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Anotace 

Diplomová práce Politický systém Venezuely po roce 1999: Od demokracie k autoritářství? se 

zabývá analýzou fungování současného politického systému ve Venezuele. Poskytuje velmi 

komplexní přehled nejdůleţitějších legislativních změn a politických událostí, které systém po 

roce 1999 zásadním způsobem formovaly. Hlavní ústavní instituce spolu s aktivitami 

občanské společnosti jsou zkoumány jak z perspektivy minimalistického, tak kvalitativně 

zaměřeného konceptu demokracie. Práce zahrnuje stručnou teoretickou bázi problematiky 

demokratických reţimů, hybridních teorií demokracie a nedemokratických forem vlády. Dále 

za pomoci empirických poznatků a ústavního ukotvení charakterizuje nejdůleţitější 

demokratické instituce a analyzuje kvalitu jejich současného fungování. Podstatná část je 

věnována občanské společnosti, médiím a roli politických stran, které představují rozhodující 

prostředek k vyhodnocení největších slabin a předností nového socio-ekonomického konceptu 

Socialismu XXI. století zavedeného prezidentem republiky Hugem Chávezem Fríasem. 

Smyslem práce je nalézt a obhájit nejadekvátnější kvalitativní definici venezuelského reţimu 

a dokázat, ţe i přes četné sporné prvky se nejedná o autoritářství, ale o jeden z  hybridních 

typů demokracie. Za tímto účelem je vyuţito teoretických přístupů Levitského a Waye a 

jejich konceptu soutěţivého autoritarismu a dále pojmů hyperprezidencialismu a prezidentské 

demokracie Mayorgy a O´Donnella. 

 

Annotation 

The Master´s thesis Political System of Venezuela after 1999: From Democracy to 

Authoritarism? deals with the functional analysis of the contemporary political system of 

Venezuela. It includes a very complex overview of the crucial legal changes and political 

events that have shaped the system since 1999. The main constitutional institutions as well as 

the activities of the civil society are examined from the perspective of the 

Schumpeter´sminimalistic definition of democracy and analyzed more in depth using the 

qualitative concepts of democracy. The thesis includes a brief introduction to the problematic 

of the democracy definitions, the hybrid regimes theory and some undemocratic forms of 



government. On the basis of empirical observations the thesis characterizes the crucial 

democratic institutions and works with the qualitative analysis of their contemporary 

functioning. An important part of the thesis is dedicated to the role and space of the civil 

society, the media and the role of political parties which represent the vital tool of the 

evaluation of the strengths and weaknesses of the new socio-economic system of the 

Socialism of the XXIst century. This term introduced by the president of the republic Hugo 

Chávez Frías comprises the ideas of the revolution, social equality and elements of the 

classical populism. The goal of the diploma thesis is to specify and defend the most 

appropriate definition of the contemporary political system of Venezuela and to prove that it 

cannot be described as authoritarian but rather as a specific kind of hybrid democratic régime. 

For this purpose I operate with the concept of competitive authoritarism of Levitsky and 

Waye and the notions of hyperpresidentialism and presidential democracy of René Mayorga. 
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Úvod 
 

Současný venezuelský reţim, který se primárně rozvinul jako odpověď na 

demokratickou skepsi populace a hlubokou společensko-ekonomickou krizi, se stal díky 

svému hlavnímu protagonistovi nejsledovanějším politickým systémem latinskoamerického 

regionu. Procesy, které v zemi odstartovaly v roce 1999, se vyznačují demokratickou 

teoretickou bází a velmi participativním charakterem. Ústava, kterou občanům v prvním roce 

své vlády předloţil prezident Hugo Chávez Frías spolu s Ústavodárným shromáţděním 

v referendu je dodnes povaţována za mimořádně komplexní dokument s velmi dobře 

ošetřenými občanskými a lidskými právy, demokratickými hodnotami a institucemi. Během 

dvanáctileté existence reţimu se přesto opakovaně vynořují pochybnosti, zda se vláda 

prezidenta Cháveze jiţ neposunula na hranice autoritářství a zda lze stále ještě hovořit o plně 

demokratickém systému s fungujícím principem brzd a protivah. Vzhledem k četnosti a 

pestrosti faktorů, které by mohly napomoci reţim a jeho vývoj vhodně klasifikovat na 

základní škále Linzovy trojice demokracie, autoritářství a totalitarismu, je úkol jeho 

správného zařazení mimořádně sloţitý. A to nejen kvůli obtíţnosti a komplexnosti posuzování 

ústavnosti a demokratičnosti vnitřních procesů, ale i kvůli terminologické nejednoznačnosti 

moderní politologie.  

Kromě klasických přístupů Juana Linze nebo Giovanni Sartoriho dnes máme 

k dispozici teorie hybridních režimů, které aspirují na vyjasnění povahy desítek světových 

reţimů, jejichţ bezvýhradná klasifikace je značně problematická. Ačkoli O´Donnell, 

Diamond či Levitsky přinášejí v mnoha případech obsahově uspokojivá a v praxi velmi dobře 

aplikovatelná řešení, terminologicky bývají nové reţimní typy často sporné. Na tento problém 

velmi dobře upozorňují Jan Holzer a Stanislav Balík kdyţ poukazují na nedokonalosti 

názvosloví uţívaného teoretiky hybridních režimů, které vrací problematiku moderní 

klasifikace zpět k prapůvodnímu dilematu co je to demokracie a jaké instituce a procesy ji 

nezpochybnitelně odlišují od ostatních forem vlády. Ve snaze důkladně analyzovat a nalézt 

nejvhodnější politologickou klasifikaci venezuelského reţimu jsem se proto nevyhnula 

,,demokratickému dilematu“ a teoretickým i metodologickým obtíţím, jeţ zahrnuje. Zmíněná 

problematika zaměřující se na otázku vyuţitelnosti nových konceptů spolu s tradičními 

politologickými přístupy proto nutně tvoří součást první kapitoly. Jejím cílem je vyjasnit 

volbu pracovní definice demokracie, která ve výsledku zůstane u dvou konceptů: 

minimalistické definice Josefa Schumpetera a rozšířeného pojetí Juana Linze kombinující 

koncept polyarchie Roberta Dahla. Hodnocení reţimu tak v závěru provedu ze dvou různých 
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základních pohledů, které budu konfrontovat s hybridní demokratickou teorií soutěživého 

autoritarismu pouţívaného Levitským, Wayem a L. Diamondem a koncepty prezidentské 

demokracie, O´Donnellova hyperprezidencialismu a Mayorgova neopopulismu. 

Aby bylo moţné zmíněné teorie aplikovat na venezuelský případ a ověřit jejich 

platnost, věnuji zbývající tři kapitoly výhradně empirickým poznatkům a rozboru praktického 

fungování hlavních institucí a procesů uvnitř současného politického systému.  

Ve druhé kapitole soustředím pozornost na ideologická východiska a proměny, na nichţ 

prezident Hugo Chávez vystavěl nejen svou domácí, ale i zahraniční politiku. Zde se zmíním 

o fenoménu (neo)populismu, kterým se v minulosti vyznačovalo několik latinskoamerických 

reţimů a jenţ tvoří ţivou součást prezidentovy současné strategie. Kapitolu doplňuje 

pojednání o konceptu chávismu a Socialismu XXI. století, oficiálně povaţovaného vládou za 

nový princip komplexního rozvoje venezuelské společnosti. Chávismus jako souhrnná 

společensko-ekonomická ideologie, která se snaţí spojovat myšlenky socialismu, přímé 

demokracie, komunismu a patriotismu pak asi nejlépe charakterizuje teoretická východiska 

současné vládní politiky. 

Třetí kapitola se zabývá konkrétními příklady ústavních a zákonných změn, které po 

roce 2006 vedly k postupnému upevňování osobní moci prezidenta. Sem zařazuji dvě národní 

referenda z let 2007 a 2009, analýzu postavení opozičních politických stran a mezinárodní 

aspekty ,,revolučního“ procesu. Důleţitou část představuje také podkapitola nastiňující hlavní 

změny v zákonech, které buďto doslova balancují na hranici ústavnosti, nebo jejich schválení 

bylo prokazatelně podmíněno bezprostředními politickými zájmy hlavních aktérů.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na povahu a průběh volebních procesů, konkrétně na 

hodnocení parlamentních voleb ze září roku 2010. Tím je důleţitá především v kontextu 

aplikace Schumpeterovy definice demokracie a Diamondových zásad svobodných voleb. 

Dahlův a Linzův přístup k demokracii a volebním procesům zde napomáhá vhodné evaluaci 

kvality současného volebního procesu, kterou zpracovávám na základě analýzy předvolební 

kampaně, dodrţování zásad otevřenosti, transparentnosti a celkové férovosti voleb. 

Autentičnost poslední kapitoly je zajištěna mou osobní přítomností v zemi nejen po celý rok 

před volbami, ale zejména během tříměsíčního předvolebního období a v den konání voleb. 

Osobní postřehy a zkušenosti s vedením projektu Defensa de Voto PS26 nevládních 

organizací Súmate a Esdata tak vedle oficiálních dokumentů a výsledků voleb tvoří velmi 

cennou součást této kapitoly. 

 Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit nejdůleţitější politické události a reformy 

zákonů uskutečněné ve Venezuele v období platnosti nové Ústavy z roku 1999 a s jejich 
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pomocí nalézt adekvátní politologickou klasifikaci současného reţimu Huga Cháveze Fríase. 

Předpokládá se, ţe při hledání správného řešení se budu pohybovat v prostoru ,,šedé zóny“ na 

hranici mezi liberální demokracií západního typu a autoritarismem. Klíčový moment 

klasifikace představuje nejen nalezení sporných prvků v legislativní a vládní praxi systému, 

ale i volba nejvhodnějšího teoretického konceptu z široké nabídky pojmů hybridních režimů.  

V závěru práce bych měla být schopna prověřit oprávněnost rozdělení zkoumaného období 12 

let do dvou fází, přičemţ hranici mezi nimi nelze přesně časově určit.  Faktem však zůstává 

kvalitativní a ideologická rozdílnost prvních prezidentových let u moci a období po 

odvolacím referendu (2004), které zahrnuje v podstatě celý druhý mandát Huga Cháveze. 

Tezí, kterou v této práci podrobím zkoumání je správnost klasifikace reţimu v obou 

zmíněných období jako demokracie odpovídající Schumpetrovy koncepci. Aplikace Dahlovy 

a Linzovy komplexnější a kvalitativně zaměřené teorie demokracie se však jeví jako 

problematičtější. Je zřejmé, ţe počáteční fázi reţimu, hlavně první dva roky, doprovází 

masová celonárodní podpora novému prezidentovi, jeho ústavnímu projektu a všeobecná 

shoda na nových procesech. V tomto období dochází k zdůraznění respektu občanských a 

politických práv v rámci politického vzdělávání občanů a zároveň funguje princip checks and 

balances. Předpokládám proto, ţe první období bychom tak mohli označit za demokracii i 

podle širších teorií Dahla a Linze.  

Klasifikace druhé fáze však bude problematičtější, neboť i kdyţ ústavnost tehdejších 

procesů a reforem nelze zcela zpochybňovat, je zřejmé, ţe systém jednak pět let fungoval 

s oslabeným mechanismem checks and balances a jednak prokazatelně docházelo k pokusům 

o ideologizaci ústavy, společensko-ekonomickou diskriminaci významné skupiny obyvatel a 

systematické koncentraci moci v rukou prezidenta. Tyto procesy pak v systému prokazatelně 

vedly k dominanci exekutivy ztělesněné prezidentem. Za předpokladu akceptace sporné 

teoreticko-lexikální kombinace pojmu, je součástí vstupní hypotézy domněnka, ţe druhá fáze 

reţimu nejvíce odpovídá teoreticky problematickému konceptu soutěživého autoritarismu 

Levitského a Waye, patřící do skupiny hybridních demokracií. Práce se proto druhotně 

zaměřuje na ověření obsahové vhodnosti aplikace zmíněného přístupu na současný 

venezuelský reţim. 

Podklady ke zpracování tématu čerpám jak z dobře dostupných děl hlavních světových 

teoretiků demokracie, tak z monografií o venezuelském politickém systému publikovaných 

v Latinské Americe, které v českém prostředí nejsou snadno přístupné. Ve velké míře 

vyuţívám španělsky psaných dokumentů a analýz venezuelské nevládní organizace Súmate, 

stejně jako článků venezuelských periodik dobře dostupných z internetu. 
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1. Přechody od demokracie k autoritářství 
 

Chceme-li hodnotit konkrétní politický systém a míru jeho demokratičnosti, je 

nezbytné nejprve vymezit základní pojmy a přístupy. Ačkoli se z kulturních, historických či 

socioekonomických důvodů nemusí v praxi plně shodovat se zkoumaným případem, slouţí 

jako dobrá báze pro alespoň přibliţnou klasifikaci. Pro analýzu politického systému 

Venezuely proto nejprve budu pracovat s různými přístupy k definici demokracie, vymezení 

znaků autoritářství a jeho konkrétních forem a mezinárodními indexy stupně demokracie. Na 

této teoretické bázi stručně nastíním situaci regionu Latinské Ameriky, konkrétně pak 

Venezuely. V další podkapitole rozebírám teoretické přístupy spojené s hodnocením výhod a 

nevýhod prezidentského reţimu důleţité pro pochopení současné i minulé reality 

jihoamerických států. Podrobněji vymezuji specifickou formu prezidencialismu, kterou na 

sebe tento reţim často bere ve zkoumané kulturní oblasti a kterou se vyznačuje i dnešní 

venezuelský systém. Třetí podkapitola se pak konkrétně zabývá moţnými formami posilování 

ústavní pozice prezidenta a procesu koncentrace moci.  

První kapitola si klade za cíl nabídnout teoretický základ, s jehoţ pomocí bude moţné 

pracovat v závěru práce na objektivním vyhodnocení povahy venezuelského reţimu po jeho 

dvanáctiletém vývoji. 

1.1 Všeobecný trend tranzice a jeho průvodní znaky 
 

1.1.1 Definice demokratického režimu 

Politologie nabízí několik moţných definic demokracie jako formy společenského 

systému a formy vlády ve státě. Pro účely své práce jsem jako vhodný přístup zvolila jak 

minimalistickou definici demokracie Josefa Schumpetera, tak propracovanější přístup Roberta 

Dahla a Juana Linze. Schumpeter podmińuje existenci demokracie konáním pravidelně se 

opakujících svobodných voleb, které slouţí jako výlučný legitimizační nástroj vykonavatelů 

moci
1
. Na tom se shoduje také Linz, kdyţ ostatní – nedemokratické formy vlády vymezuje 

odlišnými legitimizačními principy (mentalita pro autoritářství a revoluce pro totalitarismu). 

Zároveň tak nabízí na první pohled jednoduché kritérium klasifikace reţimů, na jehoţ 

komplexnost však upozorňují Balík a Holzer. Podle nich jsou volby souborem jak dat, tak 

dalších těţko kvantifikovatelných jevů, kvůli kterým si vţdy zasluhují podrobnou a 

individuální empirickou analýzu, která stanoví, zda volby skutečně probíhají svobodně a 

                                                 
1
 Schumpeter, J. A. (1994). Capitalism, Socialism and Democracy, London: Routledge. 
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férově a tedy jsou demokratickým procesem
2
. Při tom je vhodné zaměřit se vţdy na několik 

volebních procesů za sebou a vysledovat tak jejich trend. Zmínění autoři také odmítají 

spojování řádných voleb s konceptem autoritarismu, protoţe tyto dva pojmy se svou 

podstatou zásadně vylučují. A tudíţ ,,pokud dospějeme k názoru, že ... nemáme co dočinění 

s opravdovými volbami, pak se jedná o nedemokracii.
3
“ 

Podrobnější, kvalitativně zaměřenou definici demokracie nabízí Dahlův koncept 

polyarchie
4
, který, jak se domnívám, nejlépe vystihuje ideální podobu moderní demokracie 

hodnocenou v současném světě jako adekvátní systém uspořádání moderního státu. Dahl 

stanovuje pro polyarchii tři základní soubory podmínek. Na prvním místě uvádí nezbytnost 

konkurence mezi jedinci a skupinami osob v boji o vládní moc, která se uskutečňuje ve 

svobodných, rovných a pravidelně se opakujících volbách. Z voleb musí být vyloučena 

jakákoli forma násilí. Druhou podmínkou je inkluzívní politická participace občanů na výběru 

politických lídrů a rovný výkon občanských práv zajištěný politickými a občanskými 

svobodami a vládou práva (rule of law) garantovanými všem členům společnosti. Klíčovou 

zásadu polyarchie představuje tzv. accountability, tedy reálná moţnost občanů volat politiky 

k odpovědnosti za jejich rozhodnutí a prováděnou politiku a v závislosti na jejich výkonu je 

případně sankcionovat či odměnit
5
.  

Koncept liberální demokracie vyuţívaný Fareedem Zakariou z velké části odpovídá 

principům polyarchie, neboť stojí na hlavních pilířích zastupitelské demokracie - pravidelně 

se opakujících rovných a transparentních volbách, které mají být férovým procesem s předem 

stanovenými pravidly, zajištujícími stejné moţnosti všem kandidátům a politickým stranám. 

Další nezbytné podmínky Zakariovy klasifikace tvoří propagace plurality názorů a 

politických stran, volební soutěţivost a záruka rovnosti občanských práv a svobod doplněná 

všeobecným rovným hlasovacím právem všech občanů
6
. 

Juan Linz rozvinul pro konsolidované demokratické režimy obdobné podmínky, 

z nichţ se podle jeho slov všechny vzájemně prolínají a souvisejí. Předně demokracii chápe 

jako formu vlády ve státě, nikoli primárně jako společenský systém. Zásadní jsou pro něj 

svobodná a aktivní občanská společnost, autonomní politická společnost, právní stát (rule of 

law), ekonomická společnost a efektivní a nadstranický státní aparát
7
. K předpokladům 

                                                 
2
 Balík, S.; Holzer, J. (2007). Postkomunistické nedemokratické režimy. Brno: CDK, s. 86. 

3
 Idem. 

4
 Dahl, R. A. (1995). Demokracie a její kritici, Praha: Victoria Publishing, s. 212. 

5
 Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale UP. 

6
 Zakaria, F. (2005). Budoucnost svobody, O krizi demokracie. Praha: Academia. 

7
 Linz J. J.; Stepan, A. (1996): Problems of democratic transition and consolidation. London: The John Hopkins 

University Press, s. 7 – 8. 
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politické společnosti zahrnuje respekt k demokratickým institucím, k nimţ patří politické 

strany, volební pravidla, legislativa, tvorba koalic, kompromis a demokratické mechanismy 

řešení konfliktů. Rule of law zde znamená ústavnost a respektování ústavy ze strany státních 

institucí a vykonavatelů moci, mezi nimiţ musí panovat shoda na stanovených pravidlech a 

jejich dodrţování. Základem ekonomické společnosti jsou garance osobního vlastnictví a 

státní korekce selhání trţních mechanismů. Linz tedy podporuje model smíšené ekonomiky 

s demokratickými intervencemi státu, které mohou lépe chránit jednotlivce i skupiny proti 

dopadům trţních selhání. Jako podmínku fungování státního aparátu určuje funkčnost všech 

ostatních institucí, podporu veřejnosti a efektivní systém daní, který občanům dává právo 

vyţadovat dobrou práci byrokracie a splnění závazků státu
8
. 

Seymour Martin Lipset přináší do institucionální a hodnotové diskuze také širší 

ekonomický aspekt. Úroveň demokratického reţimu spojuje s celkovou stabilitou a 

socioekonomickou úrovní, přičemţ podle něj existuje korelace mezi růstem ţivotní úrovně a 

růstem demokratických tendencí ve společnosti. V zemích Latinské Ameriky, která je 

označována za region s největší sociální nerovností, lze proto za prioritu v procesu rozvoje 

demokratických principů povaţovat sniţování chudoby, zvyšování gramotnosti a dobrou 

distribuci veřejných zdrojů. Na druhé straně ale nelze tvrdit, ţe ekonomická prosperita sama o 

sobě můţe zaručit trvání demokratického reţimu
9
. Ukazatel růstu HDP proto nemůţeme 

chápat jako nutnou podmínku kvality demokracie, neboť významnou roli hrají jiné faktory: 

korupce ve společnosti a svoboda médií, která mají přispívat k rozvoji informovanosti a 

občanství a která v autoritářských reţimech bývají často omezována. Kromě toho v regionu 

přispívá k problematické úrovni demokracie také vysoký populační růst, s ním spojený nárůst 

konfliktů, společenských nerovností a absence investic veřejných zdrojů do rozvoje 

společnosti
10

. 

Ačkoli jsou výše uvedené teoretické principy jasné, v praxi se hranice mezi 

ne/demokracií často stává nedokonalou. V mnoha případech se setkáváme s různými 

,,variacemi“ demokracie a různou intenzitou plnění jejích podmínek. Formy vlády, v nichţ je 

moc zvolených zástupců v nějakém smyslu limitovaná, soutěţivost politických stran niţší a 

vláda omezuje aktivity konkrétních skupin občanů,
11

 se často označují jako semidemokracie. 

                                                 
8
  Linz, J. J.; Stepan, A. (1996). Cit. d. , s. 9 – 12. 

9
  Idem, s. 10, 24. 

10
 Idem, s. 23 - 26. 

11
 Diamond, L.; Linz, J. J.; Lipset, S. M. (1995). Politics in Developing Countries: Comparing experiences with 

democracy. Boulder : L. Rienner Publishers, s. 6 - 24.  
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Za účelem jejich lepšího pochopení a klasifikace se koncem 20. století rozvinula teorie 

hybridních režimů, které se věnuji v následující podkapitole. 

 

1.1.2  Hybridní formy demokracie a přechody k autoritářství 

Novému klasifikačnímu proudu politologie zaměřenému na ne zcela demokratické a 

zároveň neautoritářské reţimy otevřel cestu především pád sovětského bloku. Lipset hovoří 

v 80. letech o semidemokratických reţimech a O´Donnell a Schmitter o nejasných reţimech 

v tranzici
12

. Tyto reţimy spojují formální demokratická pravidla, k nimţ jsou mnohdy tlačeny 

mezinárodním veřejným míněním a institucemi, a zároveň vyuţívání některých autoritářských 

procedur. Diamond zdůrazňuje, ţe v reţimech, které k demokracii samy vnitřně nedospěly, 

můţe vést zvenčí tlačená demokratizace ke vzniku problematických tzv. virtuálních 

demokracií
14

. Z velmi široké škály nových konceptů sloţených z termínů demokracie / 

autoritarismus doplněných o adjektiva lze vybrat O´Donnellovu teorii delegativní demokracie, 

velmi jí podobný koncept neliberální demokracie Fareeda Zakarii
15

 a soutěživý autoritarismus 

Levitského a Waye. Zmíněné pojmy se shodují na existenci demokratických institucí a 

procedur, které ale kontrastují s exkluzívním chováním elit i byrokratického aparátu vůči 

určité skupině obyvatel, neúplným dodrţováním politických a občanských práv a slabostí 

právního státu. Tyto reţimy jsou většinou de facto v rukou charismatického vůdce či úzké 

elity, která má zájem na depolitizaci společnosti. Typické bývá i oslabení či dysfunkce 

systému checks and balances. 

