno například drávidskou jazykovou skupinou, do které 

přibliţně spadají jihoindické svazové státy jako Andrapradéš, Karnátaka, Kérala, 

Tamilnádu. [Kohli 2004: 286-287]  
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Na úrovni těchto států se vyprofilovaly politické síly
189

 usilující o vznik 

autonomní politické, státní jednotky Drávidistánu (Dravidistan), coţ bylo 

přirozeně v rozporu s politikou centrální vlády, která měla dohlíţet na integritu 

země.  

Kritických rozměrů dosáhla situace dále například v Ásámu. Místní 

obyvatelé se nechtěli smířit s imigrací sousedních Bengálců, jelikoţ z chudého 

Bangladéše pronikalo velké mnoţství přistěhovalců, kteří měnili demografickou 

strukturu státu a ohroţovali původní dámské obyvatelstvo. V reakci na neřízenou 

migraci bylo vytvořeno regionální hnutí – Celoásámská studentská unie (All 

Assam Students Union – AASU), ta vznikla s cílem hájit zájmy původních 

obyvatel a v roce 1985 se přetransformovala na regionální stranu Ásámské lidové 

sdruţení (Asom Gana Parishad – AGP). [Deka 1993: 12-13]  

Mimo samotný Ásám byla situace napjatá také v sikhském Paňdţábu, kde 

ve své rétorice po prohraných volbách přitvrdila místní regionální Strana 

vyznavačů velkého Věčného (Akali Dal – AD), která chtěla posílit autonomní 

postavení regionu a navýšení kvót pro sluţbu sikhů v centrálních indických 

orgánech. Indira Gándhíová na to reagovala vstřícným gestem a do své vlády 

dosadila na post ministra vnitra vyznáním sikha Zaila Singha (1980-1982). Zail 

Singh vzbuzoval v očích sikhů nedůvěru, coţ přetrvalo, i kdyţ byl v roce 1982 

zvolen historicky prvním sikhským prezidentem
190

. [Wolpert 2005: 217]  

Ani tyto sekulární projevy politiky nepomohly vyřešit stupňující se 

sikhskou otázku. Separatisté nadále poţadovali vytvoření vlastního státu 

Chálistánu (Khalistan). Pomoci jim k tomu měly teroristické útoky a sabotáţe, 

které dopadaly na ţivot obyčejného obyvatelstva, proto se centrální vláda 

rozhodla rázně zakročit. Byla vyhlášena vojenská operace „Modrá hvězda― (Blue 

                                         

189
 Mimo tamilských regionálních stran Drávidské pokrokové federace (DMK, 1949) a Celoindické 

Annáduraiovy drávidské pokrokové federace (AIADMK, 1972), byla v Andrapradéši v roce 1982 

zaloţena silná regionální strana Země Telugů (Telugu Desam Party – TDP). [Johari 2000: 256-257] 
190 Nahradil prezidenta zvoleného nekongresovou vládou Dţanty – Sandţívu Reddího, kterému uplynulo 

pětileté funkční období (1977-1982) [http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html]. 

http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html
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Star)
191

 s cílem vytlačit teroristy ze Zlatého chrámu v Amritsaru (stát Paňdţáb), 

odkud řídili teroristické operace. Po narušení sikhských posvátných míst se 

začala politická situace zhoršovat a vyústila na konci října 1984 zavraţděním 

premiérky Indiry Gándhíové
192

 členy vlastní (sikhské) ochranky. [Johari 2000: 

317]  

V důsledku zavraţdění ministerské předsedkyně propukly náboţenské 

pogromy (pronásledování a vraţdění sikhů), které musela řešit nová kongresová 

vláda premiéra Rádţíva Gándhího. Ten se stal nástupcem dle dynastického 

principu, neboť předtím ani nebyl členem matčina kabinetu, ale pouze 

generálním sekretářem strany (1983). Po násilné smrti Gándhíové proběhly 

v listopadu 1984 předčasné, v pořadí osmé, volby do dolní komory, které vyhrál 

jednoznačně Indický národní kongres s nejvyšším volebním výsledkem v historii. 

Kongres získal rekordních 404 z 514 křesel
193

, coţ odpovídalo přibliţně 79 % 

zaplnění dolní komory.  

Nový premiér Rádţív Gándhí měl díky vlně sympatií, způsobené násilnou 

smrtí své matky, vládní monopol. Počet 404 získaných křesel nebyl ještě 

definitivním číslem, protoţe v průběhu roku 1985 proběhly původně odloţené 

volby v krizových oblastech svazových států Paňdţáb a Ásám, kde se bojovalo o 

27 mandátů
194

. Kongres jich obdrţel dalších 10, proto celková hodnota, o kterou 

se mohla jednobarevná kongresová vláda po volbách 1984 a 1985 opřít, činila 

414 mandátů, tj. 77 % obsazení dolní komory. Kongres podpořilo celkem 120 

z 250 milionů voličů, kteří se zúčastnili voleb, coţ de facto nepředstavovalo ani 

nadpoloviční většinu účasti, ale přesto to díky disproporci volebního systému 

stačilo k dalšímu jednoznačnému vítězství INC.
195

  

  

                                         

191 http://www.sikhmuseum.com/bluestar/index.html  
192 Indira Gándhíová vydrţela po roce 1980 u moci 1.752 dní, ale dohromady strávila v křesle 

ministerské předsedkyně celkem 5.829 dní [http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm]. 
193

 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1984. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf  
194 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1985. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf  
195 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf  

http://www.sikhmuseum.com/bluestar/index.html
http://pmindia.nic.in/pm_gandhi.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf


  

 82  

Tabulka č. 25: Parlamentní podpora a typ vlády, 1984 a 1985 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet křesel pro INC Typ vlády 

1984 a 1985
196

 541 414 (77 %) 
Jednobarevná vláda 

INC 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistických volebních ročenek 1984, 1985  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf 
 

Tabulka č. 26: Přehled o volbách 1984 a 1985  

Volby do Sněmovny lidu 
Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1984 a 1985 541 5.492 10,2 

Volby do Sněmovny lidu 
Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1984 a 1985 400 250 63 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistických volebních ročenek 1984, 1985  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf   

Vzhledem k výsledku voleb bylo zřejmé, ţe kongresovou vládu nemůţe 

narušit ţádná opoziční síla ať dalších národních či státních stran. Marxističtí 

komunisté (CPM) získali 22 a původní komunisté pouze 6 mandátů. 

Komunalistická Dţanta (JP) obdrţela 10 křesel a Indická lidová strana (BJP) 

pouze 2 křesla. Vzhledem k tomu, ţe se 80. léta nesla ve znamení sílícího 

regionalismu, tak i jednotlivé státní (regionální) strany získaly větší počet křesel 

neţ v předchozích volbách. Největší zastoupení na centrální úrovni měla 

andrapradéšská strana Země Telugů (TDP), která získala 30 mandátů; dále 

Ásámské lidové sdruţení (AGP), namířené proti imigrantům, 7 křesel a tamilská 

Celoindická Annáduraiova drávidská pokroková federace (AIADMK) 12 

mandátů.
197

  

 

 

 

 

                                         

196 Doplňovací volby v Paňdţábu a Ásámu (1985).  
197 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf
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Graf č. 4: Volební zisky předních národních stran 1984 a 1985 

 
Zdroj: zpracováno autorem dle údajů z Indické volební komise  
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf   

 

Graf č. 5: Volební zisky předních státních stran 1984 a 1985 

 
Zdroj: zpracováno autorem dle údajů z Indické volební komise  
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf   

 

Do velké politiky vstoupil Rádţív Gándhí v rychlém sledu událostí – 

nešťastná smrt bratra Saňdţaje (1980), násilná smrt matky Indiry (1984). Gándhí 

neměl, na rozdíl od svého zesnulého bratra a matky, nic společného 

s autoritářskými praktikami z dob výjimečného stavu (1975). Nebyl spojován 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1984/Vol_I_LS_84.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1985/Vol_I_LS_85.pdf
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s ţádnou mocenskou skupinou či korupčním skandálem, proto si po vstupu do 

úřadu premiéra
198

 vyslouţil gentlemanskou přezdívku „Pan čistý― (Mr. Clean). 

[Agrawal 2005b: 63-64] Obklopil se nepolitickými odborníky a snaţil se 

zmodernizovat Indii. Upustil od minulých myšlenek plánovaného hospodářství a 

nastoupil na cestu liberální ekonomiky. Jeho nová technokratická vláda 

deklarovala válku proti korupci, také se dále snaţila o zavedení modernizačních 

plánů, které by pomáhaly sniţovat vysokou negramotnost agrárně orientovaných 

obyvatel
199

 a dovedly by zemi blíţ k modernímu světu. Plány Gándhího 

kongresové technokratické vlády a následná realizace programu byla jedním 

nejmenovaným skeptikem posměšně označena za situaci: „From cow shit to 

bullshit in one generation“
200

 [Chand 1991b: 160]. Moţná i díky událostem, 

které vládu během funkčního období zastihly. 

  Stabilitou centrální vlády otřásly dva náboţenské případy, které souvisely 

s tím, zdali se centrální vládě podaří udrţet myšlenky sekularismu 

implementované do preambule indické ústavy Indirou Gándhíovou v roce 1976. 

[Gupta 1989: 33] Zkouška sekulárních hodnot nastala v justičním případě „Šáh 

Bánó― (Shah Bano), kdy soud rozvedené muslimské ţeně přiznal nárok na 

pravidelné měsíční výţivné. Manţel se proti rozsudku soudu odvolal 

s odůvodněním odkazující na islámské právo, tj. ţe své bývalé ţeně po rozvodu 

vyplatil tříměsíční odstupné. Manţelovo stanovisko k případu bylo soudem 

zamítnuto s verdiktem, ţe neexistuje jednotný občanský zákoník, který by 

pomohl integrovat indickou společnost. [Ghosh 1987: 64-65] Nesrovnalosti 

v právních normách byly vyčítány Gándhího kongresové vládě a důsledkem byl 

propad strany v lokálních volbách, v obvodech s převahou muslimských voličů, 

který nastal právě díky faktoru Šáh Bánó, na který finančně doplatil manţel. 