Pro účely zkoumání venezuelské problematiky se zdá nejvhodnější podrobněji 

rozebrat koncept soutěživého autoritarismu Levitského a Waye, který však bývá v českém 

prostředí oprávněně kritizován (Balíkem a Holzer) za své rozporuplné pojmenování
16

. To 

vyniká jiţ při výčtu charakteristik tohoto reţimu, k nimţ patří demokratické instituce a konání 

férových voleb tzn. běţné vyuţívání základních demokratických procesů a institucí. K nim 

Levitský s Wayem připojují alespoň formální dělbu moci, volby jako klíčový nástroj 

legitimace moci, konkurenci ve volbách s účastí opozice. Není výjimkou, ţe ve volbách 

opozice můţe dosahovat i velmi dobrých výsledků a obsadit podstatnou část křesel 

v parlamentu, coţ ji veřejnosti prezentuje jako relevantní vládní alternativu. V soutěživém 

                                                 
12

 Diamond, L.; Linz, J. J.; Lipset, S. M. (1995). Cit. d. 
14

 Diamond, L. (2002). Thinking About Hybrid Regimes. Journal of Democracy. Vol. 13, No 2, s. 52 - 54. 
15

 Zakaria, F. (1997). The Rise of  Illiberal Democracy. Foreign Affairs. Vol. 76, No  6, s. 22 - 43. 
16

 Balík, S.; Holzer, J. (2007). Cit.d.   

Autoři konceptu oprávněně vytýkají jeho faktickou protimluvnost v důsledku kombinace dvou nekompatibilních 

pojmů. Autoritarismus totiţ ze své podstaty nepřipouští jakoukoli volbu, tedy ani soutěţ. Obsahově hodnotí 

pojem jako dobře a prakticky definovaný, lexikální označení je však politologicky a filozoficky nesmyslné. 
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autoritarismu existují nezávislá média i soudnictví, kterým je ponechána značná míra 

autonomie ke kritickému zkoumání vládních kroků. Problematická se v reţimu jeví aţ praxe 

neúplného dodrţování ,,pravidel hry“ vládou / lídrem, neoprávněné vyuţívání veřejných 

zdrojů a metody zastrašování, diskreditace opozičních sloţek (i nevládních organizací), 

kontrola státních médií a jejich vyuţití v předvolební kampani
17

. Popsané nestandardní 

chování vlády typicky probíhá více méně skrytě a pod záštitou ,,legální“ regulace procesů 

(volební pravidla, pravidla pro nevládní organizace, kriminalizace potenciálních kandidátů do 

veřejných funkcí atd.). Nedemokratické praktiky tak nabírají velmi sofistikované a 

promyšlené podoby, která ještě více umocňuje faktickou bezmoc občanů postavit se vládě 

tohoto typu. A to i přes pravidelné volby, v nichţ by se musela více jak polovina 

zúčastněných vyslovit pro opoziční alternativu, a tedy prohlédnout rafinovanou 

autoritativnost reţimu.     

Pro semidemokratické systémy Latinské Ameriky se jiţ v 80. letech rozvinulo 

označení low-quality democracy, jejíţ jednou z forem je delegativní demokracie. Delegativní 

demokracie
18

  jak byla naznačena výše, zachovává pravidelné volby, reguluje více či méně 

svobodu slova a tisku a trpí nedostatečně rozvinutými principy accountability a 

responsiveness
19

 politiků. Typicky se jedná o institucionálně nevyváţený a málo efektivní 

výkon moci. Předvídatelnost, která je chápána jako klíčový prvek legitimity a upevňování 

reţimu kolísá, nebo je značně nízká. V  personalizovaných (často prezidentských) reţimech, 

které jsou náchylné ke kumulaci moci v rukou jediné sloţky exekutivy, je proto pro zachování 

demokracie rozhodující loajalita vlastního vůdce k demokratickým hodnotám. Jak ukazují 

zkušenosti z rozvojových zemí, zejména Afriky, k postupnému odbourání demokracie zde 

skutečně docházelo prostřednictvím demokratické volby ,,skrytého autoritáře“
20

. Pro 

zachování demokracie a jejích institucí je proto zásadní politická kultura a minulá zkušenost 

občanů s demokracií, která však často bývá velmi malá, nebo chybí úplně. Politická kultura 

představuje soubor hodnot a politických přesvědčení sdílených elitami a masami ve 

společnosti, které stojí na kolektivní demokratické zkušenosti. V latinskoamerických reţimech 

                                                 
17

 Levitsky, S.; Way, L. A. (2002). Competitive Authoritarianism in the Post-Cold War Era. Paper for the Anual 

meeting of APSAA. také The Rise of Competitive Authoritarism. Journal of Democracy. Vol. 13, No. 2., s. 51 – 

65.  
18

 Pojem delegativní demokracie zavedl Guillermo O´Donnell v roce 1994 a od té doby našel koncept častého 

vyuţití. 
19

 Lze ji vysvětlit jako citlivost či vnímavost politiků a volených zástupců k poţadavkům voličů / občanů. 
20

 O´Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy. Vol. 5, No. 1, leden, s. 55-69. 
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se oproti tomu ukazuje jako ,,výchovná“ v tomto smyslu negativní zkušenost s  diktaturami 

20. století, které dnes, zdá se, přispívají ve většině zemí k demokratickým tendencím
21

. 

Co se týče častého lavírování v ,,šedé zóně“ mezi demokracií a autoritářstvím, podle 

Lipseta, Linze a Diamonda existují určité demokratické prvky, které ztěţující přerod reţimů 

v autoritářství. Mezi ně patří zakořeněná společensko-politická tolerance, ústavní a zákonné 

garance svobod, nadprůměrná občanská participace a demokratické normy zaţité ve 

společnosti. Role stabilizátoru demokracie by konkrétně měla připadnout zejména politickým 

stranám a jejich dobré institucionalizaci
22

. Rozhodující je dále forma nového vůdcovství a 

jeho přístup k řešení problémů, zvláště pak pokud se společnost nachází v krizi, trpí silnou 

polarizací, nedůvěrou k politikům a korupcí. Zde se totiţ naskýtá prostor pro nového 

,,mesianistického“ silného vůdce se sklonem ke koncentraci moci (Uruguay, Chile i 

Venezuela)
23

. Na druhé straně personalizace moci, oslabování legislativy, nízké rozpočty 

veřejných institucí vedoucí k jejich nízké efektivitě, celkové selhání systému checks and 

balances, intenzívní centralizace a dominance prezidenta jsou prvky odchylující zprvu 

demokratický systém od jeho vyváţené podoby. Jako další prvek tlumící demokracii se 

ukazuje expanze státu a státního vlastnictví, které přináší likvidační ekonomické problémy 

členům společnosti a neudrţitelnost v dlouhém období. Stejně tak sniţují šance na demokracii 

jiţ uváděné hluboké socioekonomické rozdíly a státní idea ,,třídního boje“
24

. Jakmile dojde 

v reţimu k výrazným změnám omezujícím politickou a společenskou pluralitu, proces voleb a 

ústavnost, vzniká reţim autoritářský, který různí autoři klasifikují podobně. Calcano a Blank 

vyzdvihují systematickou koncentraci moci v rukou exekutivy, oslabování občanských a 

politických práv, omezování autonomní občanské participace na politickém ţivotě a 

rozhodování
25

. Podle Diamonda, Lipseta a Linze se autoritářství vyznačuje manipulací a 

zneuţíváním institucí, na jehoţ počátku často stojí nová Ústava vymezující konec starého 

reţimu. Na novou Ústavu se pak opakovaně odvolává charismatický lídr, přestoţe dochází 

                                                 
21

 Venezuela je v tomto případě opačným příkladem. Země jako jediná v regionu fungovala v rámci reţimu 

Punto Fijo jako demokratický reţim více neţ třicet let a tato kultura je v lidech zakořeněna dodnes. Představitelé 

demokratického reţimu zde však díky své nezvládnuté praxi sami zavinili narůstající nedůvěru a masové 

odmítání této demokracie jako nejlepší formy vlády. Diktaturu zaţila země narozdíl od svých sousedů nejprve ve 

20. a 30. letech, dále pak v 50. letech 20. století a tato zkušenost proto současnou společnost nezasáhla. Proto 

s nadšením uvítali nový typ vlády a přístupu k moci, s nímţ přišel Hugo Chávez. Předchozí –tradiční 

demokracie- ztratila důvěru, atraktivnost a efektivitu. 
22

 Vzorem můţe být Venezuela po dohodě z Punto Fijo 1958.  

Diamond, L; Linz, J. J.; Lipset, S. M. (1989). Democracy in developing countries. Lynne Rienner Publishers. 

Vol 4., s. 23. 
23

 Idem, s. 13 -15. 
24

 Idem, s. 25 – 29. 
25

 Blank, C. A.; Calcano, L. G. (2009). El régimen político en la Venezuela actual Caracas: ILDIS. 
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k jejímu častému faktickému porušování. V autoritářských reţimech mnohdy získá silnou roli 

armáda (případ Chile).  

Linz definuje autoritářský reţim jako ,,politický systém s omezeným politickým 

pluralismem, absencí vůdčí ideologie a intenzívní občanské mobilizace“
26

. Typický je pro něj 

výkon moci v nejasně definovaných hranicích. Role hlavní legitimizační síly připadá tzv. 

mentalitě (nikoli volbě či revoluci). V otázce nízké mobilizace představují výjimku 

postkoloniální a postdemokratické společnosti, v nichţ se jí naopak často vyuţívá při nástupu 

a výkonu moci nedemokratického lídra (př. Latinská Amerika a Afrika). 

 

1.1.3 Klasifikace současného systému Venezuely 

Venezuela byla během reţimu paktu Punto Fijo, tzn. od šedesátých let 20. století, 

dávána za vzor latinskoamerického úspěchu demokracie. Společnost po několika 

zkušenostech s diktaturou (30 let vlády L. V. Goméze a 8 let vlády M. P. Jiméneze 1950 -

1958) dostala šanci naučit se principům zastupitelské demokracie, k jejímuţ dobrému 

fungování měla v 60. a 70. letech 20. století vhodné předpoklady: homogenní populaci, 

absenci konfliktů mezi etnickými či náboţenskými skupinami a regiony a prosperující 

ekonomiku. Postupně zde vykrystalizoval systém dvou stran téměř pravidelně se střídajících u 

moci: Acción Democrática (AD) a Comité de Organización Política Electoral Independiente 

(Copei)
27

, rozvinula se kultura aktivní občanské participace a občané si vybudovali zištný a 

trvalý vztah k politickým stranám. Strany byly chápány jako médium zájmů a demokracie 

uznávána jako ,,správný“ systém vlády fungující na základě konsenzu – v teorii i praxi
28

. 

Nicméně v důsledku ekonomické závislosti země na ropné rentě, prohlubujících se sociálních 

rozdílech a odcizení se politických stran voličům systém v 80. letech upadl do hluboké krize. 

Její řešení nabídl aţ silný, nadstranický vůdce, Hugo Chávez Frías. K popisu systému, který 

se vyvinul za 12 let jeho vlády, uţívají různí autoři různé koncepty. Podle Blanka a Calcana 

se Venezuela vyvinula do hybridního režimu volebního autoritářství (Levitsky a Way), nebo 

autoritářského populismu
29

. Lipset, Diamond a Linz zemi klasifikují jako decay country 

patřící do skupiny pseudodemokracií, v nichţ jsou sice udrţovány demokratické instituce, 

fungují politické strany soutěţící ve volbách, coţ je však jen zástěrkou reálného autoritářství. 

                                                 
26

 Linz, J. J. (1973). Totalitarian and Authoritarian Regimes In Greenstein, F. I.; Polsby, N. W.. Handbook of 

Political Science. Addison – Wesley: Reading Mass, vol. III. 
27

 Demokratická akce (AD) a Výbor nezávislé politické a volební organizace (COPEI) 
28

 Diamond, L; Linz, J. J.; Lipset, S. M. (1989). Cit. d., s. 277-278. 
29

 Aponte Blank, C.; Calcano, L.G. (2009). Cit. d. 
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Systém se totiţ vyznačuje silnou personalizací a nízkou předvídatelností. Kohen a Rico
30

 

aplikují na současný systém koncept neototalitarismu, pro nějţ je typický ,,duchovní nádech“ 

a koncentrace moci v exekutivě. Ve prospěch svého návrhu argumentují tím, ţe do systému 

jsou zapojeny sloţky tajné policie (zavedení systému SSIC - Subsystema de la Inteligencia y 

Contrainteligencia
31

 bylo ale zamítnuto Nejvyšším soudem a tudíţ se nikdy nerealizovalo) a 

existují aspirace na rozšíření její působnosti. Zdůrazňují dále, ţe prezident Chávez vytváří 

romantickou ,,iracionální“ koncepci moci, s níţ tenduje k doţivotnímu udrţení mandátu. 

Soudní moc se postupně transformuje do proreţimní loajální instituce a stává se nástrojem 

represí vůči různým typům opozice. Celý proces navíc provází prudký nárůst zločinnosti. 

Kohn dělí totalitní model od jeho vzniku aţ po pád do pěti vývojových fází. Fáze předtotalitní 

vykazuje shodné znaky se stavem Venezuely v 90. letech, kdy se propadala politicky, 

ekonomicky i sociálně do hluboké krize. Tehdy proto splňovala nutné podmínky vzniku 

nového totalitářství: hluboká krize státu a jeho institucí, delegitimizace dosavadních elit, 

nástup charismatického vůdce se spirituálním charakterem a zakořenění nové ideologie, která 

v případě totalitních reţimů vede ,,k perverznímu jednání“
32

. Poslední bod však zcela 

neodpovídá skutečné situaci v zemi, stejně tak jako další, nezbytná podmínka klasického 

totalitarismu, kterou je cílená exterminace určité skupiny obyvatelstva. Reţim proto rozhodně 

není totalitářský, ale můţe do jisté míry odpovídat Kohnově mírnějšímu neototalitřství. 

Arenas a Calcano hodnotí reţim jako blíţící se diktatuře, protoţe velmi často není 

moţné rozlišit demokratické a nedemokratické jednání vlády. Prezident Chávez podle nich 

často vládne v ,,šedivé zóně“ vyznačující se vysokou delegativností. Současný reţim proto 

řadí k delegativní demokracii, s tím, ţe Chávez se jeví jako extrémně delegativní prezident a 

populista odpovídající stylu Juana Perona
33

. 

 

1.1.4 Mezinárodní indexy hodnocení demokracie 

K evaluaci kvality demokracie a jejích institucí vyvinuly některé mezinárodní 

organizace soustavu kritérií a indexů, které lze povaţovat za dobrý podpůrný prostředek 

                                                 
30

 Kohn, C.; Rico, R. comps.; Narvaez, E.; Garcia Larralde, H.; Sonntag, H.; Welsch, F.; Albujas Dorta, M. 

(2009). El totalitarismo del siglo XXI: una aproximación desde Hannah Arendt. Caracas: Ediciones del 

Vicerrectorado Académico de la UCV. 
31

 Podsystém výzvědné sluţby a kontrarozvědky navrţený v rámci dekretů prezidenta republiky jako Zákon o 

národním výzvědném systému a kontrarozvědce (Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia) 

v květnu 2008. Dnes vykonává podobnou roli dlouhodobě funkční sloţka DISIP.  
32

 Kohn, C.; Rico, R..; Narvaez, E.; Garcia Larralde, H.; Sonntag, H.; Welsch, F.; Albujas Dorta, M. (2009). Cit. 

d., s. 76. 
33

 Arenas, N.; Calcańo, L. G. (2006). Populismo autoritario : Venezuela 1999-2005. Caracas: CENDES-CDCH, 

s. 147. Více k tématu populismu v kapitole 3.4.3. 

http://iesa.sirsi.net:2734/uhtbin/cgisirsi/TcCIm3pnPP/IESA-CCS/269660019/18/X245/XTITLE/Populismo+autoritario+:
http://iesa.sirsi.net:2734/uhtbin/cgisirsi/TcCIm3pnPP/IESA-CCS/269660019/18/X245/XTITLE/Populismo+autoritario+:


14 

 

analýzy politických reţimů. Některé indexy jsou vytvářeny na základě víceméně 

subjektivních hodnoceních, jiné vycházejí z objektivních skutečností a dat. V našem případě 

je však důleţité, ţe ze srovnání klasifikací jedné konkrétní země za pomoci různých 

metodologií vychází, ţe výsledky indexů se shodují. Lze tak předpokládat, ţe mají relevantní 

vypovídací hodnotu. Freedom House /FH/ zakládá svou evaluaci na Dahlově konceptu 

polyarchie. Kritéria dělí jednak do skupiny politických práv, kam spadá svobodná účast ve 

volbách, svobodný výběr politických stran a kandidátů, moţnost vstoupit do libovolné 

politické organizace a zodpovědnost politiků k občanům. Druhou skupinu tvoří občanské 

svobody jako svoboda slova, vyznání, práva shromáţdění, záruka osobní svobody a právní 

stát. U kritéria volebního procesu je sledován stupeň soutěţivosti, plurality a férovost tajných, 

všeobecných voleb bez manipulací a podvodů a také rovný přístup do médií a 

reprezentativnost výsledků
34

. 

V roce 2010 hodnotí FH Venezuelu na stupnici 1-7 stupněm 4 v občanských svobodách a 

stupněm 5 v politických právech. Čímţ spadá v latinskoamerickém regionu do skupiny 

částečně svobodných volebních demokracií na předposlední místo hned před Kubou
35

.  

Tabulka 1. Freedom House: Vývoj hodnocení demokracie ve Venezuele.  

 1973 1989 1992 1999 2000 2002 2006 2010 

Občanské svobody 2 3 3 4 5 4 4 4 

Politická práva 2 1 3 4 3 3 4 5 

Můžeme vysledovat negativní trend v kvalitě politických práv patrný po roce 2002, zatímco občanské 

svobody jsou stále na stupni 4, který však má do nejhoršího hodnocení zatím daleko. 

Freedom in the World Country Ratings 1972-2010.  

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=439 

 

Index demokratického rozvoje IDD (Konrad Adenauer Stiftung) dělí země na čtyři 

skupiny podle podobných čtyř kritérií: svobodné volby, politická práva a občanské svobody, 

kvalita a efektivita institucí, výkon vládní moci. Na jejich základě v roce 2007 vyhodnotil 

Venezuelu na stupnici 0 – 10 2,84 body, ocenil ji tedy předposledním místem předstihujícím 

pouze Nicaraguu. Kuba nebyla do tohoto hodnocení zařazena. Index EIU (Economist 

Intelligence Unit) sleduje opět v duchu Dahlovy polyarchie kvalitu volebních procesů a 

stupeň plurality, participaci občanů, fungování vlády, politickou kulturu a občanské svobody. 

Z těchto velmi komplexních kategorií získala Venezuela silnou pozici v politické participaci 

občanů a úrovni politické kultury, spolu s volebními procesy. Slabiny naopak vykazuje ve 

                                                 
34

Alcántara Sáez, M. (2008). Luces y sombras de la calidad de la democrácia en América Latina. 

http://www.tse.go.cr/revista/art/6/ALCANTARA.pdf 
35

 Freedom House. Dostupné z WWW http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=439  

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=439
http://www.tse.go.cr/revista/art/6/ALCANTARA.pdf
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=439
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fungování vlády
36

. Venezuela tak podle EIU končí jako 2. nejhorší s 5,42 body z 10 a proto je 

klasifikována jako blíţe neurčený hybridní režim
37

. 

Reţimy Latinské Ameriky se v mezinárodních srovnáních všeobecně vyznačují horší 

kvalitou a slabostí institucí poznamenaných klientelismem, paternalismem, sociální 

nerovností, všeobecně malou důvěrou ve strany, nefunkčním soudním systémem, oslabenou 

legislativou, oligarchizací a personalizací moci
38

. Tyto prvky jsou zpravidla přítomny ve větší 

či menší míře ve všech zemích regionu. Nicméně se zdá, ţe z hlediska zastupitelské liberální 

demokracie si Venezuela revolučním procesem Huga Cháveze spíše pohoršila. 

 

1.2 Latinskoamerický model prezidentských režimů 

Prezidentský reţim kombinující úřad prezidenta s pravomocemi předsedy vlády je 

v regionu Latinské Ameriky vyuţíván z historických a společenských důvodů jako nejčastější 

forma vlády. Pro přehled uvádím hlavní charakteristiky reţimu, které nám zároveň pomohou 

lépe pochopit současnou prezidentskou praxi ve Venezuele.  

Prezidenta volí občané přímo na určené funkční období a v úřadě vykonává de facto 

funkci předsedy vlády i prezidenta zároveň. Dominuje exekutivě a často celému systému, 

který tak přirozeně tenduje k personalismu. Míru svobody ve výkonu jeho moci určuje jednak 

délka prezidentského mandátu a jednak načasování voleb do legislativního orgánu, v němţ se 

můţe s různou pravděpodobností zformovat prezidentská, nebo naopak opoziční většina. 

Institutem, který v prezidentských reţimech často doplňuje kontrolu moci, je odvolací lidové 

referendum nebo impeachment – tzn. moţnost odvolat prezidenta v případě váţného porušení 

zákona či Ústavy. Je však zřejmé, ţe kaţdý prezidentský systém se v závislosti na konkrétních 

politických podmínkách a historické zkušenosti dané země vyvinul odlišně. Diskuze o jeho 

efektivnosti a výhodách oproti parlamentarismu se stala věčným politologickým tématem. 

Seymour Martin Lipset označuje prezidentský reţim za nejstarší a nejúspěšnější formu vlády, 

trpící ovšem tendencí ke koncentraci moci a rizikem jejího zneuţití. Často podle něj nastávají 

dvě problematické situace: koncentrace moci prezidenta, pokud je mu parlament nakloněn, 

nebo boj s parlamentem a hrozba ,,slepé uličky“ a zablokování vládnutí, pokud parlament 

ovládá opozice. Ve druhém případě jde o hru s ,,nulovým součtem“ poznamenanou obtíţným 

                                                 
36

 Alcántara Sáez, M. (2008). Cit. d. 
37

 Kekic, L. (2007). The Economist Intelligence Unit’s index of democracy, The World in 2007. EIU, s. 4. 

http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf  
38

 Saez, M. A. (2008). Cit.d.  

http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf
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zformováním ţivotaschopných vládních koalic. Konstatuje, ţe riziko převratu a politické 

krize se navíc v  reţimu zvyšuje, pokud se prezident cítí ve své funkci ohroţen.
40

 

Výhody prezidencialismu spočívají ve větší svobodě voličů ovlivnit svým hlasem 

podobu vlády, neboť volí jednou v parlamentních, poté v prezidentských volbách. V 

případech, kdy existuje moţnost obnovitelnosti mandátu, se navíc posiluje přímá 

accountability (politická odpovědnost)
41

 prezidenta a logicky i jeho snaha vykonávat aktivně 

a efektivně svůj úřad v prvním, nebo jakémkoli ,,neposledním“ období
42

. Jako přednost 

můţeme chápat také větší míru identifikace voliče s kandidátem umoţněnou výrazně 

personalizovanou volbou. Stranické a ideologické schéma typické pro parlamentní reţimy tak 

ustupuje do pozadí. Shugart je toho názoru, ţe jako výhodnější praxe prezidencialismu se jeví 

zavedení kratších funkčních období a moţnost obnovy mandátu doplněné institutem 

odvolacího referenda coby pojistkou proti zneuţití moci
43

. 

Linz a Diamond upozorňují na fakt, ţe prezidencialismus nelze kombinovat 

s proporčním volebním systémem (v parlamentních volbách) a ţe jde o reţim značně rigidní, 

náchylný k nástupnickým krizím. Podmínkou jeho efektivního fungování je dobré nastavení 

horizontální odpovědnosti (horizontal accountability) tzn. ústavního přidělení dostatečných 

kontrolních pravomocí legislativě, zajištění její autonomie a dobrého přístupu k informacím. 

Je zřejmé, ţe dobrá kontrola nad exekutivou se lépe vykonává v dobře konsolidovaném 

stranickém systému. Legislativa také musí být zodpovědná za odhalování a trestání korupce, 

v čemţ ji musí podporovat efektivní a nestranná soudní moc dohlíţející na ústavnost. 

Soudnictví je však v rozvojových zemích často zpolitizované a postiţené centralizací a 

korupcí, coţ vede k dysfunkci celého reţimu
44

. Linzova další kritika prezidencialismu spočívá 

v imobilitě a existenci dvojí legitimity - parlamentu a prezidenta, která je náchylnější k 

převratům. Fungování principu vítěz bere vše podle něj příliš nepodporuje demokratickou 

stabilitu a nenutí strany k potřebnému konsenzu. Rigidita spočívá v neměnnosti vítěze po 

celou dobu trvání mandátu. Dále je prokazatelné, ţe prezidentský reţim umoţňuje vstup do 

                                                 
40

 Diamond, L.; Linz, J. J.; Lipset, S. M. (1995). Politics in Developing Countries: Comparing experiences with 

democracy. Boulder : L. Rienner Publishers, s. 38-39. 
41

 Accountability je značně komplexním termínem. Představuje právo na ,,skládání účtů“, kterého se mohou 

doţadovat voliči a demokratické instituce (parlament) vůči vládnoucím úředníkům. Zahrnuje odpovědnost 

ústavních činitelů za výkon vlády a  svá rozhodnutí a moţnost být sankcionován, pokud tato budou v rozporu 

s ústavními normami či obecnými poţadavky voličů. Zásadní je pro politickou odpovědnost  existence 

příslušných odpovědnostních mechanismů (například impeachment, odvolací referendum atd.).   
42

 Není však jasné, jaké účinky na celý politický systém má neexistence limitu zvolení, kterou ve Venezuele 

prezidentovi schválili voliči v referendu v roce 2009.  
43

 Mainwaring, S.; Shugart, M. S. (1997). Presidentialism and Democracy in Latin America. Cambridge; New 

York : Cambridge University Press, s. 33 - 40. 

Odvolací referendum je součástí nové venezuelské Ústavy a v roce 2004 jiţ bylo občany vyuţito. 
44

 Idem s. 39 a 44. 
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politiky politickým amatérům (patrné zejména v systémech s málo rozvinutým stranickým 

systémem a v rozvojových zemích), kteří za sebou nemají politickou stranu. To pak svádí 

k volbě populismu a demagogie jako politické strategie (J. Peron, H. Chávez). Překáţkou 

flexibility těchto reţimů je častá praktická neodvolatelnost mandátu, která brání hladkému 

řešení krizí. Stepan a Skach prezidentské reţimy ,,odepisují“ na základě empirických důkazů 

o jejich srovnatelně malé trvanlivosti, proti čemuţ vystupuje Shugart s poukazem na existenci 

mnoha dalších důvodů jejich zhroucení nevhodnost jejich apriorního odsouzení
45

. 

V případě latinskoamerických prezidentských reţimů v systému často vykonává 

významnou roli armáda, která působí jako nadstranický hlídač systému a ústavnosti a při 

ztrátě legitimity vlády organizuje převrat a převzetí moci. Je však vhodné, aby její 

rozhodování a akce byly podřízeny občanské kontrole a měly své přesně definované místo 

v systému. K příčinám degenerace prezidencialismu v regionu patří intenzívní vyuţívání 

dekretů a obcházení legislativní moci při tvorbě zákonů
46

 (Chávez, Fujimori, Aristide). Přitom 

je zřejmé, ţe dekrety umoţňující téměř neomezenou vládu, jasně posilují prezidenta na úkor 

celého ústavního systému. Arturo Valenzuela proto konstatuje, ţe latinskoameričtí prezidenti 

svou praxí sami podkopávají demokratické instituce tím, ţe upřednostňují plebiscitní 

praktiky, tendují k ostré polarizační rétorice a postupné koncentraci moci. Prezidentský 

diskurs a mediální prezence oslabují veřejnou důvěru v legislativu a tradiční politické strany, 

coţ často vede k snadné transformaci systémů do kvazi-autoritářských reţimů či moderních 

diktatur
47

.  

 

1.2.1 Aspekty a klasifikace posilování moci prezidenta 

Proces koncentrace moci v rukou prezidenta probíhá ve většině případů postupně a 

bývá provázen změnami Ústavy a zákonů, které se mnohdy odehrávají za demokratickou 

fasádou častých voleb a referend. Jako podpůrný prvek koncentrace moci působí ideologie, 

jejímţ protagonistou bývá sám prezident, a aktuální stav společnosti nacházející se zpravidla 

v krizi a na vysokém stupni polarizace. Tu prezident dále implicitně či explicitně stupňuje. 

Juan Linz rozděluje silné prezidenty na dvě skupiny: ti, kteří jsou silně spjati s určitou 

ideologií a prezidenti, kteří se ztotoţňují se zájmy konkrétní společenské vrstvy. Oba spojuje 

malý zájem na upevnění tradičních institucí demokracie, které raději postupně vyuţívají ke 

svým mocenským potřebám. Tato semiloajalita k systému je patrná zejména u vůdců 

                                                 
45

 Mainwaring, S.; Shugart, M. S. (1997). Presidentialism and Democracy in Latin America. Cambridge; New 

York : Cambridge University Press, s. 30 - 32 a 18 - 20. 
46

 Diamond, L.; Linz, J. J.; Lipset, S. M. (1995). Politics, s. 40. 
47

 Valenzuela, A. (2004). Latin American presidenciesinterrupted. Journal of democracy. Vol. 15. 
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socialistického či marxistického proudu a lze ji snadno aplikovat na politiku Huga Cháveze. 

Pokud se takto transformovaný reţim dostane do krize, jeho přeţití záleţí zpravidla na délce 

jeho dosavadního trvání. Pokud je dlouhé, lidé svého vůdce zpravidla nesankcionují hned, ale 

aţ po určité době, pokud se ukáţe zcela nekompetentní řešit nastalé problémy. Důleţitou roli 

v otázce přeţití silného prezidenta hrají také moţnosti a opoziční kapacita vyuţít příleţitosti 

k převzetí moci. Jak při koncentraci, tak rozpadu prezidentské moci ale záleţí na konkrétních 

podmínkách ve společnosti
48

. 

Pro klasifikaci silně prezidentských reţimů zavedla současná politologie nové 

koncepty, k nimţ patří například hyperpresidencialismu Guillerma O´Donnella, který zapadá 

do delegativní demokracie tím, ţe k obnově legitimity často vyuţívá lidového plebiscitu
49

. 

Díky němu můţe prezident rozšiřovat své pravomoci nad ústavní rámec a následně sáhnout po 

vládě dekrety a vymanit se tak z kontroly parlamentu. Takovou centralizaci moci doprovází 

nárůst korupce a klientelismu financovaných většinou z veřejných zdrojů
50

. 

Hyperprezidencialismus povaţuje O´Donnell za častou formu vlády v Latinské Americe. 

V praxi konceptu odpovídá také neopopulismu v podobě, jak jej definuje René Antonio 

Mayorga. Obě formy se vţdy vyznačují převahou osobního charismatu vůdce ve společnosti i 

ve vládě, slabými institucionálními mechanismy politických stran ve vztahu k rozhodování 

jejich lídra, posilováním vlivu národní kultury, symbolů a emocí. V takto nevyrovnaných 

reţimech bývají politická témata a plány značně dezorganizovány a ideologicky nekoherentní, 

volí se ad hoc strategie, podle aktuálních politických potřeb. Charismatickými vůdci se 

zpravidla stávají političtí outsideři bez tradičního zázemí politické strany. Jakmile dosáhnou 

zvolení, začnou jako řešení socio-ekonomických problémů rozvíjet paternalismus, zvyšují 

vliv státu a zaměřují se na vyřazení tradičních politických zprostředkovatelů- politických 

stran- ze scény. S určitou vrstvou společnosti, zpravidla jí je chudá nevzdělaná populace, 

budují nový typ politické koalice, kterou si získají díky distribuci výhod a majetku. Prezident 

zvyšuje intervence do ekonomiky a nastoluje redistributivní a klientelistický model 

vyuţívající slabin fragmentované a apatické společnosti v krizi. Ve svém diskursu ztotoţňuje 

populistický prezident reţim a sebe samého s lidem. K průvodním jevům a nástrojům procesu 

patří sniţování autonomie a nárůst pasivity národní legislativy a postupné oslabování či 

parcializace moci soudní. Současně bývají pod záminkou decentralizace přesouvány 

pravomoci na lokální úroveň státní správy ovšem bez potřebného transferu financí. Na druhé 
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straně pokud se takto posílený prezident začne dopouštět chyb, ztrácí důvěru lidu a urychluje 

to jeho pád
51

. 

Na výše zmíněné průvodní jevy dominance prezidenta lze do značné míry aplikovat 

Kielmannseggovu dynamickou definici totalitářského vůdce
52

. Pro něj je typická moţnost a 

reálná pravomoc přijímat jakýkoli typ rozhodnutí a revidovat rozhodnutí ostatních sloţek 

státní moci. Jeho politika má neomezený dosah a postihuje všechny sféry ţivota. Jakmile 

vůdce s totalitářskými sklony dosáhne moci, stává se udrţení se u ní jeho raison d´etre a 

buduje monopol moci. To odpovídá častým snahám nejen latinskoamerických prezidentů 

měnit Ústavu ve prospěch svého doţivotního mandátu či nekonečné moţnosti znovuzvolení 

(Chávez, asijští prezidenti Kadyrov, Nazarbájev a další). Totalitářský vůdce vyuţívá k rozvoji 

své síly strany mas, ideologie a nástrojů ,,lidové motivace a pobouření“ a výkon jeho moci de 

facto odpovídá O´Donnellovu hyperprezidencialismu.  

René Antonio Mayorga v tomto smyslu rozvíjí svou teorii antipolitiky, která zahrnuje 

několik rizikových faktorů pro tradiční instituce a demokratické reţimy. Mezi ně patří 

vertikální spasitelské vůdcovství, plebiscitní demokracie a nahrazování reprezentativní 

demokracie ,,mýtem historických vůdců a jejich kultu“. Postupně tak vzniká prezidentská 

demokracie
53

. V Latinské Americe má podle Mayorgy současná antipolitika podobu 

neopopulismu a je obecnou tendencí v regionu (Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, 

manţelé Kirchner). V případě Venezuely lze vzhledem k výše zmíněným konceptů 

konstatovat, ţe se svým vývojem velmi přibliţuje jak k prezidentské demokracii, tak 

antipolitické a neopopulistické praxi: zintenzivňuje se centralizace a koncentrace moci 

prezidenta, sniţuje se autonomie tradičních institucí a ústavní struktura státu je nahrazována 

novou politicko-teritoriální strukturou (Zákon o komunách, Zákon o hlavním distriktu, 

obsazování vedoucích pozic institucí podle stranické příslušnosti). Kromě politických a 

územně-správních změn se zde navíc prosazuje nový ekonomický model a uţívá se principu 

kooptační participace, čímţ v souladu s antipolitikou ustupuje systém všeobecných voleb a 

zásada reprezentativní demokracie
54

.  
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2. Novodobé základy venezuelského politického systému 
 

 

Vytvoření páté venezuelské republiky a nové Ústavy předcházelo sloţité období krize 

trvající téměř dvě desetiletí. Od počátku 80. let se vedle narůstajících ekonomických 

problémů začala zhoršovat také politická důvěra občanů v existující a dosud stabilní 

demokratický systém. Problematika odcizení se tradičních politických stran AD a Copei  

občanům, nárůst korupce a prohlubování ekonomických rozdílů jsou nezbytnou podmínkou 

pochopení reálných důvodů nástupu prezidenta Huga Cháveze a nového charakteru politiky. 

Současný kontroverzní reţim je proto nutné vnímat v širším kontextu jako odpověď na 

všeobecnou krizi předchozích období a selhání demokratického reţimu Punto Fijo. Z první 

podkapitoly vyplyne, jakým způsobem se prosadil nástup nového reţimu a jak se vyvíjel 

v prvních dvou letech své existence. Druhá podkapitola se podrobněji věnuje pilířům nového 

systému a hlavním změnám ve struktuře a pravomocích legislativy a exekutivy. Pozornost zde 

zaměřuji na aspekty ústavního zakotvení rozsáhlých občanských práv a zavedení nových dvou 

institucí občanské a volební moci. Ty rozšířily tradiční trojici mocí známou z běţných 

demokratických systémů. Protoţe nový reţim nespočívá pouze na ústavních změnách, ale i na 

zcela nové podobě praktické politiky, třetí kapitola podrobně rozebírá ideologické ukotvení 

reţimu, jeho klasifikaci a aplikaci nové strategie v praxi. Vysvětlení klíčových prvků systému 

a podmínek jeho ustavení na pozadí historické demokratické zkušenosti Venezuely nám 

v závěru celé práce umoţní nepropadnout ukvapeným subjektivním hodnocením, která často 

pronikají do médií a podstatně zkreslují skutečný stav a příčiny věcí. 

2.1 Politicko-společenský kontext přijetí Ústavy z roku 
1999 

2.1.1 Kulminace krize systému Punto Fijo 

Koncem 80. let vrcholí krize venezuelského ,,rentistického“ systému, k jejímţ 

průvodním jevům patří slabý a nestabilní ekonomický růst, závislost státu na příjmech z ropy, 

pokles domácích i zahraničních soukromých investic a stoupající sociální napětí. Napětí se 

stupňuje s postupnou pauperizací většiny obyvatelstva a zhoršením kvality veřejných sluţeb. 

V této době je rozšířené obecné vnímání občanů sebe sama jako pasivních obětí systému 

zkorumpovaných stran a jejich politiků. Nespokojenost a despekt vůči elitám a oligarchům se 

stupňuje aţ do zlomového roku 1998
55

, kdy občané zvolí prezidentem apolitického kandidáta 

slibujícího konec starého reţimu.  
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V krizové situaci se uţ v roce 1983 formuje Movimiento Bolivariano Revolucionario 

200 (MBR)
56

  s budoucím prezidentem Hugem Chávezem jako jedním z  lídrů. Hnutí nejprve 

vstoupí na politickou scénu neúspěšným pokusem o státní převrat uskutečněný 4. února 1992 

a pak znovu v listopadu téhoţ roku. Revoluční činnost MBR stojí na morálních a sociálních 

principech a nacionalismu, které postupně přispívají k vytvoření nového typu vůdcovství a 

komunikace s masami. Únorovému převratu MBR 200 však předcházela dramatická eskalace 

lidové nespokojenosti a násilí, která vyvrcholila 27. února 1989 ve formě tzv. caracaza –

rabování a protestů nespokojených obyvatel ţijících v Caracasu a jeho okolí.  Bezprostředním 

důvodem masivních protestů, které za sebou zanechaly více jak 2000 mrtvých, bylo zrušení 

subvencí na pohonné hmoty schválené prezidentem Carlosem Andrés Perézem v rámci 

krizových ekonomických opatření –tzv. paquetazo. Opatření zahrnující mimo jiné privatizaci 

státních podniků, daňovou reformu a sniţování cel provedla vláda na doporučení MMF. Ve 

špatné ekonomické situaci však bylo zdvojnásobení cen pohonných hmot a tedy i jízdného 

rozbuškou masivních protestů
57

. 

Situace se poněkud uklidnila s nástupem prozatímního prezidenta Ramona José 

Velazqueze, kterého po volbách v roce 1993 nahradil ekonomicky méně radikální Rafael 

Caldera. Caldera dobře chápal těţkou situaci země a sociální krizi a sám se proto snaţil 

vymezit vůči zkorumpovanému reţimu Punto Fijo. Proto například zaloţil novou politickou 

stranu Concertación. Vůči lídrům únorového a listopadového pokusu o převrat zaujímá 

smířlivou pozici, uděluje jim, včetně Huga Cháveze, milost a snaţí se s nimi vyjednávat.  O 

pět let později v roce 1997 je Hugo Chávez, někdy také označovaný za Calderova chráněnce, 

nominován jako kandidát na prezidenta. Před volbami zakládá novou politickou stranu 

Movimiento Quinta Republica (MVR)
58

 a přichází s návrhem zcela radikálně přestavět 

politický systém, s cílem eliminovat partitokracii a dominanci tradičních stran AD a COPEI. 

Díky nové formě komunikace, propagaci radikální změny politických i sociálních poměrů 

získává okamţitě podporu 56,2% voličů
59

, kteří jej vnímají jako silného vůdce schopného 

rázně vyřešit vleklou krizi celého systému a nastolit spravedlnost a pořádek
60

. V prezidentské 

kampani 1998 Chávez logicky vyuţil témat jako celková špatná situace země, vlády, 

demokracie a nutnost radikální změny skrze revoluci. Chávez, který pro kampaň získal 
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podporu heterogenní volební koalice Polo Patriótico (Patriotický pól), se prezentoval jako 

demokrat schopný bojovat s korupcí a vrátit zprivatizované podniky do rukou Venezuelců. 

V roce 1998 představuje díky své charismatické osobnosti, řečnickým dovednostem a přesně 

mířeným předvolebním slibům odpovídajícím momentální voličské poptávce tu nejlepší 

volbu. Výhodou je jeho apolitičnost, vojenská minulost a ,,prostý“ původ dokreslený snědší 

pletí. Podle Guaicaipura Lamedy byla ,,volba Huga Cháveze v roce 1998 jediné možné řešení 

situace hned vedle občanské války
 61

“. Jako silný vyzyvatel starého zhrouceného systému 

proto získal podporu napříč sociálním spektrem.   

 

2.1.2  Okolnosti vzniku nové Ústavy 

Hugo Chávez Frías byl zvolen 11. prosince 1998 s podporou 56,2% voličů jako 

kandidát koalice Polo Patriótico sloţené z levicových stran MVR, Patria para todos (PPT) a 

Movimiento al Socialismo (MAS)
62

. Jiţ 25. dubna 1999 proběhlo za vysoké voličské neúčasti 

62,2% (potvrzující všeobecnou apatii) konzultativní referendum o svolání ústavodárného 

shromáţdění, do nějţ o tři měsíce později voliči vybrali 131 členů (za volební abstence 

53,7%)
63

. Atmosféra všeobecné shody o nutnosti vypracování nové, v pořadí jiţ 26. 

republikánské Ústavy, však veřejnost ani přes prezidentovu iniciativu dostatečně 

nemotivovala k větší participaci. Pravděpodobným důvodem bylo určité zmatení z nového 

institutu referenda, který se vymyká dosavadní tradici personalizované volby, a přetrvávající 

únava z politiky. Venezuelci totiţ v minulosti nebyli zvyklí vyjadřovat se v hlasování 

k věcným otázkám. Nevýhodou procesu byla také nízká informovanost veřejnosti o zvolené 

proceduře a absence obvyklého doporučení politických stran, jak hlasovat. Jako jediná aktivní 

strana se posadil pouze Polo Patriotico. K apatii voličů přispěl patrně i předpoklad jasného 

výsledku a vítězství prezidentových návrhů
64

    

Prezident Chávez ještě před reformou Ústavy, ihned po svém zvolení v prosinci 1998, 

vydává únorový dekret na svolání Konstitučního shromáţdění (Asamblea Nacional 

Constituyente), jehoţ úkolem bude příprava Ústavy. Shromáţdění později nahrazuje do té 

doby dvoukomorový Kongres nově obsazený po volbách v listopadu 1998, kde získaly 

největší počet křesel AD a dále MVR, dočasnou delegovanou institucí. Zároveň ve druhé 

polovině roku prezident rozpouští Nejvyšší soud a Národní volební radu CNE, čímţ se 
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vypořádává se starým osazenstvem klíčových institucí. Rok 1999 se výlučně odehrává na 

pozadí debat o podobě nové Ústavy a rostoucího optimismu. Před druhým referendem roku 

1999, o schválení Ústavy, se přesto stihla rozpoutat ne příliš dobře organizovaná kampaň 

proti jejímu přijetí poukazující na skrytá rizika koncentrace moci. K těm hlavním patřila 

aktivní volební právo pro armádu, moţnost znovuzvolení prezidenta a prodlouţení jeho 

mandátu na 6 let, vznik postu viceprezidenta jmenovaného prezidentem a monokameralismus. 

Navrţenému dokumentu byla vytýkána také jeho přílišná detailnost
65

 . Navíc poněkud 

podezřele působila skutečnost, ţe vypracování a schválení nové Ústavy proběhlo během 

pouhých tří měsíců, tedy nestandardně rychle a se zásadním věcným přispěním prezidenta 

Cháveze.  

Faktorem ovlivňujícím celý proces byla rozhodně přírodní katastrofa v prosinci 1999, 

které bylo podle některých autorů také dovedně vyuţito ke zlepšení image vlády a k jistému 

zvyšování koncentrace moci
66

. Vzhledem k jejím obrovským dopadům, byla rozsáhlá vládní 

opatření zeefektivňující průběh záchranných akcí a rychlou koordinaci nezbytná. Referendum 

o přijetí Ústavy se uskutečnilo uprostřed záchranných prací, rozsáhlých dešťů a obrovských 

sesuvů půdy 15. prosince
67

.  I přes vysokou neúčast schválilo přijetí dokumentu 71,78% 

voličů (3.301.475). Mezitím Národní ústavodárné shromáţdění jmenovalo nový dočasný 

legislativní orgán (Comisión Legislativa Nacional), byli delegováni noví soudci Nejvyššího 

soudu (TSJ), Národní volební rada (CNE) a Ombudsman (Defensor del Pueblo), kteří by 

podle nové Ústavy měli být co nejdříve nahrazeni procedurálně vybranými osobnostmi. 