                                         

198 Ve čtyřiceti letech se stal nejmladším indickým ministerským předsedou. Dodnes je drţitelem tohoto 

primátu. Jednobarevná vláda INC pod jeho vedením vydrţela 1.858 dní, tj. jedno pětileté funkční období 

[http://pmindia.nic.in/pm_rajiv.htm]. 
199 Venkovského osídlení je důleţité z toho důvodu, ţe zahrnuje 72,2 % obyvatelstva Indie. Dle údajů při 

posledním sčítání z roku 2001 se jednalo o 742.490.639 lidí ţijících na indickém venkově 

[http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/rural.aspx]. 
200 Český překlad pejorativního označení situace: „Z kravského do normálního lejna v jedné generaci.“ 

http://pmindia.nic.in/pm_rajiv.htm
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/rural.aspx
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Kvůli obavám o další úbytek voličů, schválil parlament na popud vlády zákon, 

který manţelovi ukládal povinnost poskytnout rozvedené ţeně výţivné pouze na 

tři měsíce a rozloţil vyţivovací povinnost i na rodinu manţelky. [Filipský 2008: 

139] 

Dalším náboţenským konfliktem, který musela vláda řešit, byl spor 

ohledně Báburovy mešity ve městě Ajódhja (stát Uttarpradéš). Mešita byla 

postavena na oslavu muslimského císaře Bábura, ale na místě, kde stál původně 

hinduistický chrám. Centrální vláda chtěla zachovat náboţenskou rovnováhu, 

proto po ústupku muslimům v předchozí kauze Šáh Bánó (1985), chtěla vyrovnat 

situaci a zpřístupnila původní chrám hinduistické komunitě. Snaha o kompenzaci 

byla kontraproduktivní a zemi zachvátily náboţenské nepokoje. [Sharma 2002: 

128] 

A následovala horší situace. Nálepka „Pana čistého― vydrţela premiérovi 

jen do roku 1986, protoţe v té době vyšel na povrch zřejmě největší korupční 

skandál. Ministr financí Pratáp Singh začal prověřovat podezřelé finanční 

transakce, které se dotýkaly i samotného premiéra, výrazně tak napomohl 

k politizaci korupční kauzy a volebnímu úpadku Kongresu v roce 1989. Premiér 

byl nařčen, ţe při dodávkách zbrojního vybavení (konkrétně houfnic od švédské 

firmy Bofors) došlo k obohacení vládní strany. [Wariavwalla 1988: 119] Ministr 

financí Pratáp Singh, který celou kauzu rozpoutal, byl přeloţen na ministerstvo 

obrany, odkud dočasně pokračoval ve vyšetřování korupčních praktik. Po nátlaku 

členů vlády opustil v roce 1987 ministerstvo a zaloţil nestranické protikorupční 

hnutí Lidovou frontu (Jan Morcha – JM), která se po volbách v roce 1989 stala 

součástí nekongresové koaliční vlády [Ganesan 2002: 26-27] 
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4.2.7 Koaliční vláda antikongresových stran, 1989-1991 

Protikongresová propaganda, která začala díky konfesní kauze s 

Báburovou mešitou
201

, pokračovala pokusem o odhalení korupčního skandálu ve 

vládních kruzích a ovlivnila podobu volebních výsledků, v pořadí devátých, 

voleb do dolní komory uskutečněných v roce 1989. Kongres si svým 

rozkolísaným sekulárním postojem, kdy v případě Báburovy mešity jednou 

nadrţoval muslimům, podruhé hinduistům, odradil část voličů obou 

náboţenských táborů. Mimo rozkolísanosti se na výsledku voleb zcela zásadně 

podepsala korupční kauza ohledně nákupu vojenského vybavení (tzv. kauza 

Bofors), zahrnující údajně i osobu samotného premiéra Rádţíva Gándhího, který 

byl do té doby povaţován za politického gentlemana s přívlastkem Mr. Clean. 

[Chand 1991b: 422] Kongresový ministr financí a posléze i ministr obrany Pratáp 

Singh, který začal s protikorupčním taţením v tzv. kauze Bofors, musel vládu 

opustit de facto z důvodu protikongresové kampaně a neprokázaných obvinění 

premiéra. Politicky aktivní Singh na to reagoval zaloţením alternativního 

protikorupčního uskupení – Lidová fronta (JM), která se sloučila spolu s dalšími 

třemi nekongresovými stranami v jeden celek s názvem Lidová strana (Janata 

Dal – JD). Tato strana se stala hlavním opěrným bodem pro antikongresový 

koaliční blok tzv. Národní fronty (National Front – NF). [Chander 2004: 38-39] 

Mimo Lidovou stranu (JD) byla Národní fronta dále tvořena třemi regionálními 

stranami – Zemí Telugů (TDP), Drávidskou pokrokovou federací (DMK) a 

Ásámským lidovým sdruţením (AGP) [Strmiska 1997: 12]. 

Volby v roce 1989 vyhrál Indický národní kongres, ale díky 

protikongresové kampani Pratápa Singha nezískal většinu parlamentních křesel. 

Kongres obdrţel pouze 197 z 529 mandátů, coţ bylo o 217 méně neţ v předešlém 

období.
202

 Rádţív Gándhí odmítl jako vítěz voleb moţnost ustavit menšinovou 

                                         

201 Byla jablkem sváru pro další tři ministerské předsedy (Singh, Šekhár, Ráo), dokud ji na konci roku 

1992 nezbořil rozvášněný dav hinduistů [Smith 2003: 53]. 
202 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1989. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1989/Vol_I_LS_89.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1989/Vol_I_LS_89.pdf
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kongresovou vládu a soustředil svou stranu do role konzistentní opozice. Druhá v 

pořadí skončila před volbami nově ustavená Lidová strana (JD), která získala 143 

mandátů. Díky podpoře Indické lidové strany (BJP), která obdrţela 85 mandátů a 

obou komunistických stran (CPI, CPM) se 45 mandáty, vznikla menšinová 

antikongresová koaliční vláda Národní fronty v čele bojovníkem proti korupci 

a bývalým kongresistou Pratápem Singhem. [Hardgrave-Kocharek 2008: 300]  

Jediným pojítkem stran vládní koalice byl odpor k Indickému národnímu 

kongresu, ale i to se do budoucna stejně jako v případě koalice Dţanty (1977-

1980) ukázalo jako slabý motivační prvek soudruţnosti. Vláda Národní fronty 

nejprve musela uspokojit vnitřní mocenské ambice, proto byl po delší době znovu 

obsazen post místopředsedy vlády. Tím se stal Déví Lál, který předtím zastával 

funkci premiéra svazového státu Harijána. [Manisha 2004: 326] 

Vláda Národní fronty (NF) byla nestabilní a neklidná, coţ se projevilo 

nejprve destrukčními výroky místopředsedy vlády Lála o korupci (dozvuky kauzy 

Bofors) některých členů kabinetu, které nebyl Lál schopen prokázat. Poté 

samotný premiér Singh, který si uvědomoval, ţe operuje s menšinovou vládou 

bez silného mandátu, se pokoušel získat podporu z řad niţších kast. Snaţil se, 

aby vešlo v platnost nařízení tzv. Mandalovy komise (Mandal Commission) 

vydané v roce 1980. [Chakrabarty 2008: 64-65] Nařízení řešilo de facto 

tabulkové obsazování postů ve státní správě pro příslušníky niţších kast na 

základě principu pozitivní diskriminace. Vyšší kasty odsoudily premiérův pokus 

o „mandalizaci společnosti― (Mandalisation of Society), která ve svém důsledku 

stejně nevedla k posílení elektorátu vládní Lidové strany (JD), ale spíše 

polarizovala indickou kastovní společnost na zastánce a odpůrce pozitivní 

diskriminace. Zastánci mandalizace z niţších kast se stali součástí voličské 

základny Strany utlačovaných mas (Bahujan Samaj Party – BSP) a odpůrci 

mandalizace z řad vyšších kast se přidali k podpoře Indické lidové strany (BJP). 

[Chand 1991c: 237-238]  
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Indická lidová strana se stala nejprogresivnější sloţkou indického 

stranického systému. Její vůdce Lál Krišna Ádvání podnikl na konci září 1990 

okruţní jízdu po svazových státech s cílem poloţit základní kámen pro stavbu 

budoucího hinduistického chrámu na místě, kde současně leţela Báburova 

mešita, jeţ byla centrem pozornosti uţ za vlády premiéra Gándhího. Ádváního 

provokativní cesta prohlubovala náboţenskou nesnášenlivost mezi muslimy a 

hinduisty. Nakonec vedla v říjnu 1990 k jeho uvěznění. [Agrawal 1991: 175-176] 

Báburovu mešitu se na podzim 1990 podařilo ubránit před zbouráním, ale za 

cenu ztráty vládní podpory od Indické lidové strany (85 mandátů), coţ vedlo 

k pádu menšinového kabinetu Národní fronty. Nestabilní nekongresová vláda 

premiéra Pratápa Singha (12/1989-11/1990) vydrţela pouze 343 dní.
203

  

Vládě se stalo osudné i štěpení uvnitř samotné Lidové strany v listopadu 

1990. Stranu opustila frakce 61 ze 143 poslanců v čele s Čandrou Šekhárem. Ten 

vytvořil sekulární Lidovou stranu JD(S), která s podporou Indického národního 

kongresu sestavila novou menšinovou vládu. [Chand 1991c: 162-163] V čele 

vlády stanul premiér Čandra Šekhár. Kabinet byl ale nestabilní a zcela odkázaný 

na podporu Kongresu (197 křesel). Nová menšinová vláda prakticky jen přeţívala 

a nebyla schopna řešit ţádné zásadní věci. Nakonec po ztrátě kongresové 

podpory zanikla Šekhárova přechodná doslova přeţívající vláda a následovaly 

předčasné volby. Nestabilní menšinová vláda ministerského předsedy Čandry 

Šekhára (11/1990-6/1991) vydrţela pouhých 223 dní.
204

  

Průměrná délka trvání obou menšinových vlád Pratápa Singha (12/1989-

11/1990) a Čandry Šekhára (11/1990-6/1991) činila 283 dní.  

 

 

 

 

 

                                         

203 http://pmindia.nic.in/pm_vpsingh.htm  
204 http://pmindia.nic.in/pm_shekhar.htm  

http://pmindia.nic.in/pm_vpsingh.htm
http://pmindia.nic.in/pm_shekhar.htm
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Graf č. 6: Rozložení sil v dolní komoře po volbách v roce 1989 

 
Zdroj: zpracováno autorem dle údajů z Indické volební komise  
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1989/Vol_I_LS_89.pdf 

Tabulka č. 27: Přehled o volbách 1989  

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1989 529 6.160 11,6 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1989 499 310 62 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistické volební ročenky mapující rok 1989 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1989/Vol_I_LS_89.pdf  

 

4.2.8 Vláda Indického národního kongresu, 1991-1996 

Důsledkem nestability menšinových vlád Pratápa Singha a Čandry 

Šekhára byly předčasné, v pořadí desáté, volby do dolní komory uskutečněné 

v roce 1991. Volby se měly odehrát na konci května, ale z důvodu vraţdy 

Rádţíva Gándhího
205

 byly odloţeny aţ na červen. [Chand 1991b: 39] 

Původně se očekávalo, ţe do křesla premiéra opět zasedne Gándhí, který 

pomocí jednobarevné kongresové vlády navrátí zemi vládní stabilitu ztracenou 

během 556 dní koaličních vlád dvou premiérů mezi lety 1989-1991. Ale Rádţív 

Gándhí se stal během předvolební kampaně v Tamilnádu obětí pumového útoku 

                                         

205 Rádţív Gándhí byl zavraţděn 21. května 1991 při předvolební kampani poblíţ Madrásu (stát 

Tamilnád) [Chand 1991a: 39].  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1989/Vol_I_LS_89.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1989/Vol_I_LS_89.pdf
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sebevraţedné atentátnice, která jeho smrtí způsobila dočasný, sedmiletý ústup 

gándhíovsko-néhrúovské dynastie z vládní politiky
206

. [Kaarthikeyan - Raju 

2004: 29]  

Do čela Kongresu byl vybrán Narasimha Ráo
207

, který stranu v roce 1991 

dovedl k volebnímu vítězství. Nejednalo se však o zisk nadpoloviční většiny 

mandátů. Indický národní kongres (INC) získal díky vlně sympatií způsobené 

smrtí Gándhího pouze 232 z 521 křesel. Druhá v pořadí skončila Indická lidová 

strana (BJP) se 120 mandáty. Byl to její nejvyšší volební výsledek, který ji 

přiradil do role silné opoziční strany. Marxističtí komunisté (CPM) získali 35 

mandátů a původní komunisté (CPI) 14 parlamentních křesel. Kdysi vládní 

Lidová strana (JD) získala jen 59 křesel. Výraznější úspěch na centrální úrovni 

zaznamenaly i regionální strany. Andrapradéšská Země Telugů (TDP) obdrţela 

13 mandátů a tamilská Celoindická Annáduraiova drávidská pokroková federace 

(AIADMK) 11 křesel.
208

  

V té době sedmdesátiletý Narasimha Ráo se stal v závislosti na výsledku 

voleb ministerským předsedou pouze menšinové vlády
209

 Indického národního 

kongresu (INC), který se opíral převáţně o podporu (leckdy přeběhlých) 

poslanců z rozpolcené Lidové strany (JD). [Johari 2000: 123]  

Stabilita nové vlády byla prověřena hned na začátku jejího funkčního 

období kompaktními silami opozice z řad Indické lidové strany (BJP). 

Populistický vůdce této strany Lál Ádvání znovu rozpoutal kauzu kolem 

Báburovy mešity v Ajódhje (stát Uttarpradéš), která byla zfanatizovaným davem 

hinduistických extremistů v prosinci 1992 zbourána. [Jindal 1995: 8-9] Situace 

kolem mešity vedla k plošným náboţenským nepokojům mezi hinduisty a 

muslimy. Rozdmýchání konfliktu zbouráním posvátné stavby přineslo 

                                         

206 Manţelka Rádţíva Soňa Gándhíová se do politiky zapojila aţ v roce 1998, kdy se stala předsedkyní 

Indického národního kongresu. [http://www.soniagandhi.org/php/showContent.php?linkid=2] 
207 Ministr zahraničí ve vládě Indiry Gándhíové 1/1980-7/1984; ministr vnitra ve vládě Indiry i Rádţíva 

Gándhího 7/1984-12/1984 a ministr obrany 12/1984-9/1985 [http://pmindia.nic.in/pm_rao.htm] 
208 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1991. 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1991/VOL_I_91.pdf  

http://www.soniagandhi.org/php/showContent.php?linkid=2
http://pmindia.nic.in/pm_rao.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1991/VOL_I_91.pdf
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vnitropolitickou nestabilitu, které musela centrální vláda čelit pomocí represe. 

V Uttarpradéši, kde se mešita nacházela, byl rozpuštěn zákonodárný orgán a byl 

zaveden tzv. prezidentský reţim. Předáci extremistických muslimských a 

hinduistických skupin
210

 byli uvězněni. Menšinová vláda, kterou vedl Narasimha 

Ráo, si své důsledné kroky obhájila díky hlasům sekulárně zaměřených poslanců 

napříč politickým spektrem – bez poslanců BJP. [Katju 2003: 98-99]  

Mimo konfesní problémy se musela vláda potýkat hned na začátku 

funkčního období s váţnou finanční krizí (1991). Jako úspěšný řešitel se 

představil ministr financí a současný premiér Manmohan Singh. Vláda schválila 

jím navrţená úsporná opatření a programy vedoucí k liberalizaci indické 

ekonomiky (deregulace, privatizace, daňové reformy), které znamenaly úspěch 

vládní hospodářské politiky. [Chand 1991a: 178-179] Poklonu sklidil hlavně 

ministerský předseda Narasimha Ráo, kterému se začalo díky reformnímu řešení 

krize říkat „Otec indických ekonomických reforem― (Father of Indian Economic 

Reforms)
211

. 

Menšinová kongresová vláda se potýkala s náboţenskými a ekonomickými 

problémy převáţně na začátku funkčního období. Ale během pětiletého mandátu 

se podařilo situaci na všech frontách konsolidovat, proto lze vládu, v jejímţ čele 

stanul Narasimha Ráo hodnotit z hlediska funkčnosti jako úspěšnou. Ale 

z hlediska politické transparentnosti jako ne zcela netransparentní. Z pohledu 

konstituce se jednalo o menšinovou vládu, ale její rozpoloţení bylo v mnohem 

lepší situaci, neţ byl například stav nestabilních menšinových koaličních vlád 

mezi lety 1989-1991.  

 

                                                                                                                        

209
 Vláda měla 54 členů, kteří byli jmenováni prezidentem Rámasvání Vénkatarámanem 21. června 

1991 v časovém intervale menším neţ 24 hodin [Chand 1991: 127]. 
210 Nejaktivnější hinduistickou skupinou byla Světová rada hinduistů (Vishva Hindu Parishad – VHP) 

zaloţená v roce 1964 [Katju 2003: 17]. 
211 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4120315.stm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4120315.stm
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Narasimha Ráo se po volbách mohl opřít o 232 poslanců
212

, ale v průběhu 

pětiletého funkčního období došlo k posilování parlamentních pozic Kongresu. 

Díky korumpování politických představitelů
213

, přijímání disidentských poslanců 

z jiných stran – hlavně z nejednotné Lidové strany (JD), či vítězstvím 

v doplňujících volbách
214

, se počet přívrţenců vlády zvětšoval, aţ se na konci 

funkčního období podařilo sestavit poslední většinovou vládu Indického 

národního kongresu, která se tedy kompletně nevyprofilovala z voleb, ale 

průběţně z politického přeběhlictví a korupčních praktik potvrzující 

netransparentnost. [Strmiska 1997: 13; dále Deogaonkar 1997: 40] Skandály 

spojené s korupcí vedly v prosinci 1994 k rezignaci ministra pro rozvoj lidských 

zdrojů
215

 a neustálého kritika vlády Ardţana Singha. Dále došlo v roce 1995 

k rozkolu uvnitř Kongresu, který opustil kritický předák (nezastávající ţádnou 

vládní pozici) Nárajan Datta Tivárí.
216

 Přesto menšinová, respektive většinová 

vláda „Otce indických ekonomických reforem― vydrţela celé funkční období, tj. 

1.791 dní.
217

 Narasimha Ráo byl první vládní představitel nepocházející ze 

zavedené vládní dynastie, který dokončil celé funkční období. 

 

 

 

                                         

212 http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1991/VOL_I_91.pdf  
213 Narasimha Ráo měl být v roce 2000 prvním ministerským předsedou usvědčeným z korupce a hrozily 

mu tři roky vězení. Byl obviněn, ţe zaplatil několik set tisíc dollarů za náklonnost poslanců regionální 

strany Dţhárkhandské osvobozenecké fronty (Jharkhand Mukti Morcha – JMM) při parlamentním 

hlasování o důvěře vládě v roce 1993. Nakonec Vrchní soud v Novém Dillí rozhodl v roce 2002 ve 

prospěch bývalého ministerského předsedy na základně nespolehlivých tvrzení hlavního svědka celého 

případu, a tím umoţnil bývalému ministerskému předsedovi klidné doţití. Narasimha Ráo zemřel v roce 

2004. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1874500.stm; dále Ahuja 1998: 2] 
214 V roce 1992 proběhly odloţené volby v Paňdţábu. Bojovalo se o 13 křesel, z toho 12 obsadil Indický 

národní kongres, který tak upravil svůj počet křesel v dolní komoře na: 224/534. Blíţe viz oficiální 

zpráva Indické volební komise o průběhu odloţených voleb v Paňdţábu uskutečněných v roce 1992 

[http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1992/GE_VOL_I_92.pdf].  
215 Ministry of Human Resource and Development (MHRD), které se člení na oddělení školního 

vzdělání a gramotnosti; oddělení vyššího vzdělání [http://www.education.nic.in/]. Ardţan Singh 

zastával 10 let po rezignaci z Ráovy vlády stejný ministerský post i ve vládě Manmohana Singha mezi 

lety 2004-2009. 
216 Tivárí býval ministrem vlády Rádţívá Gándhího – zastával post ministra průmyslu (1985), ministra 

ropných surovin (1986), ministra zahraničí (10/1986-7/1987). [http://www.thepresident.in/GovDet-

10/NARAYAN-DUTT-TIWARI.html?gid=37] 
217 http://pmindia.nic.in/former.htm  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1991/VOL_I_91.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1874500.stm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1992/GE_VOL_I_92.pdf
http://www.education.nic.in/
http://www.thepresident.in/GovDet-10/NARAYAN-DUTT-TIWARI.html?gid=37
http://www.thepresident.in/GovDet-10/NARAYAN-DUTT-TIWARI.html?gid=37
http://pmindia.nic.in/former.htm
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Graf č. 7: Délka funkčního období tří premiérů, 1989-1996 

 
Zdroj: zpracováno autorem ze zdroje http://pmindia.nic.in/former.htm  

 

Tabulka č. 28: Přehled o volbách 1991  

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1991 a 1992
218

 534 8.749 16,4 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1991 a 1992 499 310 62 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistických volebních ročenek 1991, 1992 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1991/VOL_I_91.pdf 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1992/GE_VOL_I_92.pdf  

 

 

4.2.9 Nekongresové vlády mezi lety 1996-2004  

  V roce 1996 se odehrály v pořadí jedenácté volby do dolní komory, do 

kterých vstupoval Indický národní kongres s pošramocenou pověstí 

z předchozího vládního období, kdy několik členů vlády odstoupilo a samotný 

premiér Narasimha Ráo byl obviněn z korupce při snahách o zachování vládní 

důvěry. [Nalla-Kumar 2005: 52] Mimo to procházel Kongres vnitřními frakčními 

boji, coţ mu ve volbách rozhodně neprospělo. Byl zaznamenán výrazný odliv 

veřejné podpory a značný pokles důvěryhodnosti strany. Rokem 1996 skončila 

éra jednobarevných vlád, které se v Indii od zisku nezávislosti dařilo sestavit 

                                         

218 Doplňující volby v Paňdţábu (1992). 

http://pmindia.nic.in/former.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1991/VOL_I_91.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1992/GE_VOL_I_92.pdf
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pouze Indickému národnímu kongresu (viz tabulka č. 12). Po roce 1996 se začala 

uplatňovat nová politika, ve smyslu předvolebních a povolebních spojeneckých 

koaličních bloků, která Indii přinesla nový model sloţení vládní moci fungující 

dodnes. [Chand 1997: 137; dále Krása 1997: 317]  

Ve volbách 1996 obdrţela vítězná Indická lidová strana (BJP) 161 křesel, 

druhý skončil Indický národní kongres (INC) se 140 mandáty a třetí byla Lidová 

strana (JD) se 46 mandáty, čtvrtí byli marxističtí komunisté (CPM) s 32 křesly, 

zbylé uţ většinou regionální strany získaly pod 20 mandátů.
219

 Prezident Šankar 

Šarma
220

 vyzval, v závislosti na výsledku voleb, vůdce vítězné Indické lidové 

strany (BJP) Atala Bihárí Vádţpejího, aby sestavil vládu. Vádţpejí se pokusil 

uspět se svou koaličně izolovanou a menšinovou vládu BJP, která vydrţela 

pouze 16 dní. Premiér nemohl sehnat adekvátní počet koaličních spojenců, kteří 

se mimo jiné obávali nacionalistického vedení politiky a odsoudili tak v té době 

Indickou lidovou stranu do role vládní opozice. Premiér Vádţpejí upustil od 

myšlenek utvoření vlády a přenechal moţnost dalším stranám. [Raghavan 1996: 

220] Kongres, jako druhá největší strana, odmítl nabízenou příleţitost k sestavení 

vlády a rozhodl se v tomto úsilí podpořit v pořadí třetí Lidovou stranu.  