Nadále přetrvává ekonomická krize umocněná klesajícími světovými cenami ropy promítající 

se do ţivotně důleţitých exportů, ale i devastujícím přírodním neštěstím. Prezident se proto 

snaţí vyřešit aktuální otázku rozpočtového deficitu prostřednictvím habilitačního zákona, 

který by mu umoţnil rychle zavést nové daně a úsporná opatření. V rozporu s plánovanými 

úsporami však zvyšuje platy ve veřejné sféře o 20%, coţ je menší nárůst, neţ slíbil před 

volbami, nicméně odbory to v krizové situaci akceptují. 
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2.2 Pilíře nového systému  

Nová Ústava Bolívarské republiky Venezuela je výjimečným dokumentem hned 

v několika ohledech. Předně se jedná o velmi rozsáhlý a komplexní text obsahující přes 300 

článků, který velmi podrobně a nadstandardně ošetřuje sociální a občanská práva. Například 

zaručuje občanům maximálně osmihodinový pracovní den, právo na sociální pojištění, 

výplatu starobního důchodu a sociálních dávek a právo na zaměstnání. Několik odstavců se 

věnuje právům pracujících, samostatná kapitola pak nově garantuje práva indiánských 

komunit a také specifikuje socio-ekonomický systém země. Kromě nesporného přínosu 

v sociálních záleţitostech je ústava inovační také rozšířením nástrojů občanské participace, 

jako je několik typů referend, s nimiţ občané dosud neměli zkušenosti. Odvolací referendum 

dává voličům nově moţnost odvolat své volené zástupce. Ústava se ve své první části 

rozsáhle věnuje zárukám rovných lidských a občanských práv (výslovné odmítnutí 

diskriminace) a spolu s ostatními demokratickými opatřeními se jasně vymezuje vůči 

minulému reţimu Punto Fijo. Pozitivní změny ve smyslu zvýšení prvků občanské participace 

na politickém rozhodování a institucionálního zlepšení jsou na druhé straně kompenzovány 

prezidencialistickou tendencí dokumentu, který vytváří určité předpoklady ke koncentraci 

moci exekutivy
68

. Ty se předně opírají o oslabení zákonodárné moci ve formě zavedení 

monokameralismu, faktického posílení centralismu, etatismu a zapojení vojska do civilního 

ţivota
69

. Neobvyklé je vytvoření dalších dvou veřejných mocí (vedle výkonné, legislativní a 

soudní) lidové a volební, pro něţ se zavádějí i nové instituce. Přes některé kritické projevy je 

na místě vyzdvihnout prezidentovu osobní zásluhu na propagaci ústavy, která se během 

několika měsíců stala nejčtenější knihou v zemi a přispěla k mimořádnému rozvoji 

občanského a politického povědomí Venezuelců. 

Referendum o ústavě, které se konalo 15. 12. 1999 za vysoké  voličské abstence 

56%
70

, vedlo k jejímu jednoznačnému schválení téměř 72% hlasů. V podstatě se jednalo o 

plebiscit mající prověřit popularitu a pozici nového prezidenta. Po schválení ústavy byl 

ústavodárným shromáţděním (ANC) rozpuštěn dosavadní Kongres a nahrazen dočasným 

orgánem tzv. ,,congresillo“. Jako sporné vzhledem k čerstvému ústavnímu ošetření se ale 

ukázalo dosazení nového vedení Národní volební rady CNE, Nejvyššího soudu (TSJ) a 
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dalších klíčových institucí, které proběhly mnohdy i bez vědomí prezidenta a v rozporu 

s novou Ústavou
71

. CNE a prezident zároveň začali s přípravami supervoleb plánovaných na 

červenec 2000, které měly nově obsadit reformované instituce a potvrdit Cháveze na postu 

prezidenta. Relegitimace prezidenta, guvernérů, starostů a nového jednokomorového 

parlamentu ale 30. července 1999 skončila fiaskem. Volby totiţ vyústily v totální organizační 

selhání plné zmatků a neustálých změn v kandidátkách a pravidlech. Prezident a jím obsazená 

většina AN jimi sice získaly legitimitu, nicméně důvěryhodnost samotného volebního procesu 

opět utrpěla značné ztráty
72

.  

 

2.2.1 Role prezidenta 

Ačkoli se v porovnání se situací před rokem 1999 na prezidentské dominanci 

v systému fakticky příliš nezměnilo, nová ústava jasně posiluje a upevňuje jeho nadřízenou 

pozici. Podle Ústavy z roku 1961 prezident sice formálně představoval okrajovou postavu 

politického ţivota, reálný význam ale měly především jeho rozsáhlé neformální pravomoci. 

Prezidenti se tradičně rekrutovali z řad politických profesionálů s vlastní silnou politickou 

stranou, ale byli omezeni pětiletým mandátem s moţností znovuzvolení aţ po dvou 

následných obdobích. V tomto mezidobí však mohli vykonávat úřad poslance, senátora, nebo 

být šéfem své strany a pokračovat v aktivní politice. Prezident byl vţdy chápán jako 

vyjednavač mezi kongresem a zájmovými skupinami, zatímco poslanci, disciplinovaní 

v rámci své strany, měli reálně slabou kapacitu ovlivnit řízení státu
73

. Prezidentovou stěţejní 

pravomocí bylo vyuţití nelegislativního dekretu ke svolání odborných komisí, které 

pověřoval přípravou zákonů nebo vyjednáváním. V kongresu odborné komise a výbory dříve 

neexistovaly, zatímco současná AN s nimi počítá. Prezident tak evidentně stejně jako 

v současnosti drţel skutečnou kontrolu nad státními zdroji, coţ nasvědčuje faktu, ţe reţim 

Punto Fijo byl také prezidencialistický, ale jaksi mimoústavně. Prezident byl volen přímo i 

před rokem 1999, kdy stejně tak vykonával úlohu hlavy státu i vlády, kterou sám sestavoval, 

ale vzhledem k nemoţnosti okamţitého obnovení mandátu nemusel být tolik motivován 

k nadprůměrným výkonům a práci pro voliče. Na druhé straně měl k dispozici pouze 

suspenzívní veto, které mohl kongres přehlasovat 2/3 většinou. Veta však téměř nebylo 

vyuţíváno, protoţe prezident svých cílů vţdy úspěšně dosáhl přes ministry a média. Shodným 

nástrojem minulých a současné vlády jsou legislativní a nelegislativní dekrety, které však za 
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36 let starého reţimu (1958 – 1994) byly vyuţity pouze pětkrát, zatímco v posledních 12 

letech jiţ čtyřikrát
74

.  

Ústava prodluţuje prezidentský mandát z pěti na šest let s moţností dvou 

konsekutivních znovuzvolení a vyhrazuje prezidentovi právo na povyšování vojenských 

hodností, o které se dříve dělil s kongresem. Článek 236 mu svěřuji hlavní roli v národním 

plánování (sestavení Národního plánu rozvoje - Plan Nacional de Desarrollo) a dodatečné 

úpravě rozpočtu. Sám také rozhoduje o velikosti exekutivy – počtu a rozsahu ministerstev, 

přičemţ podle čl. 242 jsou ministři přímými orgány prezidenta sdruţenými v Radě ministrů. 

Má právo jmenovat šéfa centrální banky (Banco Central de Venezuela) a polovinu jeho 

představenstva, předsedá Národní obranné radě státu jako nejvyšší velitel ozbrojených sil a je 

jednou ze tří sloţek státní moci, které mohou navrhnout a vyhlásit referendum. 

             Zcela nově je navíc vytvořen post viceprezidenta, kterého deleguje prezident jako 

svou pravou ruku. Prezident můţe rozpustit národní shromáţdění (AN) pokud třikrát odvolá 

jeho viceprezidenta a vysloví tím nedůvěru vládě
75

. Podmínkou prezidentského mandátu je 

minimální věk 30 let, bezúhonnost a venezuelská státní příslušnost získaná narozením. Lze 

shrnout, ţe současná ústava na jedné straně zpřehledňuje pravomoci a postavení prezidenta 

vůči ostatním sloţkám moci, ale zároveň zavádí v duchu prezidencialismu prvky přímo 

posilující jeho dominantní pozici a nabízí další prostor k jejímu prohloubení. 

 

2.2.2  Nové Národní shromáždění /AN/ 

Legislativní moc prošla podstatnými změnami. Její orgán se z dvoukomorového 

Kongresu změnil na jednokomorové Národní shromáždění (Asamblea Nacional -AN). 

Federální uspořádání země také ošetřené ústavou tím utrpělo značnou ztrátu, protoţe Senát 

tradičně představoval orgán rovnoměrně reprezentující 23 federálních států a hrál důleţitou 

kontrolní roli při schvalování zákonů. Reforma zákonodárnou moc v tomto ohledu oslabila, 

stejně tak jako princip decentralizace a federalismu. Toto institucionální oslabení se ústavní 

dokument snaţí v jistém smyslu, ovšem nedostatečně, kompenzovat nastavením volebního 

systému tak, ţe pro volby do AN je pevně určen minimální počet poslanců na stát daný podle 

velikosti jeho populace (2-3 zástupci). Počet dalších poslanců se odvíjí od populačního indexu 

1,1% obyvatel na kaţdého dalšího poslance. Funkční období parlamentu je stanoveno na 5 let 

a jeho volba se časově nekryje s volbou prezidenta, coţ lze chápat jako výhodu ve smyslu 

sníţení pravděpodobnosti přenesení efektu osobních sympatií ve volbě prezidenta do obsazení 
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sněmovny. Zároveň je oddělení volby krokem k větší demokratičnosti a do určité míry 

formálně omezuje koncentraci moci exekutivy. Je pozitivní, ţe voliči tak mají moţnost 

vyjádřit dvakrát častěji svou spokojenost s politikou, avšak při daném nastavení nelze 

uniknout z pasti ,,slepé uličky“ v případě, ţe prezident v AN neuhájí většinu. 

V tomto místě je nutné dodat, ţe často kritizovaná perverzita ve fungování 

venezuelského politického systému v letech 2005 a 2010 nebyla způsobena špatným 

nastavením ústavních pravidel, ale výsledkem voleb do AN, které se opoziční strany rozhodly 

na poslední chvíli bojkotovat. Tím umoţnily, i kdyţ za velmi nízké volební účasti a tedy 

sporné legitimity voleb, vznik právně nezpochybnitelného jednobarevného parlamentu 

(většina MVR, od roku 2007 nahrazena PSUV) a tedy zmraţení mechanismu checks and 

balances na celých pět let. Socialistický parlament se tehdy stal de facto nástrojem prezidenta, 

jehoţ politiku velmi často bez výhrad schvaloval. Ačkoli v ,,rudém“ parlamentu postupně 

vykrystalizovala opoziční skupina stran PPT, Podemos a dalších malých subjektů pohybující 

se okolo 30 poslanců, její kritika měla vzhledem k malému počtu členů pouze demonstrativní 

charakter. 

Poslancem ve 165 členném parlamentu se můţe stát osoba narozená na území 

Venezuely, nebo naturalizovaný cizinec s 15 letým pobytem v zemi, který dosáhl 21 let a více 

neţ čtyři roky má trvalé bydliště ve státě, kde kandiduje. Funkce je neslučitelná s jakoukoli 

další v rámci státní správy, coţ zabraňuje kumulaci mandátů a postů, jak ji známe například 

z ČR. Z tohoto důvodu ale například v roce 2005 přenechalo 20 zvolených poslanců úřad 

svým suplentům, aby mohlo nastoupit do vlády prezidenta Cháveze. V případech, kdy tito 

poslanci byli zvoleni v jednomandátových obvodech na základě většinového systému, lze 

hovořit o jisté formě podvodu na voličích. Neboť tyto osoby patřily většinou k výrazným 

spolupracovníkům prezidenta a tedy voličsky a mediálně atraktivním kandidátům, kteří 

občanům dobře ,,prodali“ mandát PSUV. Ve specifické situaci voleb 2005 to však nehraje 

podstatnou roli. Venezuelské Národní shromáţdění vykonává tradiční kontrolní a legislativní 

funkce shodné s většinou politických systémů. Schvaluje rozpočet, běţné a ústavní zákony, 

můţe navrhnout vyhlášení referenda (viz dále) a uděluje prezidentovi habilitační právo k 

vydávání dekretů
76

. Kaţdému druhu hlasování v AN odpovídá odlišný druh většiny: prostá 

většina zúčastněných se vyţaduje pro běţné zákony, kvalifikovaná třípětinová (99 poslanců) 

pro schválení habilitačního zákona a vyslovení nedůvěry vládě. Dvoutřetinová většina 110 

poslanců je vyţadována při svolání ústavodárného shromáţdění, schválení ústavních zákonů, 
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jmenování a odvolání soudců Nejvyššího soudu TSJ, institucí lidové moci, vedení CNE a 

vyhlášení referenda o konkrétním zákonu (čl. 203 Ústavy).  

Zákonodárná iniciativa připadá prezidentovi a členům vlády, poslaneckým výborům, 

skupině minimálně tří poslanců, Nejvyššímu soud TSJ, instituci lidové a volební moci (CNE), 

nebo 0,1% registrovaných voličů
77

. Návrh zákona můţe předloţit také rada federálního státu 

(čl. 204 Ústavy). Parlament má k dispozici několik přímých mechanismů kontroly exekutivy, 

k nimţ patří interpelace, právo vyšetřování, dotazů, schválení či zamítnutí jmenování 

veřejných činitelů navrţených vládou a také spolupráce s institucemi lidové moci, které mají 

pravomoc vyšetřovat ekonomické a legální pochybnosti. Volebnímu systému, jeho změnám a 

dopadům na sloţení parlamentu se věnuji v kapitole 4. 

Je zřejmé, ţe ústava vybavila parlament standardními demokratickými pravomocemi a 

mechanismy kontroly výkonné moci. Zrušení horní komory parlamentu uškodilo více zásadě 

decentralizace, neţ kvalitě parlamentarismu. V podmínkách rovných a svobodných voleb 

vedoucích ke skutečnému poměrnému sloţení AN má instituce k dispozici všechny potřebné 

nástroje k výkonu svých tradičních funkcí. Netradiční situace v letech 2005-2010 (při 

parlamentní 90% převaze prezidentovy PSUV) a její důsledky pro legislativní vývoj země 

měly svůj původ ve specifickém chování opozičních stran ve volbách roku 2005, nikoli 

v ústavou nedemokraticky nastavených institucích či volební manipulaci. 

 

2.2.3  Pozice politických stran 

Situace politických stran se v novém reţimu zásadně změnila. Starý systém vlády 

dvou alternujících stran Acción Democrática (AD) a COPEI z let 1958 - 1998 se 

zdiskreditoval nárůstem korupce jeho představitelů a odcizením se občanům i reálným 

problémům země. Proces úpadku reţimu Punto Fijo provázel nárůst všeobecné nedůvěry ve 

strany jako instituce artikulace a ochrany občanských zájmů, k němuţ se přidala ztráta tzv. 

responsiveness volených zástupců. Voličská identifikace se stranami vykazovala začátkem 90. 

let rapidně klesající trend – v roce 1993 činila 27,8%, o pět let později jiţ klesla na 10,8%. 

Prezidentské volby 1998 a supervolby v roce 2000 jen potvrdily tuto tendenci a nástup nové, 

personalizované politiky, která odsouvá politické strany do pozadí. S nástupem prezidenta 

Cháveze se dostává na první místo protistranická rétorika a zjednodušené pravo/levé vnímání 

politiky, postupně opřené o specifickou formu socialismu. Tradiční strany od roku 2000 
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rapidně ztrácejí voličskou podporu ve prospěch prezidentské MVR a nových subjektů 

vytvořených v rámci někdejšího Polo Patriótico
78

. 

Nový reţim si v reakci na politickou poptávku stanovuje za jednu ze svých priorit 

zúčtovat se čtyřicet let trvající partitokracií. Ústava proto zbavuje politické strany veřejného 

financování a zcela je jako samostatný pojem eliminuje. V čl. 67 místo nich zavádí pojem 

asociace s politickými cíli (asociaciones con fines políticos), pod který kromě stran spadají 

uskupení různého druhu (nevládní organizace apod.). Silná personalizace politiky a přímý 

kontakt s voliči začnou logicky nahrazovat málo efektivní zprostředkovací mechanismy stran 

a navíc jsou do systému vneseny konkrétní nástroje participativní demokracie
79

 (čtyři typy 

referenda). Vytváří se také prostor pro rozvoj nových občansko-politických struktur, které 

mohou vznikat přímo na ţádost občanů (například komuny). Ústavodárné shromáţdění 

doplňuje systém ještě dalšími nástroji: zřízením institucí lidové a volební moci, které jej mají 

chránit, zajišťovat kontrolu dodrţování ústavnosti a poskytovat občanům další cestu, jak se 

doţadovat svých práv a preferencí.  

Politické strany však zůstaly jako pojem zachovány v Zákoně o politických stranách, 

který stanovuje způsob jejich zaloţení a registrace u CNE a pravidla financování, coby 

zásadního limitu jejich fungování. Podle zákona strany nesmí přijímat ţádné dary a finance od 

veřejných institucí, zahraničních firem, společností, které jsou ve smluvním vztahu se státem 

a od zahraničních politických organizací
80

. Soukromé, CNE řádně nahlášené, neanonymní 

zdroje tak zůstávají jediným legálním prostředkem financování. Ačkoli ústava i zákon 

zakazují vztah politických stran s veřejnými institucemi a státními společnostmi, permanentně 

je tato zásada porušována hlavně ze strany vládní PSUV
81

. Stejně tak dnes není respektován 

princip nadstranickosti veřejných činitelů.  

Zákon o politických stranách na druhé straně neklade ţádná omezení pro utváření 

předvolebních či permanentních koalicí, ani pro jejich afiliaci k mezinárodním organizacím.  

Jediným kritériem aktivit stran je jejich řádná registrace u CNE, pravidelné předkládání účtů a 

obnova členských registrů vţdy před novým funkčním obdobím Národního shromáţdění. 

Demokratickým prvkem, který do vnitřního fungování politických organizací ústava přináší je 

ustanovení interních voleb jako demokratického mechanismu výběru kandidátů a vedení 

strany. Stranické primárky však byly poprvé vyuţity aţ v parlamentních volbách 2010 a to jak 
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vládní PSUV, tak opoziční koalicí MUD. V prvním případě se jich zúčastnili pouze členové 

strany, do opozičních primárek se naopak mohl zapojit kaţdý registrovaný volič.  

 Reforma Zákona o politických stranách (LOSPP) z prosince 2010 provedená 

dosluhující AN velmi krátce před koncem jejího mandátu, přinesla dvě sporná opatření. Ve 

svém článku č. 30 zavádí sankční nástroj na zvýšení stranické disciplíny a ideologické a 

programové koherence poslanců zvolených do AN. Hlavním argumentem poslanců PSUV ve 

prospěch opatření se stala ochrana voličů před podvodem, který na nich doposud mohl 

spáchat zvolený zástupce. K jeho hlavním formám patří hlasování nebo zaujetí stanoviska 

v rozporu s programovými zásadami jeho strany nebo s předvolebními sliby a obsahem 

kampaně. Dále se bude trestat také postup proti organizacím a hnutím, které poslance před 

volbami podpořily, a parlamentní přeběhlictví. Zmíněné prohřešky mohou být na ţádost 

občanů nebo ostatních poslanců od roku 2011 sankcionovány formou suspenzace mandátu, 

nebo odvoláním. Schválení kontroverzního zákona provázely ţivé diskuze a kritika dalšího 

omezování svobody poslanců zaručené ústavou
82

. Tentokrát se však zdá, ţe klíčové body 

zákona byly pravděpodobně více neţ proti opozičním stranám směřovány do řad vládní 

PSUV. V PSUV se totiţ během roku 2010 zformovalo několik názorových proudů, které by 

v nové AN, kde strana čerstvě přišla o ústavní většinu, mohly svými rozdílnými názory ještě 

více oslabovat provádění vládní politiky. A vláda naopak potřebuje upevnit jednotu strany, 

která jiţ ztratila dřívější homogenitu z let svého zaloţení.  

Z pohledu funkčnosti zastupitelské demokracie lze však opatření přeci jen hodnotit 

v jistém smyslu jako pozitivní, neboť teoreticky dává voličům moţnost kontroly nad 

aktivitami jimi zvolených zástupců. Na druhé straně se však odklání od zásad zastupitelské 

demokracie, která poskytuje poslancům v rámci přiděleného mandátu moţnost rozhodování 

na základě jejich vlastního svědomí a vychází z předpokladu, ţe poslanci nejsou a ani 

nemohou být (!) přímými vykonavateli přání voličů. Navíc zde vzniká vysoké riziko 

prosazení vůle menšiny a jejích zájmů nad rozhodnutím většiny – demonstrovaným ve 

volbách, které by svým jednáním mohla libovolně zvrátit a tedy zpochybnit samotný institut 

voleb. Otázka stranické disciplíny by tedy vţdy měla zůstat spíše interní záleţitostí kaţdé 

strany a nikoli předmětem zákonné regulace. Reformu lze vzhledem k jejímu kontextu chápat 

jako další prvek posílení funkčnosti současného prezidencialismu, který by se v podmínkách 

slabé disciplíny vládní strany mohl velmi snadno dostat do ,,slepé uličky“, na kterou 

upozorňuje Seymour Martin Lipset. V roce 2007 a 2009 se od PSUV v AN jiţ oddělily 
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 Ústava stanovuje v čl xx zásadu svobodného výkonu poslaneckého mandátu vycházející z osobního 

přesvědčení a morálky kaţdého zvoleného zástupce. 
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skupiny nespokojených poslanců a proto pokud by k něčemu podobnému došlo v novém 

parlamentu, kde PSUV dnes nemá ústavní většinu, prezidentovu pozici by to podstatně 

oslabilo. Zákon lze proto v dané (povolební) situaci hodnotit jako další
83

 technické opatření 

proti eventuálnímu zablokování systému v následujících pěti letech.  

Spolu s reformou zákona o politických stranách byl schválen Zákon na ochranu suverenity 

státu (Ley de Defensa de la Soberanía), který podle očekávání sankcionuje zahraniční 

financování neziskových organizací a politických stran. Navíc postihuje tresty mezi pěti aţ 

osmi lety představitele organizací, kteří do země pozvou analytiky či jiné osoby, které 

následně vydají uráţlivé či kritické názory na stát, jeho instituce a představitele84. Zákon byl 

vypracován na přímou ţádost prezidenta Cháveze, jehoţ vláda dlouhodobě bojuje proti 

finančnímu ,,vměšování“ (hlavně USA) do záleţitostí státu prostřednictvím financování 

aktivit opozičních neziskových organizací (například Súmate) a stran. Některé politické strany 

a organizace skutečně v minulosti čerpaly prostředky od americké USAID a NED (National 

Endowment for Democracy). V této souvislosti také během předvolební kampaně (srpen 

2010) vydal Nejvyšší soud /TSJ/ v jednom ze svých rozhodnutí85 stanovisko, které 

klasifikuje získání financí od zahraničních států jako vlastizradu. Na jeho základě byl 

následně vypracován nový zákon, který můţe mít jisté politicko-obranné opodstatnění, na 

druhé straně však znemoţňuje především neziskovým organizacím čerpat z důleţitých zdrojů 

příjmů jako v minulosti a zajistit tak kontinuitu svých aktivit. Opozice povaţuje zákon za 

konkrétní nástroj budoucího pronásledování a zákazu nepohodlných neziskových organizací 

kritických k vládě. 

 

2.2.4 Nové prvky státní moci: moc volební a občanská 

Demokratickým přínosem nového reţimu ve smyslu občanské participace je ústavní 

ukotvení některých nástrojů přímé demokracie. Čl. 135 ústavy stanovuje netradiční dělení 

státní moci na moc veřejnou, obecní, státní a národní přičemţ sloţky národní moci tvořené 

legislativou, exekutivou a soudní moci se nově rozšiřují o moc občanskou (poder ciudadano) 

a volební (poder electoral). Dále dokument zavádí institut čtyř druhů referend, která mohou 

vyvolat jak exekutiva a legislativa, tak občané sami. Všechny uvedené změny sledují trend 

zvyšování zapojení občanů do politického rozhodování a tím také  rozvoj všeobecné politické 
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 Leyes contra disidencia, partidos políticos y ONG. El Universo 23. 12. 2010, Caracas. Dostupný z WWW 

 http://www.eluniverso.com/2010/12/23/1/1361/leyes-contra-disidencia-partidos-politicos-ong.html 
85

 Případ zamítnutí stíţnosti organizace Súmate na nelegálnost konání referenda z roku 2009 z důvodu 

vlastizrádného jednání organizace, která údajně prostřednictvím čerpání fondů z USA slouţí zájmům cizí 
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a občanské výchovy, kterou minulý reţim značně zanedbával. Je zřejmé, ţe přiblíţením 

rozhodování směrem k masám dosáhl prezident Chávez vysoké politizace a mobilizace 

společnosti, která tvoří součást jeho politické strategie. Instituty participativní demokracie a 

vytváření paralelních lidových struktur (například na obecní úrovni) jsou z občanského 

pohledu jistě přínosné, přesto hrozí riziko jejich mocenského zneuţívání, které bude přítomno 

tak dlouho, dokud si prezident dokáţe udrţet podporu širokých mas. Nejprve se budu věnovat 

charakteru dvou nových institucí státní moci, dále vysvětlím podstatu a mechanismus 

referenda. Nakonec zmíním faktory, které umoţňují reţimu vytvářet paralelní ,,lidové“ 

instituce a uvedu důvody, proč je nutné na ně pohlíţet s odstupem a opatrností, potaţmo 

v čem spočívá paradox jejich demokratičnosti. 