Pod vedením Lidové strany byla vytvořena menšinová koaliční vláda 

Jednotné fronty (United Front – UF). Koalice se skládala ze třinácti vesměs 

regionálních stran. Na jedné straně vyplňovala prostor mezi hinduistickým 

nacionalismem BJP a na druhé straně fungovala jako protiváha INC, který 

paradoxně Jednotné frontě spolu s marxistickými komunisty zajišťoval vnější 

podporu. Premiérem početné menšinové koaliční vlády zcela závislé na libovůli 

Kongresu se stal v červnu roku 1996 karnatácký ministerský předseda Devé 

Gauda, který pocházel z Lidové strany. [
221

; Chander 2004: 41] 

 

                                         

219
 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1996 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1996/Vol_I_LS_96.pdf  
220 Nastoupil do úřadu v červenci 1992 po uplynutí funkčního období Rámasvámího Vénkatarámana 

[http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html]. 
221 http://pmindia.nic.in/pm_gowda.htm  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1996/Vol_I_LS_96.pdf
http://presidentofindia.nic.in/formerpresidents.html
http://pmindia.nic.in/pm_gowda.htm
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Koaliční vláda ministerského předsedy Devé Gaudy se shodla na 

povolebním manifestu s názvem Společný minimální program (The Common 

Minimum Programe). Prioritou programu nového kabinetu byl rozvoj indického 

venkova se zaměřením na drobné zemědělce a hlavním mottem byla sociální 

spravedlnost [Chand 1997: 133-135].  

V závislosti na sloţité a regionálně různorodé struktuře koalice se dal 

očekávat brzký vnitřní rozklad. Příčinou krize vlády byl paradoxně jiný faktor, tj. 

obměna vedení Kongresu, který vládu podporoval. Na čelní pozici skončil 

Narasimha Ráo a novým předsedou strany se stal Sitaram Kesri, který zapříčinil 

demisi Devé Gaudy po 324 dnech vlády. [Vohra 2001: 301] Aby se zabránilo 

předčasným volbám, byl po zákulisním jednání vybrán nový ministerský 

předseda. Jednalo se o Kumára Gudţrála taktéţ z Lidové strany, který v předešlé 

vládě zastával post ministra zahraničí a vodních zdrojů.
222

 Ale i kompromisně 

vybraný Gudţrál vydrţel ve funkci pouze 332 dní, protoţe Indický národní 

kongres vyvinul na vládu Jednotné fronty další tlak. Tentokrát nikoli z důvodu 

obměny kádrů strany, ale kvůli důvodnému podezření, ţe jedna strana vládní 

koalice, konkrétně Drávidská pokroková koalice (DMK), byla údajně ve spojení 

s organizací, která stála za atentátem na Rádţíva Gándhího. [Vohra 2001: 302] 

Z toho důvodu byla vládě na konci roku 1997 vypovězena podpora a v březnu 

1998 následovaly předčasné volby.  

Výsledky voleb 1998 potvrdily stoupající preference Indické lidové strany 

(BJP), která získala 182 křesel, na rozdíl od Kongresu, který obdrţel 141 

mandátů.
223

 Vítězná BJP vytvořila pomocí nesourodé koalice regionálních stran 

menšinový kabinet v čele s  ministerským předsedou Vádţpejím. Jednalo se o 

menšinovou koaliční vládu Národní demokratické aliance (National Democratic 

Alliance – NDA). Ta sdruţovala menší regionální strany pod vedením nejsilnější 

Indické lidové strany. Menšinová vláda vydrţela pouze do konce roku 1998, kdy 

                                         

222 http://pmindia.nic.in/pm_gujral.htm  
223 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1998 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1998/Vol_I_LS_98.pdf  

http://pmindia.nic.in/pm_gujral.htm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1998/Vol_I_LS_98.pdf
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koalici opustilo 18 poslanců z Celoindické Annáduraiovy drávidské pokrokové 

federace (AIADMK) vedené tamilskou političkou a bývalou herečkou 

Dţajalalitou Dţajáramovou. Tímto krokem se Dţajalalita rozhodla rozloţit 

centrální vládu, která vydrţela u moci 387 dní. [
224

; Thakurta-Raghuraman 2004: 

238-239]  

Po rozluce s AIADMK došlo ke ztrátě vládní podpory a následovaly 

předčasné volby v roce 1999, které potvrdily silnou pozici Indické lidové strany. 

BJP obdrţela znovu 182 křesel.
225

 Ministerským předsedou se stal Atal Bihárí 

Vádţpejí. Ten sestavil kabinet na bázi opětovné menšinové koaliční vlády 

Národní demokratické aliance, která vydrţela za silné podpory silné regionální 

strany ándhrapradéšské Drávidské pokrokové federace (DMK) 1.869 dní a těţila 

z nejhoršího volebního výsledku Indického národního kongresu.
226

  

Kongres pod vedením Soni Gándhíové
227

 získal pouze 114 z 543 křesel, 

coţ bylo nejméně v celé historii. Naopak koalice NDA byla ve vládním systému 

jedinou nekongresovou stabilní vládou, která vydrţela i díky podpoře DMK celé 

pětileté funkční období. [McMillan 2005: 33]  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

224 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/318912.stm  
225

 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 1999 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1999/Vol_I_LS_99.pdf  
226 http://www.wsws.org/articles/1999/oct1999/ind2-o13.shtml  
227 Původem Italka a manţelka zavraţděného Rádţíva Gándhího se v roce 1998 stala předsedkyní 

Indického národního kongresu. [http://www.soniagandhi.org/php/showContent.php?linkid=2] 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/318912.stm
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1999/Vol_I_LS_99.pdf
http://www.wsws.org/articles/1999/oct1999/ind2-o13.shtml
http://www.soniagandhi.org/php/showContent.php?linkid=2
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Tabulka č. 29: Přehled o volbách 1996, 1998, 1999228 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

1996 543 13.952 25,7 

1998 543 4.750 8,7 

1999 543 4.648 8,6 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

1996 593 335 56 

1998 606 375 62 

1999 620 372 60 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistických volebních ročenek 1996, 1998, 1999 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1996/Vol_I_LS_96.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1998/Vol_I_LS_98.pdf 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1999/Vol_I_LS_99.pdf 

 

4.2.10 Obnovení moci Kongresu po roce 2004 

V roce 2004 se uskutečnily čtrnácté volby do dolní komory, které vedly 

k renesanci vlády Indického národního kongresu v čele se Soňou Gándhíovou. 

Kongres sice nezískal parlamentní většinu, ale se 145 křesly se stal vítězem voleb 

a měl tak moţnost sestavit vládu. Konkurenční a původně vládní Indická lidová 

strana vedená Atalem Bihárím Vádţpejím utrpěla překvapivou poráţku a skončila 

druhá. BJP obdrţela pouze 138 mandátů, coţ bylo o 44 méně neţ v předešlých 

volbách.
229

 Na neúspěchu se s největší pravděpodobností podílela vlastní 

předvolební kampaň „Indie zářící― (India Shining), která se ukázala být 

kontraproduktivní. Zmíněný slogan měl lidem připomenout, ţe se nikdy neměli 

lépe neţ nyní, a to právě díky politice Národní demokratické aliance vedené BJP. 

Předloţené heslo oslovilo jen méně početnou střední třídu ţijící ve městech, ale 

v převaţujícím venkovském obyvatelstvu Indie, kde ţije přibliţně 25 % lidí pod 

hranicí chudoby
230

, nadšení nevzbudilo.
231

  

                                         

228
 Troje volby do dolní komory parlamentu během 40 měsíců. 

229 Oficiální zpráva Indické volební komise o průběhu parlamentních voleb uskutečněných v roce 2004 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_2004/Vol_I_LS_2004.pdf  
230 http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=in&v=69  
231 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3756387.stm  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1996/Vol_I_LS_96.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1998/Vol_I_LS_98.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1999/Vol_I_LS_99.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_2004/Vol_I_LS_2004.pdf
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=in&v=69
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3756387.stm
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Indický národní kongres musel uţ před volbami 2004 reagovat na 

úspěšnou koaliční politiku svého největšího rivala, proto pod vedením Soni 

Gándhíové vytvořil koaliční blok čtrnácti stran Jednotné pokrokové aliance 

(United Progressive Alliance – UPA). Do koalice původně patřila například 

Národní lidová strana (RJD), Drávidská pokroková federace (DMK), 

Nacionalistická kongresová strana (NCP) a Lidová strana nájemců (PMK). Blok 

Jednotné pokrokové aliance vytvořil po vítězných volbách menšinovou koaliční 

vládu podporovanou dalším koaličním uskupením Levá fronta (Left Front – LF). 

Do bloku patřily například obě komunistické strany (CPI, CPM) a Celoindický 

pokrokový blok (AIFB).
232

  

Obsazení postu ministerského předsedy nové vlády bylo překvapivé. 

Vítězka voleb Soňa Gándhíová funkci odmítla,
233

 ale zůstala i nadále předsedkyní 

Indického národního kongresu a koaličního bloku UPA. Ministerským předsedou 

byl jmenován Manmohan Singh.
234

  

Singhova menšinová vláda přijala „Národní společný minimální program 

vlády Indie― (National Common Minimum Programe of the Government of 

India), který stanovil několik základních principů. Program se zaměřil na posílení 

postavení ţen ve společnosti, zvýšení tempa hospodářského růstu o 7-8 % ročně, 

zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro nejniţší kasty, náboţenské menšiny, 

podporu rozvoje venkova a zemědělské výroby.
235

 Pro podporu zanedbávaného 

venkova se vláda snaţila udělat maximum a pustila se do odváţného projektu 

„Budování Indie― (Bharat Nirman). Projekt zahrnoval výstavbu obydlí, silnic, 

zajištění dodávek pitné vody, budování elektrické, telefonické a závlahové sítě.
236

  

                                         

232 http://pmindia.nic.in/cmp.pdf; mimo stran Levé fronty poskytla vládě podporu Strana utlačovaných 

mas (Bahujan Samaj Party – BSP), Socialistická strana (Samajwadi Party – SP) a Kéralský kongres 

(Kerala Congress – KC) 
233 S odůvodněním před poslanci INC: „V jedné věci jsem měla odjakživa jasno: a sice že pokud se 

někdy ocitnu v takové situaci jako dnes, udělám, co mi velí vnitřní hlas. Dnes mi říká, že musím tuto 

funkci pokorně odmítnout“ [http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3726081.stm]. 
234 Ekonom a bývalý Ministr financí v letech 1991-1996; od 1991 členem pouze horní komory 

parlamentu, kde byl mezi lety 1998-2004 vůdce opozice. [http://pmindia.nic.in/pm_manmohan.htm]  
235 http://pmindia.nic.in/cmp.pdf 
236 http://www.bharatnirman.gov.in/page2.html  

http://pmindia.nic.in/cmp.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3726081.stm
http://pmindia.nic.in/pm_manmohan.htm
http://pmindia.nic.in/cmp.pdf
http://www.bharatnirman.gov.in/page2.html
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Vláda si během funkčního období počínala úspěšně a nepotýkala se 

s váţnějšími problémy. Výjimkou bylo aţ v roce 2007 kontroverzní rozhodnutí o 

vyhloubení mělkého kanálu mezi Indií a Srí Lankou. Kanál měl zkrátit plavbu 

mezi západním a východním pobřeţím země, ale jeho vybudování by vedlo 

k destrukci pásu korálových ostrovů známých téţ jako Rámův most (Ram Setu), 

coţ je pro miliony tradičních hinduistů nepřípustné.
237

 Spor o zachování 

kulturního dědictví se stal substituentem utlumeného náboţenského konfliktu 80. 

a 90. let minulého století o Rámovo rodiště ve městě Ajódhja.  

Nejpodstatnější byl z hlediska vládní stability červenec 2008, kdy Levá 

fronta (LF) vypověděla vládě podporu kvůli uzavření dohody o civilní jaderné 

spolupráci se Spojenými státy. Poté proběhl neúspěšný společný pokus BJP a LF 

o sesazení vlády a vyhlášení předčasných voleb.
238

 První menšinová koaliční 

vláda Manmohana Singha tento pokus za pomoci spřízněných stran a 

nerozhodnutých poslanců ustála a vydrţela tak u moci celé pětileté funkční 

období. 

Na jaře 2009 proběhly patnácté volby do dolní komory, které potvrdily 

setrvání vlády Indického národního kongresu a jeho koaličních spojenců. 

Ministerský předseda Manmohan Singh obhájil svůj post a sestavil další 

menšinovou koaliční vládu Jednotné pokrokové aliance se silnějším mandátem 

neţ po předchozích volbách. Menšinová koalice UPA disponuje 262 křesly (z 

toho 206 pro INC) a je podporována 21 mandáty Strany většinového společenství 

(BSP) a několika menšími stranami.
239

  

V opozici zůstala Národní demokratická aliance v čele s Indickou lidovou 

stranou (BJP), kterou v současnosti vede místo Vádţpejího dvaaosmdesátiletý 

Lál Krišna Advání.
240

 Do opozice se uchýlila i tzv. Třetí fronta (Third Front - 

TF) neboli Jednotná národní pokroková aliance (United National Progressive 

                                         

237
 Výbor hindského povědomí (Hindu Janajagruti Samiti – HJS) vede kampaně k záchraně Rámova 

mostu [http://www.hindujagruti.org/activities/campaigns/religious/ramsetu/] 
238 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7519860.stm  
239 http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bsp-to-give-outside-support-to-upa-government-

mayawati_100194448.html  

http://www.hindujagruti.org/activities/campaigns/religious/ramsetu/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7519860.stm
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bsp-to-give-outside-support-to-upa-government-mayawati_100194448.html
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bsp-to-give-outside-support-to-upa-government-mayawati_100194448.html
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Alliance – UNPA), která zahrnuje mimo jiné například obě komunistické strany 

Levé fronty (CPM, CPI), Lidovou stranu nájemců (PMK) a DMK (Drávidskou 

pokrokovou federaci).
241

 Strana většinového společenství, která je také součástí 

Třetí fronty, naopak podporuje současnou vládu. Mimo existence bloků UPA, 

NDA, TF, respektive UNPA se v Indii vyskytuje i koalice tzv. Čtvrté fronty 

(Fourth Front), která zahrnuje například Socialistickou stranu (SP) a Národní 

lidovou stranu (RJD) – nepodporují vládu UPA.
242

 

Současný ministerský předseda Manmohan Singh je drţitelem několika 

prvenství. Jedná se o prvního sikha na postu předsedy vlády a jde teprve o 

prvního premiéra po Néhrúovi (8/1947-5/1964), který dokončil celé pětileté 

funkční období (5/2004-5/2009) a následně po volbách obnovil vládní mandát 

(5/2009-5/2014). [
243

; Bhushan-Katyal 2004: 15] 

Tabulka č. 30: Přehled o volbách 2004, 2009 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Celkový počet 

křesel 
Počet kandidátů 

Z toho kandidátů na 

1 křeslo 

2004 543 5.435 10,0 

2009 543 6.719 12,4 

Volby do Sněmovny 

lidu 

Počet obyvatel 

s AVP [mil.] 

Celkem hlasovalo   

obyvatel [v mil.] 
Volební účast [%] 

2004 671 390 58 

2009 717 417 58 

Zdroj: zpracováno autorem dle údajů statistických volebních ročenek 2004, 2009 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_2004/Vol_I_LS_2004.pdf  

http://eci.nic.in/eci_main/archiveofge2009/archive_ge2009.asp  

 
 
 

                                                                                                                        

240 Mezi lety 1999-2004 byl místopředsedou vlády NDA [http://www.bjp.org/content/view/726/399/]   
241 http://www.thaindian.com/newsportal/politics/unpa-is-year-old-does-it-have-a-future_10056990.html  
242 http://timesofindia.indiatimes.com/India/Fourth-Front-leads-in-33-seats/articleshow/4538640.cms  
243 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3725357.stm  

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_2004/Vol_I_LS_2004.pdf
http://eci.nic.in/eci_main/archiveofge2009/archive_ge2009.asp
http://www.bjp.org/content/view/726/399/
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/unpa-is-year-old-does-it-have-a-future_10056990.html
http://timesofindia.indiatimes.com/India/Fourth-Front-leads-in-33-seats/articleshow/4538640.cms
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3725357.stm
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4.3 Typologie indických vlád mezi lety 1947-2009 

Ve sledovaném období 1947-2009, ve kterém proběhlo patnáct voleb do 

dolní komory, se v Indii vystřídalo osmnáct vlád
244

, za úřadování čtrnácti 

ministerských předsedů. V průměru byla jedna vláda ve funkci přibliţně 1.253 

dní
245

.  

Tabulka č. 31: Vlády Indie v období 1947-2009 

Ministerský 

předseda (strana) 

Funkční  

období 

Počet 

dní 

Vládní 

strana či 

koalice  

Podpora v parlamentu 
Typ 

vlády 

Dţaváharlál Néhrú 

(INC) 

15. 8. 1947 – 

27. 5. 1964 
6.130 INC 

1947-1952 (209/299) 

1952-1957 (364/489) 

1957-1962 (371/494) 

1962-1967 (361/494) 

1967-1971  (283/520) 

* 11/1969 rozpad INC na dvě 

strany: INC(O) a INC(R) 

1971-1977  (352/518) 

SP 

Gulzárílál Nanda I. 

(INC) 

27. 5. 1964 – 

9. 6. 1964 
13 INC 

SP 

 

Lál Bahádur Šástrí 

(INC) 

9. 6. 1964 – 

11. 1. 1966 
581 INC SP 

Gulzárílál Nanda II. 

(INC) 

11. 1. 1966 – 

24. 1. 1966 
13 INC 

SP 

 

Indira Gándhíová I. 

(INC) 

24. 1. 1966 – 

24. 3. 1977 
4.077 INC SP 

Mórárdţí Désáí 

INC(O) 

24. 3. 1977 – 

28. 7. 1979 
856 JP  

295/542  

koaliční uskupení Dţanta 

(Janata Party – JP)  

MWC 

Čaran Singh 

(BLD) 

28. 7. 1979 –  

14. 1. 1980 
170 JP  

redukovaná menšinová Dţanta bez 

podpory 
MG  

Indira Gándhíová II. 

(INC) 

14. 1. 1980 – 

31. 10. 1984 
1.752 INC 353/529 SP 

Rádţív Gándhí 

(INC) 

31. 10. 1984 

– 2. 12. 1989 
1.858 INC 414/541 SP 

Pratáp Singh 

(JD) 

2. 12. 1989 – 

10. 11. 1990 
343 NF 

143/529, menšinová koalice 7 

stran Národní fronty (National 

Front – NF), s podporou CPI, 

CPM, BJP (273/529), ale bez 

podpory INC (197 křesel) 

MG 

Čandra Šékhar 

JD(S) 

10. 11. 1990 

– 21. 6. 1991 
223 JD(S) 

rozpad koalice Národní fronty, 

vznik frakce JD(S) z části vládní 

JD, nakonec bez podpory INC 

MG  

                                         

244 Klasifikačním hlediskem pro započítání vlád byly dva faktory: změna na postu premiéra a změna 

stran uvnitř koaličních bloků [Strom 1990: 57] 
245 Veškeré výpočty jsou provedeny bez započítání druhé menšinové vlády Manmohana Singha, která 

začala úřadovat od května 2009. 
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Narasinha Ráo 

(INC) 

21. 6. 1991 –

16. 5. 1996 
1.791 INC 

244/534, dočasně menšinová; poté 

většinová jednobarevná vláda INC 
MG, SP 

Atal Bihárí Vádţpejí 

(BJP) 

16. 5. 1996 – 

1. 6. 1996 
16 BJP 

161/543, menšinová vláda 

izolované Indické lidové strany 

(BJP) bez podpory 

MG  

Devé Gauda 

(JD) 

1. 6. 1996 – 

21. 4. 1997 
324 UF  

menšinová koaliční vláda 13 stran 

Jednotné fronty  

(United Front – UF)  

MG 

Indra Kumár 

Gudţrál 

(JD) 

21. 4. 1997 –  

19. 3. 1998 
332 UF  

menšinová koaliční vláda 15 stran 

Jednotné fronty 

(United Front – UF) 

MG 

Atal Bihárí Vádţpejí 

(BJP) 

 

19. 3. 1998 –  

10. 4. 1999 
387 

NDA 

 

254/543, menšinová koaliční vláda 

BJP za podpory stran sdruţených 

v Národní demokratické alianci 

(National Democratic Alliance – 

NDA) 

MG 

10. 4. 1999 –  

22. 5. 2004 
1.869 NDA 

270/543, menšinová koaliční vláda 

NDA v čele s BJP, podpora DMK 
MG 

Manmohan Singh 

(INC) 

 

22. 5. 2004 –  

22. 5. 2009 
1.822 

UPA 

 

218/543, menšinová koaliční vláda 

Jednotné pokrokové aliance 

(United Progressive Alliance –

UPA) v čele s INC za podpory 

levicové koalice Levé fronty (Left 

Front – LF) 

MG 

22. 5. 2009 –

dosud
246

 
- UPA 

262/543, menšinová koaliční vláda 

UPA vedená INC  
MG 

MWC = Minimální vítězná koalice (Minimal Winning Coalition); MG = Menšinová vláda (Minority 

Government); SP = Jednobarevná (většinová) vláda (Single Party Government); JP  –  koalice Dţanta; 

LF  –  Levá fronta  NDA  – koalice Národní demokratické aliance NF – koalice Národní fronty; UF – 

koalice Jednotné fronty; UPA –  koalice Jednotné pokrokové aliance;  

Zdroj:  sestaveno autorem na základě informací z Filipský 2008: 116-151; Chander 2004: 30-73; 

Strmiska 1997: 4-17; Vohra 2001: 185-297; http://eci.nic.in/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp/;   

http://pmindia.nic.in/former.htm  

 

Indický národní kongres (INC) přímo nevládl pouze v letech 1977-1980, 

1989-1991, 1996-1998
247

, kdy se zformovaly křehké koalice nekongresových 

stran, a v období 1998-2004, kdy vládl současný největší konkurent Indického 

národního kongresu (INC), Indická lidová strana (BJP). Od roku 2004 vládne 

opět INC.  