Úkol občanské moci – Poder Ciudadano, nezávislé a nestranné instituce, spočívá 

v ,,prevenci, vyšetřování a trestání činů proti veřejné a administrativní morálce, která je 

založena na dobrém vedení a nakládání s veřejnými prostředky a legálnosti všech procesů 

státní správy. Mimo to má za úkol podporovat vzdělání, solidaritu a sociální zodpovědnost 

v celé společnosti.
86

“ K dosaţení těchto cílů je vybavena třemi hlavními institucemi: 

Ombudsmanem (Defensor del Pueblo) jmenovaným do funkce na 7 let, státním návladním 

(Fiscal General) a kontrolním úřadem (Contralor General), které dohromady tvoří tzv. 

Morální radu republiky
87

. V souvislosti se zásadami svobodných volebních procesů a 

dodrţováním rovných politických práv se do diskuze velmi často dostává čl. 105 zákona o 

kontrolním úřadu (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), který upravuje 

moţnost odejmout za určitých podmínek politická práva veřejným činitelům a kandidátům na 

tyto funkce. Nejspornější je pak odůvodněná suspenzace občanů, kteří mají ambice 

kandidovat na funkci prezidenta (k postiţeným patří například bývalý starosta čtvrti Chacao 

v Caracasu, Leopoldo Lopez, který svou neoprávněnou suspenzaci přivedl v únoru 2011 aţ 

před Mezinárodní soudní dvůr). Oprávněnost suspenzací se ukazuje často jako sporná a vede 

proto k podezření ze zaujatosti úřadu vůči opozici a z podnikání kroků ve prospěch vlády
88

. 

Podstata volební moci (Poder Electoral) ztělesněné Národní volební radou (CNE) a 

sítí podřízených institucí je o poznání konkrétnější. V  čele CNE stojí rada tvořená pěti 

rektory (dříve deseti), které má vybírat občanská společnost a tím zabránit její politizaci. Tři 
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členy nominují podle Ústavy sloţky občanské společnosti, jednoho vybírají právnické a 

politologické fakulty a jednoho nominuje občanská moc (Poder Ciudadano). Funkční období 

rady činí sedm let, přičemţ tři rektory jmenuje Národní shromáţdění (AN) na začátku svého 

mandátu, zbylé dva po uplynutí jeho poloviny. Orgán je parlamentem odvolatelný na základě 

verdiktu Nejvyššího soudu TSJ
89

.V praxi se CNE prozatím stala terčem opoziční kritiky 

z důvodů současné příslušnosti čtyř z jejích členů k vládní PSUV. Proto je její činnost 

podrobována velmi přísnému monitoringu ze strany médií, opozičních stan a neziskových 

organizací. Jistá parcializace CNE se však objevila uţ v roce 1999, kdy se 4 z tehdejších 

deseti členů rekrutovali z řad Polo Patriotico a 6 z Chávezova MVR.  

CNE vykonává v celém systému vysoce důleţitou úlohu plánování a vyhlašování všech druhů 

voleb a referend v zemi, nad nimiţ zajišťuje dohled a zároveň garantuje regulérnost a 

dodrţování principu proporčního zastoupení v AN. CNE na základě náhodného výběru určuje 

sloţení volebních komisí v celé zemi a zabezpečuje jejich předvolební školení. Výkon 

zmíněné pravomoci začaly ostře sledovat neziskové organizace, které CNE v minulosti vinily 

ze záměrného a řízeného výběru komisařů z řad PSUV. Ten spočíval v záměrném 

neinformování původně vybraných členů komisí o jejich volebním úkolu a ponechání jejich 

místa neobsazeného aţ do dne voleb, kdy se obsadilo suplenty patřícími k PSUV. Takto 

jednobarevně obsazené komise pak teoreticky mohly daleko snáze manipulovat s výsledky 

voleb, nebo do procesu zapojovat černé duše
90

.  

Přes pochyby a opoziční útoky nicméně nelze říci, ţe by CNE pracovala primárně ve 

prospěch vládní PSUV. Na druhé straně od roku 2009 například čelí oprávněné ostré kritice 

opozice kvůli odkládanému vyhlášení komunálních voleb. Mandát obecních zástupců měl 

skončit koncem roku 2009, nicméně CNE vyhlášení voleb dvakrát odloţila: nejprve v srpnu 

2009, následně v polovině roku 2010. Mandáty dosavadních radních se nakonec v AN 

dočkaly jednorázového zákonného prodlouţení o tři roky, tj. aţ do prezidentských voleb 

2012.  Prodlouţení mandátu, i kdyţ ospravedlněné ,,sladěním“ funkčních období starostů a 

radních, je však očividně zbavuje legitimity a porušuje ústavní pravidla alternace i samotnou 

Ústavu
91

. Navíc je patrný politicko-strategický záměr vedení PSUV přenést na obecní volby 

pozitivní efekt z volby prezidenta v roce 2012. 
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2.2.5 Referendum 

Referendum ve svých čtyřech podobách představuje ve venezuelském ústavním 

pořádku novinku. Předchozí Ústava jej uváděla jako jednu z moţností schválení obzvláště 

důleţitých rozhodnutí či zákonů, nicméně vlády Punto Fija jej nevyuţívaly. Kromě referenda 

patří k současným prostředkům občanské participace volby, shromáţdění občanů a 

legislativní iniciativa. První typ referenda - konzultativní - lze vyhlásit v případě rozhodování 

o zvláštních národních, státních, obecních či farních záleţitostech a můţe jej vyvolat 

prezident, parlament či 10% elektorátu příslušného obvodu zapsaného v registru voličů. 

Odvolací referendum (referendum revocatorio) spočívá na předpokladu odvolatelnosti všech 

volených zástupců. Můţe jej iniciovat 20% elektorátu daného obvodu po uplynutí poloviny 

funkčního období mandátu konkrétního úředníka, ale pouze jednou za toto období. 

Podmínkou uznání výsledku referenda je účast 25% voličů a zároveň zisk minimálně stejného 

počtu hlasů pro odvolání, jako počet hlasů, jimiţ byl úředník do své funkce zvolen.  

Referendum o zákoně můţe vyhlásit AN za podpory 2/3 svých členů a následné minimální 

účasti 25% voličů. Mezinárodní smlouvy a politická rozhodnutí se také mohou stát 

předmětem referenda vyhlášeného prezidentem, 2/3 AN, nebo 15% registrovaných voličů. 

Pokud parlament či prezident schválí určitý zákon nebo dekret, s nímţ občané nesouhlasí, 

mají moţnost ţádat jeho zrušení (referendum abrogatorio). Zatímco k hlasování o odvolání 

platnosti dekretu stačí iniciativa pouhých 5% voličů, v případě zákonů je potřeba minimálně 

10% elektorátu, nebo ţádost prezidenta. Zákonná minimální účast v lidovém hlasování 

v tomto případě činí 40% a vyţaduje se tedy značně vysoký zájem a celonárodní mobilizace. 

V jednom legislativním období není moţné podrobit stejný zákon odvolání dvakrát, stejně tak 

je zakázáno předloţit občanům ke schválení věcně shodnou reformu Ústavy dvakrát za stejné 

funkční období AN
92

. 

Nový reţim vyuţil celonárodního referenda za dvanáct let pětkrát: při ustavení 

Ústavodárného shromáţdění a následném schválení nové Ústavy v roce 1999, při pokusu o 

odvolání prezidenta z funkce v srpnu 2004, při neúspěšné reformě Ústavy v roce 2007 a při 

schválení dodatku k Ústavě v roce 2009. První hlasování se vyznačovalo nízkou volební 

účastí, která je přičítána neznalosti fungování institutu referenda a obecné jistotě schválení 

textu, která implikovala malou potřebu účasti všech voličů. V dalších případech se s lety 

situace zlepšovala a účast se dostávala na hodnoty mezi 60 - 70%.  

                                                                                                                                                         
Súmate. Nota de Prensa č. 362, 05. 02. 2011. Dostupné z http://www.Súmate.org.  
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Důleţitou oblastí předpokládající prohlubování občanské participace v rámci procesu 

decentralizace moci je komunální politika. V ústavě se obcím coby autonomním jednotkám 

v čl. 173 a 184 ponechává prostor na zřízení institucí niţšího stupně - farností (parroquias) a 

volených farních rad (juntas parroquiales)
93

, pokud je budou občané vyţadovat. Dále se 

předpokládá, ţe organizace a sluţby v rámci obcí mohou být delegovány na různé instituce 

vznikající v jejich rámci, jako například lidové komuny
94

. Zatímco lokální delegaci moci na 

lidové a sousedské rady různého typu (diskutované komuny)chápe Ústava explicitně jako 

jednu z možných forem decentralizace, vláda prezidenta Cháveze ji dnes z mnoha důvodů 

vnímá jako její hlavní formu. V praxi se však faktické zřizování těchto institucí (zákon o 

komunách schválený v prosinci 2010, více viz Kap. 4.) dostává do konfliktu s ideou 

zastupitelské demokracie. Komuny totiţ počítají s celou řadou návazných institucí ve 

skutečnosti organizačně a finančně přímo závislých na výkonné moci (na Ministerstvu komun 

a prezidentu republiky). Takto nastavený participační proces má tak dva protichůdné účinky: 

přesouvá sice rozhodování o obecních záleţitostech blíţe k lidem s odůvodněním, ţe ,,ti vědí 

nejlépe“ jaké opravy či výstavby v obci je nutné provést, na druhé straně naopak přispívají k 

posilování centrální exekutivy. Ta totiţ na ţádost komun alokuje finance na jejich konkrétní 

projekty, sama komuny zřizuje (Ministerstvo pro komuny) a následně fakticky zbavuje 

pravomocí a rozpočtu řádně volené a ústavou zajištěné instituce (obecní rady). Komuny navíc 

ideologicky zapadají do vládního socialistického profilu, proto je otázkou, na kolik se budou 

v budoucnu zabývat pouze ,,praktickými“ záleţitostmi obce, do nichţ se mohou zapojit 

všichni její členové bez rozdílu politické příslušnosti, nebo své členy budou selektovat podle 

stranického klíče. Je však zřejmé, ţe odsouvají do pozadí legitimní, mnohdy nadstranické 

nebo opoziční, orgány obecní správy. 

 

2.3 Nová státní ideologie: Chávismus 

Jako nosný pilíř nového silně personalizovaného reţimu se zformovala originální 

ideologie – chávismus - spojující několik specifických prvků: kult historické osobnosti, 

národní emancipaci a nezávislost, revoluci jako prostředek radikální změny a vymezení se 

vůči minulým reţimům, militantnost a sociální rovnost. Nacionalistické motivy v ekonomické 

sféře doplňuje specifická forma socialismu aplikovaná ale poněkud nepromyšleně na tradičně 

kapitalisticky fungující venezuelskou společnost. ,,Socialismus“ reaguje na velký podíl osob 
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ţijící v extrémní chudobě typický pro celá 90. léta 20. století a ve venezuelském případě má 

slouţit jako metoda společenské integrace původně vysoce nerovné společnosti. Ve vizi 

prezidenta Cháveze je součástí socialismu také odstranění negramotnosti, budování podniků 

se smíšeným vlastnictvím, zapojení dělníků do podnikového rozhodování, rozvoj systému 

sociálního pojištění, ale také de facto násilná ideologizaci Ústavy a celé společnosti, které 

postupně odnímá právo na pluralitu. Nejprve naznačím politický vývoj hlavního protagonisty 

nové ideologie, prezidenta Huga Cháveze, a dále rozeberu specifické prvky reţimu, k nimţ 

patří latinskoamerický neopopulismus a koncept Socialismu XXI. století. Neopopulismu a 

socialismu věnuji kvůli jejich komplexnosti zvláštní podkapitoly, kde vysvětlím jejich 

teoretické a praktické aspekty. Kapitola je zásadní pro pochopení původu hlavních myšlenek 

chávistické revoluce a jejich účelového vyuţívání v politické rétorice a praxi venezuelského 

reţimu. 

  

2.3.1 Ideový vývoj hlavního představitele chávismu 

Hugo Chávez Frías se odlišuje od svých prezidentských předchůdců v mnohých 

ohledech. Nepochází z privilegované vrstvy bílých profesionálních politiků, ale svou kariéru 

začínal jako voják, tedy bez univerzitního vzdělání. Pochází ze zemědělského státu oblasti 

llanos Barinas, je tmavé pleti a stylem svého projevu se dokázal dobře přizpůsobit lidovým 

vrstvám, které se s ním dodnes ve velké míře ztotoţňují a cítí se jím reprezentovány. 

Výjimečná řečnická schopnost a osobní charisma sehrává v jeho kariéře podstatnou roli, 

stejně jako autentičnost jeho kontaktu a blízkosti k občanům, které mu pomohly zejména ve 

volebních kampaních. Nelze ale jednoznačně říci, ţe v 80. a 90. letech jiţ byl ideologicky 

vyhraněný. Jako pro vojáka pro něj je příznačná preference akce a rychlého řešení před 

ideologickým rozvaţováním. Revoluční charakter mělo proto jeho jednání jiţ v 80. letech a 

v roce 1992, kdy se stal hlavní tváří pokusu o státní převrat. Ačkoli poraţen, vstupuje díky 

němu do povědomí širokých vrstev obyvatelstva a to především svým prvním významným 

televizním projevem (Por ahora
95

.). V něm oznámil, ţe ,,pro tuto chvíli nebylo možné“ 

prosadit změny a ţe spolu se svými jednotkami přiznávají poráţku. Jeho poselstvím tak 

zůstává nikoli prohra, ale budoucí snaha reţim svrhnout a nahradit lepší vládou. O několik 

měsíců později proto přichází slíbený druhý pokus o převrat, za nějţ uţ je Chávez spolu se 

svými nejbliţšími odsouzen na dva roky vězení. V rámci milosti a smířlivé politiky nového 

prezidenta Rafaela Caldery, který má sám snahu nabídnout občanům alternativu ke 
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starému zkorumpovanému systému, je však v roce 1994 propuštěn.  

Poté se budoucí prezident stahuje do ústraní, aby kolem sebe před prezidentskými 

volbami shromáţdil ve velmi heterogenní koalici Polo Patriótico nové politické síly. V rámci 

kampaně formuluje svou vizi pro zemi, která je laděna velmi nacionalisticky a obsahuje prvek 

radikální změny poměrů a reţimu, který bez velké programové propracovanosti představuje 

její ústřední téma. Strana Hnutí páté republiky - Movimiento Quinta Republica (MVR) tvoří 

Chávezovu stranickou základnu, která se však kvůli rychlému a účelovému zaloţení na 

podporu prezidentského kandidáta nestihla dostatečně profilovat a získat stoupence. Váţnou 

politickou i ideologickou překáţkou v prvních letech v úřadu se jednoznačně ukáţe diverzita 

koalice Polo Patriótico sloţené jak z konzervativních, tak levicových subjektů, z nichţ kaţdý 

se bude snaţit prosadit výsadní vliv na prezidenta a svou vizi praktické transformace státu
96

. 

Za vyvrcholení těchto ideologických a mocenských tlaků můţeme označit události z dubna 

2002, během nichţ se řady jeho stoupenců ,,pročistily“ a on sám začíná cíleně budovat vlastní 

politiku a specifickou levicovo-nacionalistickou ideologii. Proces hledání a politického 

lavírování prvních dvou let u moci, kdy se mohl opírat o univerzální nacionalisticko-

bolívarský diskurs pak definitivně končí s koncem prvního mandátu.  

Gustavo Coronel, jeden z Chávezových kritiků, dělí ideologický vývoj prezidenta na 

tři období: Bolívarianismus (1998-2004), militarismus (2004-2006) a socialismus (po roce 

2006)
97

. Jejich společným jmenovatelem můţeme označit několik bodů: starý utopický mýtus 

šťastné společnosti a přerozdělování bohatství chudým vyloučeným třídám, které je dále 

intenzivněji zdůrazňováno od roku 2006. Stejně přítomný je po celých 12 let také návrat 

k národním kořenům a kultu Simona Bolívarova, který se stal nosníkem ,,druhé revoluce za 

nezávislost“ a Chávezově ideologii dodává regresivní charakter. Podobně téměř beze změny 

probíhá silné vymezování se vůči čtvrté republice, která je označována za dobu ţeleznou, 

zatímco nyní nastává věk zlatý. Příznačným je prezidentovo stupňující se odmítání dialogu 

s ,,oligarchy“ a opozicí, tedy s nejméně 40% společnosti, coţ je patrné hned po Chávezově 

prvním zvolení
98

.  

Ačkoli o meznících prvních dvou vývojových etap by se mohlo polemizovat, třetí 

z nich je velmi dobře rozlišitelná nejen díky vyuţívání ,,socialistických“ nástrojů 

(vyvlastňování soukromého majetku, zestátňování institucí a klíčových firem), ale i na 
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základě Chávezova výslovného přihlášení se k socialismu XXI. století. Za jeho pět 

revolučních motorů označuje ústavní reformu, habilitační zákony, ideologizaci dětí a mládeţe, 

geopolitickou transformaci vztahů na základě socialismu a dominanci komunální moci. Od 

roku 2006 vláda také (zřejmě i na základě teorie Norberta Ceresola viz níţe) rozvíjí politiku 

mezinárodní finanční pomoci (sponzoringu) spřáteleným zemím v regionu – věnuje milionové 

i větší částky dolarů Bolívii, Nikaraguy a Argentině pomáhá nákupem státních dluhopisů 

v hodnotě 4 mld. USD. V Karibiku Venezuela upevňuje svůj vliv dodávkami dotované ropy 

nejen Kubě, ale většině zemí regionu v rámci iniciativy Petrocaribe.  

Někteří autoři povaţují za Chávezova ideového otce argentinského filosofa a 

politologa Norberta Ceresola
99

, s nímţ se seznámil uţ po svém propuštění z vězení v roce 

1994. Ceresole začátkem roku 1999 označuje nový venezuelský reţim za postdemokracii 

v peronovském stylu, jejímţ základem je přímý vztah lídra k masám, v této době však 

postrádá typické prvky nástupu k moci jako je silná politická strana, ideologie či konkrétně 

socialismus. Ceresole míní, ţe v novém modelu, jemuţ dominuje prezident jako moderní 

caudillo, by měla být moc koncentrovaná a centralizovaná v jeho rukou. To mu má do 

budoucna poskytnout nástroj obrany proti domácím i zahraničním nepřátelům, kteří se 

nevyhnutelně objeví v reakci na vnitřní změny venezuelského systému. Naopak Chávezem 

často proklamovaná demokratizace moci by znamenala její faktické zrušení. Ceresole proto 

doporučuje, aby se občanská participace rozvíjela prostředky, které vznikly primárně pro 

delegaci a nikoli pro rozdělování moci (jako politické strany a tradiční státní instituce). Její 

skutečné předání či návrat do rukou ,,lidu“ proto reálně postrádá smysl jednak kvůli 

abstraktnosti pojmu lid a také proto, ţe by znamenalo její vlastní zkázu. Novému reţimu 

Ceresole doporučuje vybudování dobré zpravodajské sluţby a potravinové autarkie, které 

zajistí skutečnou mezinárodní nezávislost
100

. Ceresole jiţ v roce 1999 diskutuje i mezinárodní 

perspektivu Chávezova reţimu, jeţ prezident v následujících letech, zdá se, plně aplikuje. 

Zásadní otázkou pro nový reţim má být utváření regionálních a ,,ideologických“ aliancí ve 

světě, kterými si zabezpečí ochranu a prostor pro další rozvoj. Zdůrazňuje také, ţe Hugo 

Chávez jako regionální lídr disponuje potřebnou kapacitou i historickými podmínkami k 

sjednocení Latinské Ameriky a jejímu vedení (zde uţ ideologie nehraje ţádnou roli).  

 

 

                                                 
99

 Idem s. 92. 
100

 Ceresole, N. (1999). Caudillo, Ejercito, Pueblo. La Venezuela del Comandante Chávez. Dostupné z WWW  

http://www.vho.org/aaargh/espa/ceres/Venezuela2000.html 

http://www.vho.org/aaargh/espa/ceres/Venezuela2000.html


39 

 

2.3.2  Základy a charakteristika 

Je nutné si uvědomit, ţe reţim, který se podařilo prezidentu Chávezovi rozvinout, 

staví jak formou, tak obsahem na hodnotách odpovídajícím konkrétním potřebám Venezuelců 

koncem 90. let 20. století. Tajemství prezidentova osobního úspěchu tedy spočívá ve 

správném pochopení situace, očekávání veřejnosti a politicky příznivých podmínkách. Svou 

popularitu a důvěryhodnost vystavěl v první fázi své vlády na konceptu radikální změny 

společnosti a politických poměrů, které se mají ubírat směrem k lidové (více ,,autentické“
101

) 

demokracii a skoncovat s nefunkční partitokracií. Podstatným prvkem jeho strategie se stalo 

postupné obnovování národní hrdosti a patriotismu na historických základech, boji za 

nezávislost země a odkazu Simona Bolívara.  

Budeme-li chtít pracovat s pojmem chávismu jako s ideologií, tedy strukturovaným 

myšlenkovým a hodnotovým proudem, je nutné ji nejprve definovat. Chávismus tvoří podle 

Blanka a Calcana tři sloţky: hrdinský ţivot a osvoboditelské myšlení Simona Bolívara, 

filosofie jeho učitele Simona Rodrígueze a koncept půdní a zemědělské reformy Ezequiela 

Zamory. Skutečný, nejen rétorický, vliv tohoto trojúhelníku na politiku se však postupně 

sniţuje v důsledku nutného pragmatismu, reakcí na aktuální problémy ve společnosti i ve 

vládní PSUV a neposledně díky čistě mocenským a osobním zájmům jeho protagonistů. 