                                         

246 Vzhledem ke kaţdodenní změně trvanlivosti není tento kabinet začleněn do výpočtů. 
247 V letech 1996-1998 sice INC nevládl, ale dočasně podporoval slabou koaliční vládu Sjednocené 

fronty, která však díky němu v roce 1998 padla. Kdyţ uţ nebyl INC u moci, mohl být bez problémů 

početnou a konzistentní opozicí [http://eci.nic.in/StatisticalReports/LS_1996/Vol_I_LS_96.pdf]. 

http://eci.nic.in/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp/
http://pmindia.nic.in/former.htm
http://eci.nic.in/StatisticalReports/LS_1996/Vol_I_LS_96.pdf
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Nejdelšího trvání zatím dosáhla jednobarevná vláda Indického národního 

kongresu (INC) s minimální personální obměnou pod vedením prvního 

ministerského předsedy Dţaváharlála Néhrúa (8/1947-5/1964), a to celkem 6.130 

dní. Další nejdelší kongresovou, jednobarevnou vládou byla vláda za éry 

Néhrúovy dcery, ministerské předsedkyně Indiry Gándhíové, zastávající tento 

úřad ve dvou obdobích (1/1966-3/1977 a 1/1980-10/1984), celkem 5.829 dní. 

Nejkratší vlády se dvakrát na třináct dní ujal v letech 1964 a 1966 ministr vnitra 

Gulzárílál Nanda, který byl nucen reflektovat předčasná úmrtí dvou 

ministerských předsedů Néhrúa (5/1964) a Šástrího (1/1966). V obou případech 

setrval v úřadu symbolicky třináct dní, dokud nebyl vybrán nový premiér. 

Z hlediska typologie vládních koalic byl v indických poměrech častý výskyt 

jednobarevných vlád SP (Single Party Government) v podání Indického 

národního kongresu. Jednobarevné vlády byly sestaveny pouze Kongresem, a to 

celkem osmkrát.
248

 Zahrnovaly přibliţně čtyřicetiletou vládní epochu (1947-

1977, 1980-1989, 1991-1996) čítající šest ministerských předsedů.  

Po ztrátě predominance Indického národního kongresu, respektive po 

volbách 1977, vznikla mezi lety 1977-1979 jedna vláda minimální vítězné 

koalice MWC (Minimal Winning Coalition) tzv. Dţanta trvající 856 dní. Jediným 

propojením stran koalice byla společná averze vůči Kongresu, respektive Indiře 

Gándhíové, coţ nebylo dlouhodobé pojítko pro různorodé strany koalice. Kromě 

dlouhotrvajících, jednobarevných vlád (jedna trvala průměrně 2.027 dní) je 

v Indii nejčastějším úkazem přítomnost poměrně krátkodobých, menšinových 

vlád MG (Minority Government), kterých bylo celkem devět. Celé pětileté 

funkční období mezi lety 1999-2004 vydrţela jen jedna nekongresová menšinová 

vláda ministerského předsedy Atala Bihárí Vádţpejího. Průměrná délka všech 

menšinových vlád byla přibliţně 610 dní. 

 

                                         

248 Vládní etapu 1991-1996 lze teoreticky povaţovat za smíšenou situaci. Na začátku se jednalo o 

menšinovou vládu INC, ze které se díky politické korupci a doplňujícím volbám stala vláda většinová. 

Ve svých výpočtech ji řadím jako poslední většinovou vládu Indického národního kongresu. 
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Ve sledovaném období 1947-2009 se v indickém vládním modelu 

nevyskytla ţádná velká koalice OC (Oversized Coalition) ani úřednická vláda 

CG (Caretaker Government), tedy pokud za úřednické nebudeme povaţovat dvě 

Nandovy třináctidenní zástupné vlády v letech 1964 a 1966. Jednalo se sice o 

překlenující kabinety, ovšem stále se opírající o tutéţ parlamentně-politickou 

podporu. 
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5 ZÁVĚR 

Díky vysokému počtu obyvatel je Indická republika největší parlamentní 

demokracií světa
249

, která v současné době umoţňuje vyuţít, prostřednictvím 

systému prosté většiny, aktivní volební právo a zvolit tak své reprezentanty 

přibliţně 717 milionům oprávněných voličů. Během období 1947-2009 se 

uskutečnilo celkem patnáct voleb do dolní komory, které rozhodly o budoucí 

podobě zpravidla jednobarevných a menšinových vlád. Přitom celých šest 

z těchto voleb bylo předčasných (40 %); a to nejčastěji z důvodu rozpadu 

nestabilních antikongresových koalic, dále kvůli vnitřnímu pnutí uvnitř vládního 

Kongresu na začátku 70. let minulého století nebo kvůli vraţdě představitelky 

vládnoucí dynastie Indiry Gándhíové. 

Mezi hlavní faktory podílející se na podobě vládního modelu lze zahrnout 

historickou zkušenost země coby bývalé britské kolonie, respektive s tím spojený 

vznik protikoloniálního kongresového hnutí; dále projev volebního systému 

prosté většiny aplikovaného v tamních socio-kulturních podmínkách, který vedl 

k dlouhodobé, kongresové, vládní éře (1952-1977, 1980-1989, 1991-1996) a 

pojetí Indie v určitých stádiích vývoje jako „demokracie dynastického typu―. 

Mezi další důleţité faktory lze zařadit vliv náboţenství, protoţe se jedná o 

rozlehlou multikonfesní zemi, kde se mimo křesťanství, buddhismu a dţinismu 

střetávají politicky aktivní náboţenské proudy – dominantní hinduismus, islám a 

sikhismus. Na podobě vládního modelu se podepsal i převládající muţský 

šovinismus, vysoká míra korupce nejen ve vládních kruzích na centrální úrovni 

(případ Rádţív Gándhí, Narasimha Ráo), dále také negramotnost obyvatel blíţící 

se hranici 40 % a kastovní systém bránící modernizaci společnosti. 

V čele indických vlád stálo mezi lety 1947-2009 čtrnáct ministerských 

předsedů, z toho sedm z Indického národního kongresu, ve skutečnosti jediných 

                                         

249 Kanada je také například největší parlamentní demokracií světa, ale ne v závislosti na počtu obyvatel 

(voličů) jako Indie, ale v závislosti na rozloze, která činí 9.976.140 km2 a řadí ji tak na druhé místo 

seznamu států dle rozlohy [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html]. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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kompetentních osob plně odpovědných za vládní politiku země. Nejdéle, bez 

přerušení vládl přibliţně sedmnáct let první premiér Dţaváharlál Néhrú (8/1947-

5/1964), následovaný dcerou Indirou Gándhíovou (v historii jedinou ţenou na 

tomto postu), která vládla ve dvou etapách (1/1966-3/1977; 1/1980-10/1984), 

dohromady téměř patnáct let. Byly to právě vlády Indického národního kongresu, 

které byly u moci nejdéle a většinou celá svá funkční období (8/1947-3/1977, 

1/1980-12/1989, 6/1991-5/1996, znovu od 5/2004 pod vedením ekonoma 

Manmohana Singha).   

Momentů, kdy se k moci dostaly antikongresové vládní síly, bylo velice 

málo (3/1977-1/1980, 12/1989-6/1991, 5/1996-5/2004). Kvůli častému pádu 

jejich kabinetů se pak vystřídalo sedm nekongresových ministerských předsedů, 

někteří však v minulosti patřili do kongresových řad (například premiéři Morárdţí 

Désáí, Čaran Singh či Pratáp Singh). Nejvýrazněji se do historie spjaté s obdobím 

nekongresových vlád zapsal Atal Bihárí Vádţpejí z Indické lidové strany, který 

mezi lety 1999-2004 vedl historicky jedinou nekongresovou vládu Národní 

demokratické aliance, která vydrţela celé pětileté funkční období.  

Éra Indického národního kongresu jako predominantní strany je uţ 

minulostí a pokud Kongres, který v současnosti jiţ není schopen získat 

nadpoloviční většinu křesel, chce uspět na vládní úrovni, musí se spoléhat na 

libovůli koaličních partnerů Jednotné pokrokové aliance a podporu dalších 

subjektů v rozsáhlém pluralitním systému celoindických a regionálních stran. 

Přesto má Kongres v indických vládních modelech nezastupitelnou úlohu. Neboť 

nebýt jeho stabilních, jednobarevných, sekulárních vlád, nastolených po získání 

nezávislosti, lze jen těţko předpovědět, kam by se vývoj takto konfesně a 

lingvisticky heterogenní země ubíral. 
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6 SUMMARY 

With a high population of the Republic of India is the largest 

parliamentary democracy of the world
250

, which currently allows for the use, 

through a simple majority, active right to vote and choose their representatives 

and approximately 717 millions of eligible voters. During the period 1947-2009, 

the total of fifteen held elections to the lower chamber, which decided the future 

shape generally single party and minority governments. While for six of these 

elections was premature (40%) and mostly because of decay of unstable non-

congress coalitions, further the internal tensions within the government of 

Congress in the early '70s the last century or the murder of Representative's 

ruling dynasty, Indira Gandhi. 

The major factors contributing to form the system of government in India 

can incorporate the historical experience of countries as the former British 

colony, respectively, the associated rise of anticolonialist Congress movement, 

the manifestation of a simple majority electoral system applied in their countries 

of socio-cultural conditions that led to long-term Congress government era 

(1952-1977, 1980-1989, 1991-1996) and the concept of India in certain stages of 

development as a „democracy of dynastic type". Among other important factors 

include the influence of religion, it is a large religion country where outside of 

Christianity, Buddhism and Jainism clash politically active religious currents - 

the dominant Hinduism, Islam and Sikhism. To form a system of government, the 

sign and the prevailing male chauvinism, a high degree of corruption both in 

government circles at the central level (for example the case of Rajiv Gandhi, 

Narasimha Rao), as well as illiteracy, population approaching the ceiling of 40% 

and the caste system preventing the modernization of society.  

                                         

250 Canada is also an example, the largest parliamentary democracy of the world, but not according to 

population like India, but depending on the area, which is 9,976,140 km2 and ranks it the second place 

on list of states by area [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html]. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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The head of the Indian government still between 1947-2009 fourteen 

Prime Ministers, including seven of the Indian National Congress, in fact, the 

only competent persons fully responsible for government policies of the country. 