V praxi proto často vznikají opatření, která mnohdy nezapadají do vize původního 

konceptu
102

. Bolívariský mýtus a povýšení Osvoboditele na úroveň srovnatelnou s Jeţíšem 

Kristem se stal nicméně vhodným emotivním základem vládní propagandy. Bolívarův boj za 

nezávislost a sjednocení Ameriky spolu s myšlenkou revoluce aplikuje prezident jako obdobu 

historického momentu na současnou problematickou situaci Venezuely. Simon Bolívar má 

výhodu, ţe je pro národ nedotknutelným fenoménem, který si nedovolí zpochybňovat nikdo 

z Venezuelců a jeho kult spojuje jak opozici, tak chávisty. Proto zpočátku slouţil jako vhodný 

nástroj potenciálního pozdvihnutí národa k nové identitě a sjednocení
103

.  Prezident Chávez se 

navíc sám povaţuje za vtělení Osvoboditele, coţ dokázal při několika svých veřejných 

projevech a hlavně při exhumaci jeho ostatků v červenci 2010, která proběhla v období 

eskalace diplomatického konfliktu s Kolumbií
104

. 
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Budování nacionalismu a obnova národní hrdosti mají také svůj mezinárodní aspekt 

v podobě regionalismu a propagace ekonomického i politického sjednocení 

latinskoamerického kontinentu. Do čela integračního procesu se prezident po vzoru 

Bolívarova odkazu i Ceresolova doporučení naplno postavil ve druhém mandátu. Proces má 

pro Cháveze navíc silně protiamerický (USA) kontext, neboť USA vnímá prezident jako 

nepřítele, hrozbu nového kolonialismu a politicko-ekonomického vměšování do záleţitostí 

celého regionu (více v kapitole 4.) Protoţe reţim Punto Fijo nacionalistický faktor ve 

společnosti příliš nerozvíjel, stal se na cestě ze všeobecné krize výborným podpůrným 

nástrojem nové vlády. Obnova národní sebedůvěry se prezidentovi Chávezovi dařila vţdy 

především v předvolební kampani a v prvních dvou letech vlády. Od dubna 2002 pak mění 

diskurs a volí strategii konfrontace a polarizace společnosti, kterou odteď dělí na lid (pueblo) 

– tj. své stoupence - a opoziční oligarchy, burţoazii – střední vyšší třídu-. Ti začali vnímat 

zejména prezidentovu ekonomickou politiku velmi kriticky. Strategie polarizace stupňuje 

napětí ve společnosti a zásadním způsobem rozděluje zemi do současnosti. Ţivot se po 

událostech roku 2002
105

 a odvolacím referendu roku 2004 explicitně transformoval na 

bipolární dimenzi zrady a patriotismu, boj přátel proti nepřátelům
106

. Není pochyb o tom, ţe 

v dlouhodobé perspektivě nebyla volba tohoto prvku příliš šťastná, protoţe prezident si jím 

sám podkopává dlouhodobě udrţitelnou pozici a vytváří předpoklady k nevyhnutelnému pádu 

reţimu v momentě, kdy se na stranu ,,nepřátel“ ve volbách či mimo ně přikloní podstatná část 

jeho někdejších stoupenců.  

Podle Davida Rondona se reţim v praxi opírá o tři typy chávistických organizací: 

organizace přetrvávající z minulých dob (mezi nimi asociace v lidových čtvrtích - barrios a 

indiánské organizace), ozbrojené organizace typu komando Tupamaros řídící pořádek 

v lidové čtvrti 23 de enero, či postupně budované milice, a nové organizace typu Círculos 

Bolivarianos, konzultantské kanceláře vládních misí a kooperativní podnikatelské asociace
107

. 

Milice jsou v podstatě osobní lidovou armádou prezidenta, která má souţit jako pojistka 

v případě politické nestability, občanské války, nebo váţného konfliktu s profesionální 

armádou
108

. Dnes čítají lidové milice přes 200 tisíc, podle vlády aţ 500 tisíc, dobrovolníků. 

Jejich zákonná integrace do struktur armády a přímé podřízení jejich vedení prezidentu 

republiky však v armádě (FFAA) samotné vyvolaly silnou kritiku hlavně z důvodu 

neprofesionality jejich členů. Milice totiţ tvoří civilisté obou pohlaví vyškolovaní v rámci 
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příleţitostných výcviků. Kromě toho armáda představuje důleţitou sloţku reţimu a 

s nástupem prezidenta Cháveze získala na významu nejen díky jeho vlastní vojenské 

minulosti. Prezident ji totiţ po svém nástupu začal v rámci Plánu Bolívar 2000
109

 pověřovat 

civilními úkoly rekonstrukce země, rozvoje domorodých komunit a pomoci společnosti 

v krizových situacích
110

. Oficiálně ji prezentuje jako oporu své revoluce od roku 2008, 

neoficiálně jiţ od 1999, čímţ jí však ubírá tradiční nadstranickosti. To vyplývá i z úpravy 

jejího názvu na Národní bolívarské ozbrojené síly (FANB) a reformy na základě 

prezidentského dekretu z roku 2008
111

. V roce 2010 začali do vládní PSUV nově vstupovat 

členové armády, coţ je v přímém rozporu se zásadou apolitičností ozbrojených sil. Je zřejmé, 

ţe vztah prezidenta s armádou se po konfliktu během převratu v roce 2002, kdy se část 

generálů přidala k opozici a chtěla prezidenta svrhnout, konsolidoval a armáda je teď 

zákonem de facto vtaţena do revolučního procesu. To však nezaručuje její věčnou loajalitu. 

Další z organizací, Círculos Bolivarianos (CB), představuje revoluční ideologické 

buňky, jejichţ činnost odstartovala v červnu 2001 s úkolem nabuzovat a udrţovat revoluční 

proces ve společnosti. To probíhá v rámci organizování mas na veřejných akcích a 

občanského ,,ideologického“ vzdělávání. Díky formě, jakou se vytvářejí, jsou CB povaţovány 

za komunikační kanál mezi politickou poptávkou a vládou. Kromě jakési lidové obrany vlády 

zároveň plní roli zprostředkovatelů řešení sociálních a jiných problémů v chudinských 

čtvrtích
112

. Kombinace ideologických buněk s postavou caudilla má za cíl budovat 

jednoduchou, homogenní společnost, z níţ bude postupně odstraněn politický pluralismus, 

který je pro skutečnou jednotu národa chápán jako destruktivní.  

Carlos Floria označuje výše naznačený populistický nacionalismus za nástroj obecně 

vyuţívaný v rámci legitimace demokracií, které se postupně ,,antiliberální cestou přetvářejí 

v autoritativní demokracie“. Prezidenta Cháveze řadí k nejlepším současným příkladům 

aplikace této strategie, která v praxi přispívá ke vzniku nové státní moci na hranici ústavnosti, 
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která se vyznačuje redukcí tradičních demokratických institucí a ambicí kontrolovat celou 

společnost
113

.  

Reţim nabyl své specifické podoby i v ekonomické oblasti, kde se po roce 2005 

explicitně prosazuje socialismus, společné a státní vlastnictví a koncentrace zdrojů v rukou 

vlády. Doprovází jej neopatrimonialismus, tedy přeměna státu v osobní vlastnictví hlavního 

vykonavatele moci, prezidenta Cháveze a úzkého kruhu vládní elity. Nástroji, které běţně 

vyuţívá při administraci zdrojů, jsou prebendy a klientelismus v podobě distribuce levných 

potravin, domů a sociálních sluţeb. V  hospodářství je kladen důraz na primární sektor, tedy 

zemědělství, těţký průmysl a ropnou rentu, která poskytuje reţimu finance na provoz 

socialistických misí a celé distribuční politiky. Ve prospěch zvýšení kvality ţivota chudých 

vrstev zřídila vláda během politické krize 2003-2004 sociální projekty – tzv. vládní mise: 

Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro
114

. Ty spadají spolu se sociálními projekty přímo do 

pravomocí prezidenta a vytvářejí tak dojem jeho intenzívní aktivity a sociální citlivosti k 

chudým. Vláda ve své práci cílené na nízkopříjmovou většinu obyvatel dále zřizuje sítě 

socialistických prodejen Mercal s dotovanými potravinami, nebo socialistické restaurace sítě 

Arrepera socialista. Prezident a jeho vláda tím v praxi potvrzují nutnost obnovy potravinové 

soběstačnosti související s utopickým konceptem zemědělství, který spočívá v kolektivním 

vlastnictví a vyvlastňování latifundistů, jejichţ půda musí sloužit všem
115

.     

Práce s médii a public relations Huga Cháveze je posledním z pilířů nového reţimu. 

Opírá se hlavně o vládnutí prostřednictvím mediálního prostoru, který okupuje velmi často 

svými přímými vstupy tzv. cadenas, vlastním programem Alo presidente! či přenosy ze 

zasedání Rady ministrů. Televize slouţí jako nástroj sdělování důleţitých rozhodnutí, 

jmenování a odvolávání funkcionářů a představuje hlavní platformu odpovědí na opoziční 

kritiku reţimu
116

. Přes obrazovku Chávez mobilizuje své stoupence, vyhlašuje vládní politiku 

a plány, přiděluje finance a transfery a provádí personální změny ve vládě. Svou permanentní 

vizuální přítomností prezident do značné míry posiluje jednotu svých stoupenců (stejně jako 

jednotu odpůrců) a od doby převratu v roce 2002 i novou identitu národa
117

. 

Od roku 2003 vysílá prezident Chávez ve státní VTV vlastní celodenní nedělní 

program Aló presidente, kterému předcházela rozhlasová verze zavedená hned po jeho 
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nástupu do úřadu. Mediální přítomnost ústřední postavy vlády podtrhuje personalismus, který 

Chávez rozvinul téměř do rozměrů národního mýtu: jeho jménem se označují stoupenci 

(chávisté), státní podniky (chávistické) a jeho způsob vlády a ideologická linie (chávismus). 

Typické je pro reţim osobní rozhodování prezidenta ve všech zásadních oblastech politiky a 

rotace prezidentových věrných na klíčových postech státní správy (například Jorge 

Rodríguez). Je proto zřejmé, ţe výkonná moc se za 12 let dočkala nadstandardního posílení, 

které z evropské perspektivy odporuje rovnováze v rámci checks and balances, pro Latinskou 

Ameriku však není výjimečným jevem. Doprovází jej centralizační politika, která zcela 

nerespektuje ústavní principy (návrh referenda 2007) a v praxi se projevuje vyloučením 

guvernérů federálních států z pravidelných schůzek a společných debat, zřizováním nových 

struktur státní správy v podobě komun a krácení rozpočtů státům
118

. Ve státní správě a 

strategických podnicích se navíc od roku 2006 uplatňuje princip stranické příslušnosti, který 

vylučuje profesionální a politické aktivity osob s jiným politickým přesvědčením. Základem 

této masivní diskriminace se původně stala petice za vyvolání odvolacího referenda (Lista 

Tascón) z let 2003-2004 podepsaná více neţ třemi miliony Venezuelců, která představuje 

jeden z pilířů polarizační politiky prezidenta a které se podrobněji věnuji ve 3. Kapitole. 

 

2.3.3  Neopopulismus 

V regionu Latinské Ameriky se ve 20. století v důsledku specifických historických, 

kulturních a socioekonomických podmínek silně rozvinul nový politický styl – populismus. 

Pro zakořenění populismu existovaly předpoklady hlavně ve společnostech s extrémními 

sociálními nerovnostmi a koncentrací moci a bohatství v rukou úzké skupiny lidí, která 

neměla zájem na zlepšení ţivotních podmínek obyvatelstva. V reţimech bohatých na přírodní 

zdroje produkující vysoké příjmy, jeţ ale nejsou elitou investovány a distribuovány ve 

prospěch rozvoje společnosti jako celku, se tak nevyhnutelně vytvořila politická poptávka po 

jiném typu reţimu. V těchto podmínkách doplněných o vyloučení lidových mas z podílu na 

politickém rozhodování, které ještě umocňovalo společenské napětí, frustraci a pocit odcizení 

spolu s nenávistí vůči reţimu, vzniká prostor pro populistické charismatické vůdce, kteří jsou 

vnímáni jako osvoboditelé a otcové národa. Ve výše naznačené společenské situaci na 

venezuelskou scénu nastupuje prezident Chávez, který nabídne občanům lákavou alternativu 

dosavadního neuspokojivého socio-ekonomického uspořádání.  
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V rámci klasifikace populistických reţimů se rozvinuly dva rozdílné koncepty: 

klasický populismus a neopopulismus. Hugo Chávez bývá z několika níţe uvedených důvodů 

řazen ke klasickému populismu Peronovského typu. Neopopulismus, jak jej popisuje Kenneth 

Roberts, však vykazuje některé shodné znaky s populismem: je vysvětlován jako 

personalistický a paternalistický model zaloţený na vytváření politické koalice napříč 

společenskými třídami a mobilizací shora dříve vyloučených mas společnosti, k čemuţ jsou 

obcházeny institucionální zprostředkovací mechanismy. Vůdce vytváří ,,beztvarou protielitní 

ideologii“ a pro uspokojení potřeb chudých vrstev, jejichţ podpora je pro něj ţivotně důleţitá, 

zavádí ekonomické projekty vyuţívající redistributivních metod a klientelismus
119

. 

Neopopulismus chápe Roberts nejen jako styl vlády, ale i jako určitou historickou fázi, kterou 

procházejí politické systémy na své cestě k modernizaci. Stejně jako v klasickém 

(perónovském) populismu je zde vůdce ztělesněním lidu i státu zároveň, ale navíc v sobě 

kombinuje prvky ekonomického neoliberalismu. Tradičně ,,ve jménu regenerace“ společnosti 

vyuţívá konfrontační rétoriku a černo-bílé vidění světa. Slovní a mediální útoky 

v neopopulismu nesměřují jen na opozici, ale i na své spojence
120

.  

Oproti tomu pro klasický populismus byly v rámci upevňování moci klíčové nerostné 

zdroje a příjmy, jeţ vládě přinášela jejich těţba a etatismus. Vysoké, relativně snadné příjmy 

z ropné, nebo jiné renty tak vláda mohla přerozdělit mezi občany ve formě výhod, státních 

sluţeb a produktů poskytovaných ,,zdarma“, nebo za dotované ceny. Další zásadní rozdíl 

mezi starým a novým populismem představují státní intervence v ekonomice a vyvlastňování 

soukromého vlastnictví ve prospěch státu či nebo ,,lidu“ charakterizující klasický populistický 

přístup.  Dále tradiční populisté jako Juan Perón, nebo i sám Hugo Chávez, se rekrutovali 

z vojenského prostředí, jehoţ vlivy se promítaly do stylu vlády a postavení, které vůdci přiřkli 

armádě. Prvkem spojujícím oba populistické reţimy je důraz na současný efekt vládní 

politiky, která reaguje pouze na aktuální problémy společnosti bez vytváření dlouhodobé 

koncepční vize, která by zajistila udrţitelný a všestranný rozvoj státu.    

Hugo Chávez se v rámci své politiky vrací ke starému modelu populismu, který mimo 

jiné klade důraz více na symboliku, neţ na přerozdělování bohatství, které přesto neztrácí 

svou důleţitost. Politiku prostupuje od roku 1999 emoční prvek v podobě kultu Osvoboditele 

Simona Bolívara, obdoby otce vlasti, a vazba na početné nejchudší vrstvy společnosti. 

Kombinace emocí, které v národě vzbuzuje, náboţenské mystiky a heroismu vytváří 

z prezidenta nového ,,caudillo mago“ (Ernst Cassier) –tj. charismatického spasitele, který zná 
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lék na všechno. To dokazuje jeho vysoká popularita typická pro první léta vlády - v dubnu 

1999 dosahovala aţ 84%
121

. Chávistický populismus se tedy identifikuje s perónovským 

stylem politiky z několika důvodů: vojenská minulost prezidenta, osobní charisma silného 

vůdce, řečnický talent a také socio-politické zaměření aktivit na chudé vrstvy, které 

představují více něţ polovinu populace. Reţim klade neustále důraz na nedělitelnost národa a 

permanentní politickou mobilizaci společnosti, která v zahraničním kontextu stojí na 

antiimperialistické doktríně. Klíčové je opakované zdůrazňování začlenění vrstev 

vyloučených předchozím ,,burţoazním“ reţimem a jejich boj proti oligarchii. V obou 

případech je patrná tendence posilovat roli státu, zavádět štědré sociální programy a opatření 

jako minimální mzda, sociální pojištění a propagovat korporatismus. V rámci deklarovaného 

zvyšování participace existuje snaha delegovat manaţerské rozhodování ve státních či 

polostátních podnicích na dělníky a niţší management, coţ se však zpravidla projevuje 

zhoršením výkonu firem
122

. 

Venezuelský reţim v praxi kombinuje starý a nový typ populismu doplněný o 

protiimperialistický prvek. Klíčové pro fungování nastolené sociální politiky jsou nerostné 

zdroje a renta, které umoţňují přerozdělování a intervencionistickou politiku. 

Nezpochybnitelný je jeho důraz na současný efekt (cortoplacismo) všech vládních opatření a 

absence dlouhodobé vize, a to i přesto, ţe prezident deklaruje svůj zájem setrvat u moci aţ do 

roku 2021 a zvěčnit tak revoluční současnost. Z neopopulismu si reţim vzal svůj antipolitický 

charakter, ekonomický liberalismus uplatňovaný pouze v prvních letech vlády a prostor, který 

dává politickým outsiderům (i samotnému Hugo Chávezovi).
123

 

 

2.3.4 Socialismus XXI. století 

Socialismus jako vhodný způsob organizace socioekonomických vztahů byl 

prezidentem Chávezem explicitně zvolen v roce 2006 a klade si za cíl nastolení sociální 

spravedlnosti v jedné  z nejméně rovných společností Latinské Ameriky 90. let. Koncept 

moderního, nového socialismu, představující alternativu k selhávajícímu kapitalismu, s jehoţ 

fungováním má Venezuela dlouholetou zkušenost, začal prezident označovat jako socialismu 

XXI. století. Tato ideologie, kterou lze mimo jiné chápat jako politický nástroj odlišení se od 

minulých reţimů, ale i v mezinárodním prostředí, spočívá v rozvoji socialistické ekonomiky 

na základě společenského a státního vlastnictví a nástrojích participativní demokracie. Její 
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instituce mají v prezidentově vizi postupně nahradit zastupitelskou formu demokracie a 

přenést rozhodovací moc blíţe k občanům zejména na lokální úrovni. Přechod se má 

uskutečnit nahrazením dříve volených zástupců tzv. mluvčími (vocería) jednotlivých 

komun/lidových rad hlavně z důvodu větší autentičnosti zájmů lidu, které reprezentují. 

Zároveň se nový model vyznačuje systematickým oslabováním principu oddělení státních 

mocí a koncentrací řízení státu v rukou exekutivy.
124

 Socialismus XXI. století vyuţívá jako 

hybnou sílu třídní boj, omezování osobního vlastnictví (časté vyvlastňování, znárodňování, 

rozvoj nových forem vlastnictví), ideologizaci státní správy, politické vyloučení určitých 

skupin občanů a rozvoj klientelismu. To potvrzuje i někdejší šéf PDVSA: ,,Dvě věci, které 

potřebuje Hugo Chávez, jsou masy chudého obyvatelstva a veřejný nepřítel
125

“. Ústřední 

součástí modelu je sít ministerstev lidové moci – Ministerio del Poder Popular, která řídí celý 

běh nového státu
126

. 

Nový socialismus na druhé straně do značné míry odpovídá potřebám 

,,zanedbávaného“ a zchudlého lidu, který si v roce 1998 vyţádal alternativu k dosavadnímu 

nespravedlivému systému vlády a ekonomiky. Prezident Chávez nabídl atraktivní politicko-

ideologickou odpověď jednak ve své stylizaci v mluvčího a otce národa, a jednak v projektu 

ekonomicko-politické participace občanů, který má kontrastovat se starým oligarchickým 

systémem vlády dvou stran a úzké ekonomické elity. Počáteční úspěch revolučního 

socialistického projektu tkví právě v jeho populistické aspiraci na napravení historických 

křivd a ve skutečném zrovnoprávnění všech skupin obyvatelstva. Je pochopitelné, ţe vidina 

přerozdělování příjmů z ropy, sociálních projektů, rozvoje základního vzdělání a přímá 

demokracie si okamţitě získaly masovou podporu. Tu ale velmi rychle stáhla vyšší - střední 

třída, která se postupně vrací k původním či nově zaloţeným opozičním politickým stranám 

hájícím zejména právo na soukromé vlastnictví, svobodu podnikání a rovnováhu státní moci. 

Stejně jako původní doktrína socialismu stojí její venezuelská verze, čerpající do značné míry 

z kubánského modelu, na konceptu socialistického vlastnictví a společných výrobních 

prostředcích. Jedním z pilířů je decentralizace nového typu, která spočívá v transferu moci a 

kompetencí z národních, regionálních a obecních institucí do rukou místních komunit - 

lidových komun tvořených nevolenými zástupci. Cílem budování paralelní struktury má být 

                                                 
124

 Aponte Blank, C.; Calcano, L.G. (2009). Cit. d. 

Venezuelská praxe se tak shoduje s tezemi Norberta Ceresola o delegaci, nikoli rozdělování moci ve státě. 
125

 Rozhovor s Guiacaipurem Lamedou, 04. 03. 2011, Caracas. 
126

 Marregot González, M. (2010). Cit. d., s.  10. 



47 

 

zavedení autentické – tedy přímé demokracie, která umoţní uplatňovat ,,efektivnější“ 

mechanismy při uspokojování potřeb občanů na místní úrovni
127

.  

Protoţe komuny se jiţ v minulosti na většině území Venezuely zformovaly, můţeme 

při jejich hodnocení vycházet z přímé zkušenosti. Zákon definuje komuny jako ,,socialistický 

prostor vzniklý integrací sousedských komunit se společnou historickou pamětí, kulturními 

rysy a zvyky fungující v souladu s režimem socialistické produkce a modelem udržitelného 

rozvoje odpovídajícím Národnímu plánu rozvoje.
128

“ Vedle komun vnikají další nové socio-

politické jednotky tzv. Distritos motor de desarrollo (pilotní rozvojové oblasti). K základu 

nového systému mají patřit i organizace ,,lidové moci“ jako jsou komunální rady, rady 

pracujících, rolníků či rybářů registrované u ministerstva lidové participace. Podstatné pro 

celý systém je, ţe pravomoci, stejně jako potřebné finance k realizaci projektů, jsou komunám 

převáděny na základě rozhodnutí centrální exekutivy, tedy prezidenta či státní rady (Consejo 

de Ministros) a ministerstva komun a sociálního zabezpečení (Ministerio para las Comunas y 

la Protección Social
129

). Na jednání komunální rady se v rámci participace můţe podílet 

kdokoli z místní komunity, kdo má zájem. Volby, legitimita a zodpovědnost zástupců 

uplatňovaná v případě obecních zastupitelstev zde ale nehrají ţádnou roli, čímţ dochází 

k faktické diskriminaci a odsunu ústavou zavedených institucí. Zákon o komunách (více 

kapitola 4.3) předpokládá navíc vznik celé hierarchie komunálních institucí včetně 

parlamentu, na jejichţ základě se má postupně vybudovat stát komun – Estado comunal. 

Další pilíř venezuelského socialismu ztělesňuje Ústřední plánovací komise (Comisión 

Central de Planificación) pověřená výkonem rozhodnutí Federální rady (Consejo Federal de la 

República). Ačkoli je fungování rady ošetřeno v Ústavě, realita se od jejího zamýšleného 

poslání velmi liší. Dosavadní Rada není hlavní institucí federalismu, jak bylo původně 

zamýšleno, ale nástrojem v rukou prezidenta, který v podstatě určuje intervaly jejího zasedání 

a jejich agendu. Rozvojové plány všech územně správních jednotek musí být v souladu 

s Národním plánem připraveným plánovací komisí a politickou linií Federální rady
130

 a 

prezident má právo průběţně měnit strategické osy územního rozvoje. Z toho vyplývá, ţe za 

dvě funkční období Huga Cháveze se snadno vytvořil systém vertikálního plánování zcela 

závislý na centrální výkonné moci. Tradičním jednotkám územní správy vláda v praxi 

postupně krátí rozpočet hlavně tím, ţe nevalorizuje jeho kaţdoroční hodnotu zásadně 
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sníţenou aţ 30% inflací, a oslabuje jejich pozici posilováním institucí, které sice odpovídají 

přímé demokracii a lidové participaci, nicméně jsou mimoústavní. 

  V referendu o ústavní reformě v roce 2007 předloţil prezident voličům rozsáhlý balík 

zásadních změn systému, které měly být důleţitým krokem k ústavní integraci socialismu. 

Ačkoli občané tyto změny zamítli, velká část navrhovaných opatření se dočkala realizace 

formou dekretů a organických zákonů. Mezi ně patří kolektivní řízení podniků, pověření 

institucí Národní lidové moci řízením státní ekonomiky, vymezením Státu jako výhradního 

poskytovatele veřejných sluţeb a drţitele práva na těţbu a vyuţití strategických zdrojů
131

. 

Rozvoj a plánování v rámci Národního rozvojového plánu (PND) je dnes také v rukou 

prezidenta, jak předpokládala zamítnutá reforma a je zřejmé, ţe pojem soukromého vlastnictví 

se ze systému pomalu vytrácí. Podle zamítnuté reformy jej má nahrazovat pět nových typů: 

komunální, kolektivní, smíšené, společenské – děleno dále na přímé a nepřímé- a veřejné 

vlastnictví, z nichţ kaţdé má zvláštní a nikoli zcela jasnou definici. Nová geometrie moci ve 

vertikálním směru, paralelní struktury a jejich přímá návaznost na  prezidenta jsou jiţ také 

zákonem ošetřeny (Zákon o komunách), čímţ se vlastně v praxi prosazuje princip nové 

centralizace, která je jako koncept částečně v rozporu s ústavním pojmem politické a územní 

decentralizace. Rozpor na druhé straně vzniká jen ,,částečně“, protoţe ústava v článcích o 

lokální státní správě a územní organizaci skutečně ponechává prostor pro zákony upřesňující 

zřizování nových institucí občanské participace, na které budou moci místní správy delegovat 

část svých pravomocí a rozpočtu. Dnes to však nejsou obce či státní guvernéři, kteří jsou 

zřizovateli komun, ale je jimi centrální výkonná moc, která jim také poskytuje prostředky na 

realizaci projektů. Konkrétní problematický prvek nové decentralizace tedy představuje přímá 

vazba nových struktur nevolených zástupců na exekutivu, nikoli jejich neústavnost. 

 

 

3. Od demokracie k autoritářství? 
 

 

Nový politický systém prokazatelně stojí na velmi demokratické bázi ztělesněné velmi 

podrobnou ústavou zaručující rozsáhlá občanská, lidská a sociální práva a rovnost všech 

sloţek společnosti. Jak bylo ukázáno, ústava kromě toho vybavuje občany důleţitými 

participativními pravomocemi ve formě referenda, kterým lze například odvolat prezidenta i 
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další zvolené zástupce. Nastavení mechanismu checks and balances má tak ve své podstatě 

dobré předpoklady k  praktické koordinaci jednotlivých sloţek moci. Proč tedy dochází ke 

konfliktu ústavních demokratických principů s permanentním procesem posilování moci 

exekutivy – prezidenta? Na vzniku nerovnováhy má svůj podíl několik faktorů. Patří k nim 

osobní ambice a mesianistická vize prezidenta Cháveze, špatně zvolená a nejednotná politika 

opozice umocněná navíc její rozdrobeností a také socioekonomické podmínky většinového 

obyvatelstva citlivého na populismus a rychlá řešení komplexních problémů. 

Nezanedbatelnou roli v procesu hraje dále mezinárodní prvek, zejména vlivy USA a jejich 

vlastní ekonomické a strategické zájmy v oblasti. K nejvýraznějším aspektům nerovnováhy 

současného systému patří bezpochyby cílená diskriminace velké části populace, pěstování 

kultu národního vůdce, vytváření paralelních institucionálních struktur, permanentní politická 

mobilizace obyvatel a polarizační diskurs prezidenta, který má za následek extrémně 

rozdělenou společnost a atmosféru konfrontace. Ta vede k umělé nutnosti dále zvyšovat 

koncentraci moci. Součástí takto ,,začarovaného“ kruhu je snaha o prodluţování 

prezidentského mandátu a odstranění limitu funkčních období, ideologizace společnosti a 

uplatňování stranického principu v obsazování postů státní správy. Odpovídá tedy současný 

reţim jakési autoritářské demokracii? Hybridnímu reţimu? Delegativní demokracii?  

K pochopení skutečné povahy celého procesu je nezbytné rozebrat v této kapitole 

hlavní politické události uplynulých dvanácti let zároveň a analyzovat strategii prezidenta 

Cháveze i politické opozice. To umoţní lépe vnímat dobový, politický i ústavní rámec, 

v němţ se systém v zásadě legálně nezpochybnitelnými procedurami transformuje. Pro 

přehlednost a z důvodu odlišné povahy dělím zkoumané období na dvě části, které prakticky 

časově kopíruj dva mandáty Huga Cháveze Fríase.  

 

3.1 První mandát prezidenta Cháveze (2000-2006) 

Generální stávka, která kulminovala pokusem o svrţení prezidenta Cháveze v dubnu 

2002, byla první politickou událostí, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj reţimu. 

V první podkapitole nejprve analyzuji komplexnost jejích příčin a samotný průběh 

neúspěšného převratu, ve druhé pak shrnuji dvouleté snahy opozice o legální odstavení Huga 

Cháveze od moci pomocí odvolacího referenda. Na ni navazuje podkapitola věnovaná 

konkrétním důsledkům puče z roku 2002, které hluboce zasáhly většinu společnosti a vedou 

k otázkám dodrţování občanských a politických práv ve Venezuele. Poslední podkapitola 

shrnuje hlavní společensko-politické změny ve Venezuele jako výsledek prvního funkčního 
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období prezidenta Cháveze. Přínos kapitoly tkví v přiblíţení komplexnosti dílčích 

společenských, ekonomických a politických problémů země a způsobu, jakým je jednotliví 

aktéři vyuţívali při dosahování svých vlastních cílů. Zkušenost z prvního prezidentského 

mandátu nepochybně výrazně poznamenala vládu Huga Cháveze ve druhém funkčním období 

po roce 2006 a do značné míry tedy vysvětluje někdy příliš tvrdou politiku vůči jednotlivým 

sloţkám opozice a odborům, kterou se dodnes snaţí udrţovat svou mocenskou pozici.   

 

3.1.1 Krize a generální stávka 2002: pokus o státní převrat 

Státní, nebo také ,,mediální“ převrat (H. Chávez), vypukl v Caracasu po celostátních 

protestech a stávkách organizovaných zaměstnanci PDVSA za podpory odborové konfederace 

(CTV) (Confederación de Trabajadores de Venezuela) a podnikatelského svazu 

Fedecámaras
132

. Je zřejmé, ţe pokus o svrţení prezidenta byl delší dobu připravovanou akcí 

iniciovanou institucemi a představiteli  minulého reţimu v čele s Acción Democrática a 

ekonomickou elitou země nespokojenou s prvními třemi roky vlády prezidenta Cháveze. 

Vzhledem k osobním kontaktům skupin tehdejší opozice s institucemi USA a zájmům, které 

ve Venezuele měly americké společnosti (zasaţené zvýšením daně z těţby ropy), nelze 

vyloučit jistou přímou podporu puče ze strany USA
133

.  

Hlavním spouštěčem dubnové krize se stala intervence prezidenta do vnitřního 

fungování podniku PDVSA a narušení jeho vnitřních principů meritokracie. Puči z 11. dubna 

2002 předcházely dvoudenní masové pouliční protesty svolané opozicí a zaměstnanci PDVSA 

bezprostředně reagující na změny ve vedení státního podniku a narušování jeho zásluhového 

(meritokratického) systému. Na opoziční protesty stejným způsobem odpověděly lidové masy 

podporující naopak politiku Huga Cháveze. Během střetnutí obou davů došlo i k nevyjasněné 

střelbě a několika obětem na ţivotech. Dodnes však nebylo objasněno, kdo přestřelky 

rozpoutal, zda provokatéři opozice, chávistů, nebo příslušníci armády. Vyšetřovací komise 

zřízená v roce 2003 nikdy nedospěla k závěru a incident se ,,zametl pod koberec“.  

11. dubna večer byl obsazen prezidentský palác Miraflores a část armády (generál Velazco) 

spolu s opozicí poţadovaly pod podmínkou bombardování okamţitou demisi prezidenta. 

Hugo Chávez byl po několikahodinových vyjednáváních a odmítnutí rezignace odvezen do 

Fuerte Tiuna (sídlo vrchního velení armády) a následně na ostrov Orchidea. I přes televizní 

zprostředkované oznámení demise je dodnes sporné, zda skutečně Hugo Chávez rezignoval, 
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či nikoli. Nicméně druhý den, 12. dubna, jiţ sloţil prezidentskou přísahu nový prezident 

Pedro Carmona (šéf Fedecamaras
134

). Carmona okamţitě sestavil novou vládu z příslušníků 

starých elit (opoziční strany AD a COPEI), rozpustil parlament, Nejvyšší soud, odvolal 

ombudsmana, diplomatický sbor, guvernéry a starosty a zrušil 49 kontroverzních dekretových 

zákonů z roku 2001. Tyto protiústavní akce a odvolání legitimní vlády ale vzbudily veřejné 

pobouření. Sami opoziční protestující odsoudili způsob ustavení nové vlády a nástupu 

nelegitimního prezidenta do funkce (pokud Chávez rezignoval, nahradit jej má podle Ústavy 

jeho viceprezident Diosdado Cabello) a doţadovali se dodrţování demokratických ústavních 

procedur
135

. V zemi tak pokračovaly masové protesty, tentokrát proti neústavnímu převzetí 

moci Carmonou, jejichţ cílem byl návrat k ústavnosti, potaţmo prezidenta Cháveze. Kdyţ se 

je nový reţim snaţí 13. dubna silou potlačit, vzniknou četné oběti na ţivotech. Situace 

následně vygradovala druhým obsazením paláce Miraflores, které provedla prezidentská 

garda na rozkaz části generálů loajálních Hugo Chávezovi, čímţ se umoţnil návrat původních 

členů vlády spolu s viceprezidentem Diosdado Cabellem. Ten v AN v souladu s absencí 

legitimního prezidenta (vacancia del poder) hned sloţil prezidentskou přísahu a následně 

zorganizoval návrat prezidenta Cháveze do úřadu.  

Uvedené procedury a jejich ústavnost byly často zpochybňovány a dnes se proto 

poukazuje na existenci několika ,,pučů“ během 4 krizových dní. Je jimi sporné sesazení 

prezidenta Cháveze (rezignoval?), nelegální nástup Pedra Carmony do úřadu (puč proti 

legitimnímu viceprezidentovi) a návrat Huga Cháveze do úřadu, který je faktickým pučem 

proti aktuálními prezidentovi Diosdadu Cabellovi. Ten totiţ i přes sloţení řádné prezidentské 

přísahy den poté odevzdá moc zpět do rukou Cháveze zbaveného v daný moment zřejmě 

všech funkcí. Spletitost událostí a dosud nevyjasněné procedury nebyly nikdy oficiálně 

vyšetřeny
136

. Faktem zůstává, ţe puč zásadním způsobem poznamenal Chávezovu politiku 

v nadcházejících letech. 

 Pro lepší pochopení mocenských poměrů v zemi je důleţité podrobněji vysvětlit, jaké 

síly a proč stály za eskalací dubnových událostí. Patřily k nim CTV
137

, Fedecámaras, AD i 

PDVSA
138

. První dvě organizace rozpoutaly první stávku proti špatné ekonomické situaci a 
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schválení 49 dekretových zákonů uţ 10. prosince 2001 
139

. Té předcházela protestní iniciativa 

venezuelských rodičů ,,Con mis hijos no te metas!
140

“ odmítající zákonné vměšování 

ideologických prvků do školní výuky, které naznačoval jeden z dekretů.  

Naproti tomu druhá generální stávka z dubna 2002 vypukla výhradně kvůli politicky 

motivovaným personálním změnám ve vedení PDVSA provedeným prezidentem, které 

narušily vnitřní princip meritokratického kariérního postupu podniku. Zaměstnanci ţádali 

nápravu, záruky zachování apolitičnosti PDVSA a návrat k meritokracii. Na pozadí krize 

v PDVSA se navíc v této době odvíjel střet dvou vizí vedení společnosti: vize prezidenta 

republiky a vize jím jmenovaného managementu
141

 z roku 2000 (ředitel Guaicaipuro Lameda 

byl také odvolán koncem ledna a nahrazen provládním Gastonem Parrou). Zprvu interní akci 

PDVSA v dubnu podpořily CTV a Fedecámaras, které jí dovedně vyuţily pro účely svrţení 

prezidenta (patrné od prosince 2001) a o rok později si svůj dluh za,,protestní podporu“ budou 

chtít na zaměstnancích PDVSA vybrat v další generální stávce. K otevřené opozici se po 

prvních dubnových dnech protestů přidala i část armády.  

Na tomto místě je nutné blíţe vysvětlit situaci uvnitř CTV. V kritickém roce 2002 

dominují CTV
142

 a Fedecámaras elity starého reţimu rekrutující se hlavně ze strany Acción 

Democrática (AD), která se vůči Chávezovu reţimu profiluje jako velmi kritická. Vztah 

odborů s vládou je tak paradoxně spíše negativní
143

 a to uţ od prezidentské kampaně v roce 

1998, kdy Hugo Chávez v rámci svého protistranického diskursu označil CTV za ,,odborovou 

mafii a baštu starého režimu AD a Copei“. Ačkoli se jeho výrok v podstatě shoduje s realitou 

(ovládání odborů starými stranami), svým velmi konfrontačním postojem si ppudil odboráře 

jiţ na začátku
144

.  
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Svůj dopad na gradaci událostí na jaře 2002 měly nejprve podzimní volby v  CTV 

(zmanipulované ze strany AD) a její pokračující uzurpace stranou AD. CTV tehdy uzavřela 

strategickou politickou alianci se svým tradičně největším protivníkem – Fedecámaras, coţ 

bezprostředně vedlo k jejímu definitivnímu vnitřnímu rozštěpení. Zpolitizovaná CTV 

s Fedecámaras se pak na přelomu let 2001/2002 snaţí za pomoci masivní mobilizace opozice 

a armádních generálů dosáhnout demise prezidenta Cháveze. K tomu vyuţívají ,,zpolitizovaná 

zaměstnanecká témata a kritiku kontroverzní neoliberální(!) politiky šéfa PDVSA“
 145

. 

Zároveň konfederace svou politickou angaţovaností ještě stupňuje míru vnitřního štěpení 

v CTV, kde se připravují plány na vznik paralelních odborových organizací neutrálů (UNT- 

Union Nacional de Trabajadores) i Chávistů (FBT - Fuerza Bolivariana de Trabajadores) 

(více viz kapitola 4).  

V celém dubnovém procesu sehrála klíčovou roli opoziční média (5 soukromých 

televizních stanic), která se v době odpojení vládního Kanálu 8 dne 11. dubna stala jediným 

zdrojem informací v zemi. Soukromá média, na která v této době nebyla uplatňována ţádná 

omezení, či cenzura vedla proti prezidentovi tvrdou kampaň a během puče byla navíc 

obviňována z manipulace informací a jednostranné podpory opozici. Média se ostatně uţ od 

roku 2001 stala nezpochybnitelnou platformou opozičního proudu odborářů.  

Je podstatné, ţe do pokusu o převrat se 11. dubna zapojila část armády a jejího velení. 

To mělo strategický význam pro zajištění úspěchu akce, která však nejvyšší důstojníky 

rozdělovala na dva tábory. Prvotní dubnová podpora poţadavků na rezignaci prezidenta vyšla 

z řad středně postavených důstojníků, k nimţ se aţ později přidali i jejich velitelé. Jedním 

z důvodů jejich aktivismu byla nevůle vlády zajistit bezpečnost občanů po té, co došlo 

k obětem mezi protestujícími a zároveň k rozestavění tanků v Caracasu. Po skončení krize 

pučisté z armády odešli většinou mimo Venezuelu. 

 

3.1.2 Cesta k odvolacímu referendu 2004 

Dvouletý komplikovaný proces směřující k vyhlášení referenda odstartoval v létě 2002 

jako iniciativa občanského hnutí Súmate, které začalo shromaţďovat poţadovaných 10% 

podpisů registrovaných voličů nutných pro vyvolání konzultativního referenda. To mělo 

předloţit otázku dobrovolného odstoupení prezidenta republiky z úřadu. Nasbíráno bylo více 

neţ 2 miliony podpisů, z nichţ CNE tři čtvrtiny přijala jako platné a začátkem prosince 2002 
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stanovila datum referenda na 2. února 2003. Tím se nicméně rozpoutal ústavní a 

institucionální boj, který nakonec odsunul referendum aţ na srpen 2004. Proti souhlasnému 

stanovisku CNE totiţ vznesly u Nejvyššího soudu TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) ţalobu 

dva poslanci MVR s tím, ţe rozhodnutí o konání referenda je nelegální vzhledem 

k nelegitimnosti členů CNE, kteří funkci vykonávají de facto v provizoriu. TSJ dal jejich 

obviněním za pravdu, zrušil únorové referendum a nařídil AN řádně obsadit CNE. Protoţe 

však politické okolnosti přelomu let 2002 a 2003 byly díky dvouměsíční generální stávce 

velmi bouřlivé, 2. února se na protest začaly v ulicích spontánně sbírat nové podpisy, 

tentokrát jiţ na odvolací referendum. To odsunulo do pozadí oficiální vyjednávání vlády 

s opozicí (reprezentované tzv. Coordinadora Democrática - CD), která probíhala pod 

mezinárodním zprostředkováním Organizace amerických států a Carter Centera a měla za cíl 

nalézt řešení vyostřené domácí situace. Spontánní sběr podpisů trval do července 2003 a jeho 

výsledkem bylo 3 236 320 podpisů předaných CNE v srpnu. V září, poté, co selhaly pokusy 

parlamentu shodnout se na novém obsazení CNE, dosadil nové pětičlenné vedení soud TSJ (3 

rektory z MVR a 2 z opozice). Nové CNE však podpisovou iniciativu občanů označilo 

z několika důvodů za nepřípustnou. Jednak kvůli nesprávnému načasování sběru podpisů, jeţ 

se mělo podle jejich výkladu zákona uskutečnit aţ po uplynutí poloviny mandátu prezidenta 

(po 19. srpnu 2003). Dále za váţný formální nedostatek podpisových archů označil, ţe 

v hlavičce se neuvádí přesný účel podpisů a instituce, pro niţ jsou určeny. Poté v souladu s 

dohodou mezi vládou a Coordinadora Democrática (CD) z konce května 2003 argumentuje, 

ţe dohledu a organizace (tedy i sběru podpisů!) referenda se má vţdy ujmout jen CNE
146

. 

Proces tak vstoupil do třetího kola, nyní jiţ pod přísnou regulací a vedením CNE, která 

stanovila sběr podpisů na 4 dny na přelomu listopadu a prosince 2003. Podpisy byly 

zaznamenávány pod vedením CD a za dohledu občanského dozoru (testigos) a delegátů 

z CNE na přesně určených 2700 místech v zemi. 19. prosince pak opozice předala kompletní 

archy CNE, která je však vyhodnotila aţ po pouličním nátlaku, nepokojích a střetech 

demonstrantů s Národní Gardou (GN) v březnu roku 2004. Ještě v lednu se ale na příkaz 

prezidenta předávají archy do rukou Luise Tascóna s pověřením řádného zpracování a 

vytvoření veřejného seznamu signatářů, který je následně publikován na webových stránkách. 

Zveřejnění seznamu mělo téměř okamţitý dopad na angaţované státní zaměstnance jak ve 

státní správě, PDVSA, tak ve školách a nemocnicích (více v následující kapitole.). Protoţe 
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CNE vyhodnotila téměř 900 tisíc podpisů jako neúplných
147

, po veřejném i mezinárodním 

tlaku vyhlásila na 28. března dodatečně moţnost jejich opravy (reparo), nebo úplného staţení 

podpisu z archu
148

. To mělo státním zaměstnancům mimo jiné poskytnout příleţitost 

přehodnotit svůj postoj a zachránit si tím zaměstnaní. Opravou bylo dosaţeno řádných 20 % 

podpisů registrovaných voličů a definitivně došlo ke svolání odvolacího referenda na 14. 

srpna 2004.Srpnové referendum, poznamenané rekordní voličskou účastí 70%, ale znamenalo 

potvrzení prezidenta Cháveze u moci (59% pro)
149

. Vítězství lze přičíst vládním rozvojovým 

misím fungujícím od počátku roku 2004, které jsou financovány ze zisků PDVSA, rozsáhlé 

kampani na zápis do registru občanů a voličů, která nezanedbatelným způsobem rozšířila řady 

Chávezových voličů z venkovského, či vyloučeného obyvatelstva. Je proto nutné si uvědomit, 

ţe ačkoli bylo referendum vyvrcholením opozičních převratových snah z konce roku 2001, 

tyto daly paradoxně vyniknout široké, dříve nematerializované lidové podpoře prezidenta.  

Na referendum dohlíţeli také mezinárodní pozorovatelé, kteří jeho samotný průběh 

hodnotili pozitivně. Nicméně velmi kontroverzní součástí celého procesu se v první polovině 

roku stalo politicky motivované propouštění řízené na základě Tascónova seznamu.  

Referendum mělo kromě jiných i důleţitou dohru v podobě demise jednoho z pěti rektorů 

CNE, Ezequiela Zamory. Zamora ve veřejném dopise kritizuje vnitřní procesy v CNE během 

referenda, velké personální změny (odvolání 24 regionálních ředitelů CNE) a nedostatečný 

audit volebních softwarů a místností. Také si stěţuje na odepření přístupu do centrální sčítací 

místnosti a zkrachování plánované kontroly 3% volebních místností, z nichţ bylo 

zkontrolováno pouze méně jak 1%. Proces proto z interního pohledu CNE označuje za 

pseudodemokratický
150

. 

 

3.1.3 Socio-politické aspekty krize 

Ačkoli prezident Chávez po dubnových událostech slíbil dodrţovat apolitičnost 

PDVSA, vypovězené managery vrátil do funkcí a nabídl opozici dialog, opoziční rozhovory 
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nevedly ke konkrétním pozitivním výsledkům. Naopak iniciativa na svolání odvolacího 

referenda, které se nakonec po dlouhých průtazích uskutečnilo, mělo za následek 

institucionalizaci sociální diskriminace ve venezuelské společnosti. Ta dále umocnila její 

polarizaci, kterou ve svých projevech ještě více podporuje přímo prezident Chávez. Za 

konkrétního nepřítele lidu od roku 2003 označuje opoziční oligarchy a pučisty. Po dubnové 

eskalaci následovala v zemi série dalších generálních stávek, z nichţ ta nejsilnější, rozpoutaná 

v prosinci 2003, se protáhla na tři měsíce a způsobila totální paralyzaci země, neboť podniky 

ropného průmyslu naprosto zastavily svou činnost. Tím došlo k dramatickému propadu 

ekonomického růstu a prohloubení krize v zemi. Za podporu generální stávky bylo potrestáno 

výpovědí na 17 000 zaměstnanců PDVSA, kteří se do ní tentokrát zapojily z čistě politických 

a nikoli interních či pracovních důvodů po boku CTV a Fedecámaras. V důsledku politizace 

zaměstnanců utrpěl podnik zásadní ztráty kvalifikovaných pracovních sil. Na druhé straně byl 

po čistkách ve vedení i mezi dělníky připraven na celkovou integraci do vládní politiky.   