Longest uninterrupted reigned about seventeen years the first Prime Minister 

Jawaharlal Nehru (8/1947-5/1964), followed by his daughter Indira Gandhi (the 

only woman in the history of this post), which ruled in two stages (1/1966-

3/1977; 1/1980-10/1984), a total of almost fifteen years. It was the government of 

the Indian National Congress, which has been in power the longest and most all 

of its operating period (8/1947-3/1977, 1/1980-12/1989, 6/1991-5/1996, again 

from 5/2004 under leadership economist Manmohan Singh). 

Moments, which came to power non-congress government forces, have 

been very few (3/1977-1/1980, 12/1989-6/1991, 5/1996-5/2004). Due to the 

frequent collapse of the cabinet was replaced non-congress seven Prime 

Ministers, but some in the past belonged to the congressional lines (such as Prime 

Ministers Morarji Desai, Caran Singh and Pratap Singh). Most notably, the 

history associated with the period non-congres governments enrolled Atal Bihari 

Vajpayee of Bharatiya Janata Party, who in the period 1999-2004 led historically 

the only non-Congressional Government, the National Democratic Alliance, 

which lasted throughout the five-year term. 

The era of Indian National Congress as the predominant party is past and 

if Congress, which is no longer able to obtain an absolute majority of seats, 

wants to succeed on the government level, must rely on the discretion of the 

coalition partners Uniform Progressive Alliance and supporting other 

organizations in broad pluralistic system national and state parties. Yet Congress 

has in the system of government a vital role. As not to be a stable, single party, 

secular governments, raised after independence, it is difficult to predict where the 

development of such confession and linguistically heterogeneous country 

pursues.  
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7.4 Internetové zdroje 

(Datum poslední aktualizace 20. dubna 2010)  

 

Asámské lidové sdruţení (Asom Gana Parishad): http://www.asomganaparishad.in/    

Blog strany Země Telugů TDP (Unofficial blog of Telugu Desam Party, TDP): 

http://www.telugudesamblog.com/ 

Britský rozhlas, BBC (British Broadcasting Company, BBC): http://news.bbc.co.uk/  

Celoindická Annáduraiova drávidská pokroková federace (All India Anna Dravida Munnetra 

Kazhagam): http://www.aiadmkind.org/   

Celoindický pokrokový blok (All-India Forward Bloc): http://www.forwardbloc.org/ 

Celosvětová bezpečnost. Spolehlivé bezpečností informace. (Global Security. Reliable Security 

Information): http://www.globalsecurity.org/index.html  

Centrála pro školení médií (Zentrale für Unterrichtsmedien): http://www.zum.de/  

Centrální institut indických jazyků (Central Institute of Indian Languages): http://www.ciil.org/  

Časopis světové politiky Transnational Perspectives (Transnational Perspectives): 

http://www.transnational-perspectives.org/ 

Databáze CIA (Central Intelligence Agency): https://www.cia.gov/ 

Databáze indických zákonů (India Code-Legislative Deparment): http://indiacode.nic.in/   

Demokratický web: Komparativní studie ve svobodě (Democracy web: Comparative Studies in 

Freedom): http://www.democracyweb.org/ 

Dětský fond Organizace spojených národů (United Nations Children´s Fund, UNICEF): 

http://www.unicef.org/ 

Dţagdţíván Rám (Jagjivan Ram): http://babujagjivanram.com/  

Historie Indie (History of India): http://www.indohistory.com/   

Index Mundi: http://www.indexmundi.com/   

Indický celostátní portál (National Portal of India): http://india.gov.in/ 

Indická lidová strana (Bharatiya Janata Party): http://www.bjp.org/ 

Indický ministerský předseda (Prime Minister of India): http://pmindia.nic.in/ 

Indický národní kongres (Indian National Congress): http://www.congress.org.in/; 

http://www.aicc.org.in/ 

Indický parlament (The Parlament of India): http://parliamentofindia.nic.in/ 

Indické právo, online právní poradenství, právní dokumenty, právní novinky (India Law, Online 

Legal Advice, Legal Documents, Legal News): http://www.vakilno1.com/   

Indická vláda (Government of India): http://cabsec.nic.in/ 
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Indické volby (Indian elections): http://www.indian-elections.com/ 

Indická volební komise (Election Commissin of India): http://eci.nic.in/ 

Komunistická strana Indie (Communist Party of India): http://www.cpindia.org/ 

Komunistická strana Indie (marxistická) (Communist Party of India - Marxist): 

http://www.cpim.org/ 

Lidová strana nájemců (Pattali Makkal Katchi): http://pmkparty.org/ 

Ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů (Ministry of Human Resource Development, MHRD): 

http://www.education.nic.in/   

Nacionalistická kongresová strana (Nacionalist Congress Party): http://www.ncp.org.in/ 

Nadace Sankalp India (Sankalp India Foundation): http://sankalpindia.net/ 

Nakladatelství LIBRI, databáze států: http://libri.cz/databaze/staty/   

Nároní informační centrum pro ţeny (National Resource Center for Woman): http://nrcw.nic.in/   

Národní institut otevřeného vzdělávání (National Institute of Open Schooling): http://nos.org/  

Nejvyšší soud Indie (Supreme Court of India): http://supremecourtofindia.nic.in/ 

Oficiální internetové stránky předsedkyně Indického národního kongresu Soni Gándhíové (Sonia 

Sandhi): http://www.soniagandhi.org/ 

Oficiální internetové stránky předsedy Indické lidové strany Lála Krišny Adváního (Lal Krishna 

Advani): http://www.lkadvani.in/  

Oficiální internetové stránky indického ministerského předsedy Manmohana Singha (Dr. 

Manmohan Singh. Indian Prime Minister): http://www.manmohansingh.org/  

Oficiální internetové stránky ministerského předsedy Gudţarátu – Narendra Modi (The official 

website of Gujarat Prime Minister Narendra Modi): http://www.narendramodi.in/    

Plánovací komise indické vlády (Planning Commission): http://planningcommission.nic.in/   

Prezident Indie (The President of India): http://presidentofindia.nic.in/; 

http://www.thepresident.in/ 

Příběh o Pákistánu. Multimediální expedice (The Story of Pakistan. A Multimedia Journey): 

http://www.storyofpakistan.com/ 

Rada států (Council of States; Rajya Sabha): http://rajyasabha.nic.in/ 

Rozvojový plán „Budování Indie― (Bharat Nirman): http://www.bharatnirman.gov.in/   

Sněmovna lidu (House of the People; Lok Sabha): http://loksabha.nic.in/ 

Strana většinového společenství (Bahujan Samaj Party): http://www.bspindia.org/ 

Strana vyznavačů velkého Věčného (Akali Dal): http://www.akalidalamritsar.org/ 

Tamilský hlasatel (Tamil Tribune): http://www.tamiltribune.com/ 

Tisková informační kancelář (Press Information Bureau): http://www.pib.nic.in/ 

Thaindian News portál: http://www.thaindian.com/   
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The India Post: http://www.theindiapost.com/   

The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/     

Transparency International - Česká republika (TIC): http://www.transparency.cz/ 

Úřad centrální matriky/registru a sčítacího komisaře Indie (Office of the Registrar General & 

Census Commissioner, India): http://censusindia.gov.in/ 

Viceprezident Indie (The Vice-president of India): http://vicepresidentofindia.nic.in/ 

Sikhské muzeum (SikhMuseum. Preserving of peoples heritage): http://www.sikhmuseum.com/  

Světové socialistické internetové stránky (World Socialist Web): http://www.wsws.org/   

Vrchní soud v Novém Dillí (Delhi High Court): http://delhihighcourt.nic.in/   

Výbor hindského povědomí (Hindu Janajagruti Samiti): http://www.hindujagruti.org/   

Vzdělávací nadace Vepachedu (Vepachedu Educational Foundation): 

http://www.vepachedu.org/Nehrudynasty.html 
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Tabulka č. 6: Vývoj počtu soudcůejvyššího soudu Indie 

Tabulka č. 7: Ne/úspěchy Indického národního kongresu 1952-2009 

Tabulka č. 8: Přehled počtu národních a státních stran 1952-2009 

Tabulka č. 9: Přehled o volbách 1951-1952 

Tabulka č. 10: Parlamentní podpora a typ vlády, 1951-1952 

Tabulka č. 11: Parlamentní podpora a typ vlády, 1957 
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Tabulka č. 13: Přehled o volbách 1962 

Tabulka č. 14: Parlamentní podpora a typ vlády, 1962 

Tabulka č. 15: Ministerští předsedové Indie, 1947-1977  

Tabulka č. 16: Parlamentní podpora a typ vlády, 1967 

Tabulka č. 17: Přehled o volbách 1967 
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Tabulka č. 21: Parlamentní podpora a typ vlády, 1977 

Tabulka č. 22: Přehled o volbách 1977 

Tabulka č. 23: Kongres (INC) versus Džanta (JP) – volby 1977 a 1980 

Tabulka č. 24: Přehled o volbách 1980 

Tabulka č. 25: Parlamentní podpora a typ vlády, 1984 a 1985 

Tabulka č. 26: Přehled o volbách 1984 a 1985 

Tabulka č. 27: Přehled o volbách 1989 
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Tabulka č. 29: Přehled o volbách 1996, 1998, 1999 

Tabulka č. 30: Přehled o volbách 2004, 2009 

Tabulka č. 31: Vlády Indie v období 1947-2009   

 

Graf č. 1: Počet mandátů INC ve volbách 1952, 1957, 1962, 1967 

Graf č. 2: Rozložení sil v dolní komoře po volbách 1971 

Graf č. 3: Rozložení sil v dolní komoře po volbách 1977 

Graf č. 4: Volební zisky předních národních stran 1984 a 1985 

Graf č. 5: Volební zisky předních státních stran 1984 a 1985 

Graf č. 6: Rozložení sil v dolní komoře po volbách v roce 1989 

Graf č. 7: Délka funkčního období tří premiérů, 1989-1996 

 

Schéma č. 1: Symboly hlavních celoindických politických stran 

Schéma č. 2: Organizace svazových států 1953  

Schéma č. 3: Reorganizace svazových států 1956 

7.6 Seznam zkratek 

AASU – Celoásámská studentská unie (All Assam Students Union) 

AD – Strana vyznavačů velkého Věčného (Akali Dal) 

AGP – Asámské lidové sdruţení (Asom Gana Parishad) 

AIADMK – Celoindická Annáduraiova drávidská pokroková federace (All India Anna Dravida 

Munnetra Kazhagam) 

AIFB – Celoindický pokrokový blok (All India Forward Bloc) 

AIML – Celoindická muslimská liga (All India Muslim League) 

BLD – Indická lidová strana (Bharatiya Lok Dal) 

BJP – Indická lidová strana (Bharatiya Janata Party) 



  

 127  

BJS – Indický lidový svaz (Bharatiya Jana Sangh) 

BSP – Strana většinového společenství (Bahujan Samaj Party) 

CFD – Kongres pro demokracii (Congress for Democracy) 

CPI – Komunistická strana Indie (Communist Party of India) 

CPM – Komunistická strana Indie (marxistická)  (Communist Party of India-Marxist) 

DMK – Drávidská pokroková federace (Dravida Munnetra Kazhagam) 

ECI – Indická volební komise (Election Commission of India) 

INC – Indický národní kongres (Indian National Congress) 

INC (O) – Indický národní kongres (organizace) (Indian National Congress (Organization)) 

INC (R) – Indický národní kongres (vládní) (Indian National Congress (Requisitioned, Ruling))  

INC (U) – Indický národní kongres (Ursův) (Indian National Congres (Urs)) 

JD – Lidová strana (Janata Dal) 

JD (S) – Lidová strana (sekulární) (Janata Dal (Secular))  

JM – Lidová fronta (Jan Morcha) 

JMM – Dţhárkhandská osvobozenecká fronta (Jharkhand Mukti Morcha) 

JP – Lidová strana (Janata Party) 

JS – Lidový svaz (Jana Sangh) 

HJS – Výbor hindského povědomí (Hindu Janajagruti Samiti) 

KMPP – Rolnicko-dělnická lidová strana (Kisan Mazdoor Praja Party) 

KC – Kéralský kongres (Kerala Congress) 

LF – Levá fronta (Left Front) 

MHRD – Ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů (Ministry of Human Resource and 

Development) 

NCP – Nacionalistická kongresová strana (National Congress Party) 

NDA – Národní demokratická aliance (National Democratic Alliance) 

NF – Národní fronta (National Front) 

PMK – Lidová strana nájemců (Pattali Makkal Katchi) 

PSP – Lidová socialistická strana (Praja Socialist Party) 

RJD – Národní lidová strana (Rashtriya Janata Dal) 

RPI – Republikánská strana Indie (Republican Party of India) 

RSS – Národní svaz dobrovolníků (Rashtriya Swayamsevak Sangh) 

SP – Socialistická strana (Socialist Party) 

SWA – strana Svoboda/Nezávislost (Swatantra) 

TF – Třetí fronta (Third Front) 

TDP – Země Telugů (Telugu Desam Party) 
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UF – Jednotná fronta (United Front) 

UNPA – Jednotná národní pokroková aliance (United National Progressive Alliance) 

UPA – Jednotná pokroková aliance (United Progressive Alliance) 

VHP – Světová rada hinduistů (Vishva Hindu Parishad) 

 

8 SEZNAM PŘÍLOH 

8.1 Přílohy 

■ Vybrané články indické ústavy: část III. – čl. 15 o zákazu diskriminace na 

základě víry, rasy, kasty, pohlaví a místa narození; část III. čl. 17 o zrušení 

„nedotýkatelnosti― 

 

Článek 15 

 

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of 

religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. 

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth 

or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with 

regard to— (a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public 

entertainment; or (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of 

public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the 

use of the general public. 

 

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special 

provision for women and children.  

1[(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State 

from making any special provision for the advancement of any socially and 

educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the 

Scheduled Tribes.]  
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2[(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall 

prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement 

of any socially and educationally backward classes of citizens or for the 

Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions 

relate to their admission to educational institutions including priváte educational 

institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority 

educational institutions referred to in clause (1) of article 30.] 

 

Článek 17 

 

“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The 

enforcement of any disability arising out of ―Untouchability‖ shall be an offence 

punishable in accordance with law. 

 

Zdroj: http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_full.pdf  

 

■ Elektronické hlasovací zařízení s názvy a symboly stran usnadňující volby 

v nejlidnatější demokracii světa  

 
Zdroj: http://www.theindiapost.com/wp-content/uploads/2009/08/EVM.jpg   

http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_full.pdf
http://www.theindiapost.com/wp-content/uploads/2009/08/EVM.jpg
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1. Úvodní část  

A) Odůvodnění výběru práce  

Indii nelze označit za badatelsky opomíjenou zemi, ale v závislosti na své 

velikosti a rozloze by si zaslouţila mnohem vyšší míru pozornosti, neţ se jí 

v českých poměrech dostává. Domnívám se, ţe s přibývajícím časem se Indie 

probojuje do řad významných globálních aktérů a stane se v průběhu 21. století 

dominantní světovou mocností, protoţe existuje plno příznivých klíčových 

atributů, které ji k tomu předurčují. Proto pragmaticky odvozuji a odhaduji, ţe 

věnovat se indickému fenoménu není v současnosti irelevantní záleţitostí a ţe 

pohledy ostatních budou muset být v blízké budoucnosti více směřovány 

k indické vládní politice.  

Neboť je zřejmé, ţe tato země leţící na Indickém subkontinentu disponuje 

obrovským lidským potenciálem. Nezpomalující se ba naopak stále vysoce 

rostoucí populační vývoj činí ze země parlamentní demokracii masového 

charakteru s přibliţně 1,16 miliardy obyvatel.
256

 Jedná se dokonce o nejlidnatější 

demokracii světa zahrnující přes 700 milionů lidí s aktivním volebním právem,
257

 

coţ má zcela jistě nezanedbatelný vliv, jak na domácí, tak zahraniční politiku.  

Vedle toho je Indie charakteristická přítomností obrovského mnoţství 

etnických, náboţenských, jazykových a dalších segmentů, které se odráţejí 

v indické vládní politice a mají nesporný vliv na podobu koaličního chování. 

Hlavně od 90. let 20. století je heterogenita na vládní úrovni znázorněná menšími 

regionálními stranami reprezentujícími výše zmíněné segmenty indického 

konglomerátu multietnicity.  

V závislosti na indickém případu je nasnadě pouţít výstiţné heslo: 

„Jednota v (indické) rozmanitosti―.  

                                         

256
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#People (staţeno 5. 6. 2009). 

257
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7914229.stm (staţeno 5. 6. 2009). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html%23People
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7914229.stm
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B) Představení tématu a cíle práce 

Ve své uvaţované diplomové práci s názvem Vládní modely v Indii 

v období 1947–2009 bych se kvůli výše uvedeným skutečnostem rád zaměřil na 

pestrou linii indické vládní politiky, konkrétně by se jednalo o práci analyzující 

vládní modely v časovém úseku od zisku indické nezávislosti v roce 1947 aţ do 

posledních voleb do dolní komory uskutečněných v roce 2009. 

Výběr země a problematiky týkající se charakteru vládního modelu není 

náhodný, neboť jak jsem výše uvedl, spatřuji v prostoru indického politického 

prostředí neomezenou studnici cenných informací a obrovský budoucí potenciál, 

který mi dle mého soudu připadá v českém prostředí poněkud opomíjený. 

Badatelským záměrem by bylo představit, respektive objasnit 

problematiku vládního modelu právě v odlišném typu společnosti neţ je ta 

evropská a vytvořit práci mapující vládnutí v největší parlamentní demokracii na 

světě, odhalit základní kauzální vztahy a tím pádem hledat odpovědi na stěţejní 

otázky, jako například následující. Čím je určován vládní model v Indii, tedy jaké 

jsou jeho hlavní faktory? Jaké byly a jaké budou podoby indických vládních 

modelů? Kam se ubírají trendy sestavování indických vlád? Jakou roli hraje 

v systému (kdysi predominantní) Indický národní kongres a další 

„antikongresové― strany? 

Zajímavým fenoménem, který je třeba při studiu indických vládních 

modelů zohlednit, je i odkaz minulosti (tedy přenesené britské tradici), v podobě 

několik staletí trvající přítomnosti britské koloniální správy, mající do jisté míry 

vliv i na současnou podobu politického systému a vládních modelů.  

C) Metody práce 

Primárně by k účelu analýzy vládních modelů a koaličního chování 

slouţily internetové zdroje. Například oficiální volební výsledky, které na svých 
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internetových stránkách průběţně a pravidelně zveřejňuje Indická volební komise 

(Election Commission of India, ECI).  

Samotné analýze vládních modelů by přecházela plnohodnotná 

deskriptivní metoda pouţitá hlavně při popisu indického politického systému, 

kde bych rád nastínil nastavení důleţitých parametrů fungování stranického a 

volebního systému, ale především zakotvený ústavní pořádek. U ústavního 

pořádku bych primárně vycházel z indického ústavního textu dostupného (jako 

většina zdrojů týkajících se Indie) na internetových stránkách. Proto budu 

internetové stránky víceméně povaţovat za zdrojové východisko při psaní mé 

budoucí práce. 

 

2. Předpokládaná osnova práce 

 

A) Úvod 

V úvodu zdůvodním výběr zkoumané problematiky indických vládních 

modelů, dále čemu se v diplomové práci hodlám věnovat, na jaké otázky hodlám 

hledat odpovědi a zhruba nastíním, kam by měla práce etapově směřovat a jak 

bude dále strukturována.  

 

B) Hlavní stať  

První blok diplomové práce se bude pohybovat na úrovni deskriptivní 

teoretické hladiny, kde bych se rád zaměřil na ústavní pořádek v Indické 

republice. Pro pochopení kauzálních vztahů bude v rámci ústavního pořádku 

nutné popsat charakter legislativy, exekutivy, justice a to včetně jejich přímého či 

nepřímého vlivu na indický vládní model a koaliční chování. V prvním bloku 

práce bych se rád dále věnoval volebnímu i stranickému systému (včetně 

štěpných linií), neboť indické stranické soustavy (federální i státní úrovně) jsou 

alfou a omegou indických vládních modelů. V souvislosti s nastíněnou federální 
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a státní úrovní je potřeba obrysově objasnit i problematiku indického 

federalizmu.  

 

Druhý blok práce by v sobě zahrnoval analytickou část, tedy analýzu 

vládních modelů v Indii, kde by byly zahrnuty jednotlivé vládní etapy zhruba 

v následující projekci: 

 

● Jednobarevné vlády Indického národního kongresu, 1947-1977 

● Koaliční vláda „Dţanty―, 1977-1980 

● Jednobarevné vlády Indického národního kongresu, 1980-1989 

● Koaliční vláda „Národní fronty―, 1989-1991 

● Vláda Indického národního kongresu, 1991-1996 

● Indické vládní modely po roce 1996
258

 do současnosti 

 

C) Závěr 

Shrnutí myšlenkové podstaty práce a vytyčení zjištěných vztahů. 

Objasnění vnitřní proměny systému, tedy proměny indického vládního modelu 

v periodách indického politického vývoje a odpovědi na výše poloţené výzkumné 

otázky týkající se podoby a perspektiv vládních modelů. 

 

 

3. Seznam předběžné literatury a zdrojů  

Předloţený seznam předběţné literatury a zdrojů zahrnuje pouze 

orientační výčet, který bude doplňován v průběhu přípravy samotné diplomové 

práce. Opěrným bodem při získávání informací budou z velké části elektronické 

(internetové) zdroje.  

                                         

258 Rok 1996 lze chápat jako mezník, protoţe skončilo zatím poslední období, kdy ve vládním modelu 

figurovala jednobarevná vláda Indického národního kongresu (Indian National Congress, INC).  
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U některých níţe uvedených zdrojů literatury existuje potencionální riziko 

ideologického zabarvení, i přesto nelze zpochybnit cennou informační hodnotu, 

kterou i v současné době poskytují. 
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