Jak zmiňuji v předchozí kapitole, seznam Tascón se stal po procesu reafirmaza 

hlavním nástrojem vládní diskriminace ve společnosti. Seznam Tascón se po odevzdání CNE 

objevil na ţádost prezidenta Cháveze na internetu a dodnes slouţí jako černá listina, na jejímţ 

základě nesmí být více jak 2 300 000 osob zaměstnáno ve státní správě a státních podnicích. I 

kdyţ měla Lista Tascón svůj razantní dopad hlavně v prvních dvou letech po odvolacím 

referendu, pravidlo opoziční příslušnosti se aplikuje dodnes
151

. V říjnu 2003 Hugo Chávez 

prohlásil: ,, Ti, co podepíší proti Chávezovi, podepíší proti vlasti, proti budoucnosti...zůstanou 

zaznamenáni v historii, protože tam uvedou své jméno, podpis, OP a otisk 

prstu
152

.“V historickém duchu pak proti nespokojencům jednala také jeho administrativa. 

Hlavně v důleţitých vládních institucích jako je Kancléřství – Ministerstvo zahraničí – 

(Cancillería)- je nicméně sloţité určit, zda mají velvyslanci a další vysocí úředníci stejné 

právo občansky projevit nesouhlas s politikou prezidenta respektive vlády, kterou zastupují a 

poţadovat jeho odstoupení. Nový kancléř Jesús Arnando Pérez se k tomuto dilematu postavil 

jasně: ,,Osoba, která podepsala, nebo je proti prezidentovi, jej nemůže reprezentovat.
153

“ a 

postupně odvolal z funkce 100 diplomatů a 100 niţších zaměstnanců kancléřství, z nichţ 

většinu tvořili dlouholetí velmi zkušení úředníci. Přičemţ odstraněni byli často nepřímo - 

formou přeřazení na bezvýznamnou domácí funkci, nebo je okolnosti přiměly k předčasnému 

důchodu. Tím se naskytla příleţitost, ošetřená i novým zákonem, k politickému vyčištění 
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diplomatického sboru a obsazení zahraničních postů ideologicky a osobně loajálními 

osobami
154

.  

V červnu 2004 byl Tascónův seznam vyuţit k vytvoření elektronické databáze registru 

voličů zvané Lista Maisanta, která obsahuje kromě osobních údajů také politickou informaci o 

podepsání petice za vyhlášení referenda
155

. Databáze je nadále distribuována zdarma na CD a 

v elektronické podobě a můţe tak slouţit i jako politický nástroj jakékoli instituci. Od roku 

2004 se jako hlavní kritérium pro práci ve státní správě a státních podnicích prokazatelně 

prosazuje politické přesvědčení (to dosvědčuje i deklarace nového šéfa PDVSA Rafaela 

Ramíreze z roku 2006 o zaměstnancích, kteří musejí být ,,Rojos rojitos“
156

). 

Dalším z nástrojů podobné diskriminace se stal seznam Russián publikovaný před 

regionálními volbami 2008 a zahrnující 200 jmen opozičních vůdců, kterým bylo 

z rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu (Contralor General) znemoţněno kandidovat na 

úřad starosty Caracasu nebo na úřad guvernéra ve třech kritických státech. V tomto případě 

volební rada CNE i ombudsman podpořili rozhodnutí Nejvyššího soudu TSJ, které potvrdilo 

právo prezidenta republiky zabránit kandidatuře určitých občanů na politické posty. Podobná 

rozhodnutí však a priori porušují rovné pasivní volební právo
157

.  

Během dvou let následujících po událostech 2002, kdy se opozice snaţí vyvolat 

odvolací referendum, se v zemi rozvíjí další z důleţitých fenoménů - nedůvěra ve volební 

procesy a jeho administrátory v čele s CNE. Ta vzniká kvůli umělému vytváření překáţek 

v procesu svolání referenda ze strany CNE a TSJ, které zpozdily celý proces o více neţ rok. 

CNE je proto ve výsledku vnímána opozicí jako provládní instituce. 

 

3.1.4  Hlavní politické důsledky prvního mandátu  

Prvních šest let (počítáno od supervoleb 2000) vlády prezidenta Cháveze lze označit 

za zkušební období, v němţ prezident prověřoval, jakým směrem můţe řídit svou politiku, 

jaké prostředky jsou nejvhodnější a jaké ideologické prvky veřejnost – konkrétně cílová 

skupina chudého obyvatelstva- pozitivně přijímá. Navíc se mu po prvních třech letech 

podařilo vymanit z protichůdných vlivů jeho dřívějších zastánců z Polo Patriótico, čímţ si 

vytvořil řadu nových kritiků, ale zároveň získá prostor pro relativně svobodnou vlastní tvorbu 
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politiky. Období prvního mandátu lze pro přehlednost rozdělit do čtyř fází s vyuţitím tří 

politických milníků: duben 2002, odvolací referendum v srpnu 2004 a parlamentní volby 

2005. 

První fázi zásadním způsobem poznamenalo schválení habilitačního zákona 

v listopadu 2000 umoţňujícího prezidentovi vládnout po jeden rok
158

 prostřednictvím dekretů. 

Právo se vztahovalo téměř na všechny oblasti ţivota: zemědělství, finance, bankovnictví, 

vzdělání a další. 49 dekretů, které tímto způsobem vstoupily v platnost jako zákony, však pro 

svou radikálnost vzbudilo negativní ohlasy veřejnosti. Ve výsledku se staly jedním z hlavních  

důvodů svolání stávky koncem roku 2001 a přispěly k protestům v dubnu 2002. Lidé odmítali 

hlavně školský zákon a zákon o půdě, který ustavuje vyvlastnění jako legální nástroj 

přerozdělování bohatství. Zákon o palivech a těţbě zase vadil podnikatelské sféře a 

zahraničním společnostem, jejichţ zdanění zvyšoval o 30%
159

. Podnikatelé, Fedecámaras, 

zahraniční podniky a vyšší třída navíc kritizovaly nelepšící se ekonomickou situaci země, 

k níţ se přidal konflikt o vedení PDVSA. Zmíněné skupiny spolu s odborovou konfederací, 

ovládanou opoziční AD, dokázaly zmobilizovat střední vyšší třídu a vyvolat stávku a protesty 

nejen v hlavním městě. Jejich důsledky byly popsány v předchozí kapitole. Události měly 

dohru ve druhé fázi, mezi dubnem 2002 a srpnem 2004, kdy vláda v reakci na tlak veřejnosti 

rozvíjí populistickou sociální politiku a kampaň na masivní zápisy do registru občanů 

(cedulación) a voličů (registro electoral). Koncem roku 2003 pak Hugo Chávez zavedl 

sociální, vzdělávací a zdravotní mise (misión Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro), které 

mnohdy vůbec poprvé přivedly lékaře do venkovských oblastí a chudých čtvrtí Caracasu. 

Stejně tak se vláda prostřednictvím bezplatné nabídky základního a vyššího vzdělání zaměřila 

na eliminaci negramotnosti dospělých v odlehlých regionech. Rozšiřování registrů a tedy 

voličského práva mezi občany, kteří k volbám dříve nechodili a ani nebyli drţiteli občanského 

průkazu, mělo svůj hluboký strategický význam
160

. Kampaň v podstatě splňovala vládní slib 

prohlubovat demokratizaci a zapojit občany do politického procesu. Nově registrované osoby 

totiţ zpravidla patřily k cílové skupině vládních misí a bylo velmi pravděpodobné, ţe 

v odvolacím referendu budou dostatečně motivováni podpořit prezidenta.  
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Zatímco se opozice organizovala pro vyvolání nejprve konzultativního, poté 

odvolacího referenda, Hugo Chávez se zaměřil na posilování své pozice u cílové skupiny, 

tedy u početných lidových – chudých - vrstev. Tehdy zřejmě dozrává i jeho ideologické 

ukotvení, kdyţ prohlašuje: ,Yo no era comunista, ahora lo soy
161

.“ Tím, ţe TSJ zamítl ţádost 

konzultativního referenda v roce 2003, získala vláda další rok času, během nějţ dokázala mise 

rozvinout a zároveň si díky nim udrţet podporu. To se stalo hlavním důvodem prezidentova 

vítězství v srpnu 2004. 

V tomto období se však ukázalo, ţe reálné vyuţití ústavních instrumentů referenda je 

problematické a nemusí zaručovat rovné podmínky všem politickým proudům. Obstrukce, 

které implicitně vytvářeli poslanci MVR, CNE a TSJ
162

, majoritně obsazené stoupenci 

prezidenta, neodpovídají zásadě neutrality institucí a rovnosti politických práv. Ačkoli se 

referendum nakonec uskutečnilo a volební pozorovatelé jej hodnotili jako korektní, část 

opozice výsledek přesto neuznala. Proces předcházející referendu, jeho výsledek a také další 

protesty koncem roku 2003 navíc vytvořily prostor pro rozvoj zásadního politického nástroje 

prezidenta, kterým je polarizace společnosti a agresivní diskurs, v jehoţ rámci definitivně dělí 

národ na dvě neslučitelné skupiny. Polarizaci rozvíjí do současnosti. 

Třetí fázi mandátu, do níţ Hugo Chávez vstupuje značně posílen díky vítězství 

v referendu, poznamenala nejvíce předvolební kampaň a samotné volby do Národního 

shromáţdění /AN/ v prosinci 2005. Jejich nečekaným výsledkem ze 4. prosince 

charakterizovaným vůbec nejvyšší voličskou neúčastí 75%, tedy 10 800 000 občanů, kteří se 

přidali k nečekanému opozičnímu bojkotu voleb
163

, byl vznik jednobarevné AN. Opoziční 

strany však vyhlásily svůj bojkot ne příliš strategicky - pouze několik hodin před začátkem 

voleb - na protest proti údajné nelegitimnosti CNE – hlavního organizátora procesu- a 

nedůvěry v automatizovaný volební systém Smartmatic, který vyvolával obavy z manipulace. 

Strany upozorňovaly hlavně na fakt, ţe tehdejší CNE nebyla jmenována AN, ale Nejvyšším 

soudem TSJ (v září 2003), coţ je v rozporu s Ústavou (čl. 296) a navíc to vede k jeho 

parcializaci ve prospěch vládní MVR. Bojkot ovlivnil volby v mnoha směrech: téměř se 

neobjevili testigos (volební pozorovatelé delegovaní politickými stranami) a bylo odevzdáno 

na 9,6% neplatných hlasů. Stejně tak volební komise musely být často na poslední chvíli 
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obsazeny suplenty, protoţe původně vybraní občané nepřišli. Hodnocení mezinárodních 

pozorovatelů potvrdilo neústavnost obsazení CNE a předvolební excesy ve prospěch vládní 

strany. Doporučili proto vládě jmenovat nové CNE, začít dialog s opozicí, zajistit audit 

elektronického systému, zlepšit oddělení státních mocí a zvýšit připravenost voličů na volby. 

Občanská neznalost technologií totiţ zpomaluje celý proces a zvyšuje riziko chybovosti 

hlacśování. Dále bylo vládě doporučeno přehodnotit zákaz veřejného financování stran a 

zabudovat do Ústavy pevná pravidla vyhlašování voleb. Evropská Unie i Carter Center však 

na druhé straně silně kritizovaly krátkozrakou, nekonstruktivní a impulzívní politiku opozice, 

která je projevem nezodpovědnosti vůči voličům a jen přispívá k nárůstu opoziční 

nedůvěryhodnosti a jejího postavení v systému
164

. Spontánní opoziční politika tak vedla 

k vytvoření téměř jednobarevného AN a k pětiletému zablokování systému checks and 

balances. Parlament se na příštích pět let de facto legálně proměnil pouze ve fórum 

ideologických projevů a častého jednomyslného schvalování prezidentových návrhů. 

3.2 Druhý prezidentský mandát 2006 

Pro druhý mandát prezidenta Cháveze je charakteristická silná ideologická 

vyhraněnost a intenzívní legislativní aktivita zaměřená na radikální proměnu dosavadního 

systému. Z voleb v prosinci 2006 povaţovaných za plebiscit o jeho setrvání v čele vlády a 

pokračování revolučního procesu vyšel prezident za účasti téměř 75% voličů se ziskem 

62,84% hlasů jednoznačně posílen
165

. S nově potvrzenou legitimitou se pokouší hned 

v následujícím roce uskutečnit zásadní reformu Ústavy a posunout jiţ velmi konkrétní 

revoluční změny blíţe k socialismu a koncentraci moci. Ačkoli tyto změny občané 

v referendu zamítli, v následujících letech prezident většinu z nich prosadil - ať uţ sám 

pomocí dekretů, nebo za asistence jednobarevného Národního shromáţdění. Opoziční bojkot 

voleb v roce 2005 tak umoţnil prezidentovi bezproblémové legální prosazení politiky a nové 

vize společnosti. Ačkoli po roce 2006 dochází k akceleraci koncentrace moci prezidenta, je 

evidentní, ţe tento proces zásadním způsobem umoţnila sama opozice, která rezignovala na 

svou ústavní roli v rámci institucí. Na druhé straně není pochyb o morálním a demokratickém 

pochybení prezidenta, který ve druhé polovině mandátu bez ohledu na veřejné odmítnutí 

v referendu 2007 postupně prosadil obsah ústavní reformy dílčími zákony. Tedy klasickými 
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metodami a bez velké publicity. Druhý mandát znamená nejen zintenzívnění proměn 

společnosti, zrod prezidentovy socialistické strany (PSUV), ale v ekonomické sféře také 

nárůst vyvlastňovacích praktik, upevnění polarizace venezuelské společnosti a oslabení 

prezidentovy pozice po začátku roku 2010. V tomto období čelí vláda váţným krizím a 

problémům, které podle průzkumů veřejného mínění sráţí popularitu Huga Cháveze pod 50%. 

V této podkapitole věnuji pozornost nejdůleţitějším událostem druhého mandátu prezidenta, 

mezi které patří referenda o ústavní reformě roku 2007 a o dva roky později o dodatku 

k ústavě (enmienda). Druhou část kapitoly věnuji hlubší analýze opoziční strategie a krizi 

politických stran ve Venezuele.  

 

3.2.1 Podstata referenda 2007 

V kampani za schválení reformy Ústavy Hugo Chávez prezentoval její obsah za nutný 

krok k pokračování procesu sociálních a politických změn bolívarské revoluce, za jejíţ 

začátek označuje uţ lidové bouře z února 1989 takzvané caracazo. Čl. 341 ústavy o dodatcích 

k ústavě stanovuje, ţe iniciativa návrhu referenda náleţí prezidentu republiky, 30% členům 

AN, nebo 15% registrovaných voličů. Samotné referendum pak můţe svolat opět prezident, 

2/3 AN nebo 10% voličů, na jejichţ popud se CNE ujme organizace a dozoru nad procesem. 

Referendum je omezeno ,,výjimečnými“ situacemi a také tematicky, podobně jako v jiných 

zemích. Pro ústavní reformy se stanovuje, ţe pokud je návrh občany odmítnut, nesmí se jim 

po dva roky stejná záleţitost předloţit k opětovnému hlasování. Coţ je pravidlo, kterého se 

dovolávala opozice při vyhlášení druhého referenda v roce 2009. 

Myšlenka rozsáhlé reformy ústavy vznikla uţ 12. srpna 2006 při oficiálním oznámení 

prezidentovy druhé kandidatury a vzala na sebe podobu 33 článků iniciovaných prezidentem a 

36 článků přidaných AN. Ve výsledku se jednalo o návrh změny 69 ústavních článků. K 

hlavním charakteristikám textu patří, ţe zásadním způsobem mění územní a organizační 

strukturu státu, v konkrétních bodech posiluje prezidenta a oficiálně ideologizuje státní zřízení 

ve smyslu zavedení socialismu jako principu fungování ekonomiky a společnosti. V 

ekonomické oblasti je navrţen převod správy Banco Central de Venezuela (BCV) (Centrální 

banka Venezuely) pod výkonnou moc – reálně do rukou prezidenta- s logickou ztrátou její 

autonomie, postoupení správy zahraničních rezerv prezidentovi a klasifikace institutu 

vyvlastnění jako důleţitého a legitimního nástroje státu. Tím dochází k přímému omezení 
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garancí práva na soukromé vlastnictví. V rámci zvyšování demokracie reforma zamýšlí také 

sníţit věk voličů na 16 let
166

.  

Budeme-li zkoumat návrh podrobněji se zaměřením na pozici prezidenta, zjistíme, ţe 

prezidentský mandát se prodluţuje z dosavadních šesti na sedm let a ruší se ústavní omezení 

počtu jeho znovuzvolení. Nicméně za předpokladu transparentnosti voleb, funkčního systému 

checks and balances a právního státu nelze tuto změnu předem odmítat jako 

nedemokratickou. Ovšem z dobového kontextu je jasné, ţe prezident tím sleduje cestu, jak si 

zajistit své vlastní, pokud moţno doţivotní, setrvání u moci. Důleţitá změna postihuje systém 

územně správních jednotek. Zde mají vznikat komunální rady (consejos comunales), které by 

později nahradily volené sloţky místní správy a pro svou přímou vazbu na výkonnou moc by 

tak přispěly k faktické centralizaci státu. Podstata komun a jejich rad bývá často srovnávána 

s kubánskými institucemi zavedenými podobným zákonem v roce 1992. Komunální rady 

nevznikají na základě voleb, ale v rámci dobrovolné účasti obyvatel dané komunity, kteří zde 

mají sami řešit akutní problémy a rozvoj své obce. Spolu s dělnickými radami by se měly 

komuny proměnit v nové pilíře socialistické společnosti a fakticky eliminovat reprezentativní 

demokracii a spolu s novým ekonomickým modelem i svobodnou ekonomiku. 

Reforma v rámci budování socialistické ekonomiky ošetřuje také zavádění 

kolektivních podniků a zvyšování podílu státního, respektive veřejného, vlastnictví. Přesunem 

Centrální banky BCV pod přímý vliv prezidenta republiky má stejně tak ztratit nezávislost 

měnová a rozpočtová politika, které by se měly sladit a být lépe koordinované. V pracovně-

sociální politice je plánováno zkrácení pracovního dne a zřízení fondu sociálního pojištění pro 

nezávislé pracující, tedy pro všechny občany, nikoli pouze pro veřejný sektor, jak tomu bylo 

dosud.
167

 Jedním z návrhů je dále zrušení fondu Fondem zřízeného v roce 2003 a jeho 

nahrazení novou institucí pod přímou autoritou vlády, ze kterého by na základě rozhodnutí 

prezidenta byly financovány projekty mimo státní rozpočet. Jeho zdroje by se vytvářely 

z přebytku mezinárodních rezerv. V podnikatelské sféře má být zavedeno kolektivní řízení 

podniků ve společenském a jiném vlastnictví, do nějţ se rovným dílem zapojí sami dělníci.  

Stát by měl posílit své postavení ve strategických sektorech a získat neomezené pravomoci 

v těţebním průmyslu, veřejných sluţbách a statcích veřejného zájmu, jichţ má být hlavním 

poskytovatelem. Zmíněné dílčí úpravy zastřešuje idea ekonomické soběstačnosti země, hlavně 
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ve smyslu potravinovém (myšlenky N. Ceresola). Předpokládá se však odstranění 

soukromých velkostatkářů – latifundistů- a přerozdělení půdy drobným rolníkům a státu, kteří 

na ní mají zavádět kolektivní hospodaření.  Státu se dovoluje převzít odpovědnost v celé 

zemědělské oblasti. Důleţitou součástí nového zemědělství je proto právo na vyvlastnění, 

které můţe stát uplatnit ještě před stanovením a výplatou kompenzační ceny
168

. Ekonomické a 

rozvojové plánování by se mělo stát výsadní doménou prezidenta tím, ţe Národní 

shromáţdění /AN/ nebude mít nadále právo intervenovat do Národního rozvojového plánu. 

Nový reformovaný systém počítá také s existencí různých forem vlastnictví: komunálního, 

kolektivního, smíšeného, sociálního přímého a nepřímého a veřejného. Kolektivní vlastnictví 

stejně jako další typy však nejsou v reformě přesně definovány.  

Další důleţitý bod reformy zasahuje do statutu armády, která má prakticky ztratit svou 

apolitičnost a profesionalitu. Nově by měla být v ústavě charakterizována jako ,,patriotická a 

protiimperialistická“ a začlenit se do ní mají milice. Vedle existující Národní gardy se plánuje 

vznik konkurenční, paralelní Teritoriální gardy, kde právo povyšovat hodnosti náleţí pouze 

prezidentovi. Je zřejmé, ţe kolem prezidenta se spolu s milicemi formuje paralelní sloţka 

ozbrojených sil. Spolu se zřízením komun a veřejného vlastnictví se tak evidentně jedná o 

jasně cílené posilování moci prezidenta. Navrhované změny zahrnují také otázku politických 

stran a nevládních organizací, kterým se má zakázat čerpání financí ze zahraničí
169

.  

Posílení role prezidenta v konkrétních oblastech
170

: 

 Prezident bude mít pravomoc vymezovat strategické obranné regiony a jmenovat 

jejich administrativu, stejně jako vytvořit a jmenovat zvláštní orgány v případě 

přírodního neštěstí. 

 Je ztíţeno svolání konzultativního referenda navýšením počtu voličských podpisů na 

20% RE. 

 Svolání odvolacího referenda se také komplikuje navýšením potřebné podpory na 30% 

registrovaných voličů. 

 Dodatek k ústavě můţe navrhnout 20% voličů, opět ztíţeno navýšením. 

 Prezidentovi připadá právo vymezovat nové územně správní jednotky, regiony a 

jmenovat jejich představitele. Sám si můţe vybrat a jmenovat kolik viceprezidentů 

potřebuje a uzná za vhodné. 
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 Federální rada vlády (CFG) definitivně ztrácí svůj původní smysl a transformací na 

Národní radu vlády (CNG - Consejo Nacional del Gobierno) získává centralistický 

charakter. Předsedat jí má prezident a členové jsou viceprezidenti, ministři, guvernéři, 

moţná i starostové. Radu svolává prezident. 

 Prezidentský mandát se rozšiřuje z 6 na 7 let bez omezení počtu funkčních období. 

 Prezident má výsadní právo nakládat se zahraničními rezervami a spoluřídit BCV. 

 Vyvlastnění z rozhodnutí prezidenta v rámci zachování potravinové soběstačnosti 

státu. 

 Definice armády se ideologizuje ve smyslu protiimperialistického boje a zapojují se do 

jejích organizačních struktur lidové milice. 

 Výjimečný stav můţe mít prakticky neomezené trvání, odvolání náleţí pouze 

prezidentovi.  

 

Podle některých opozičních nevládních organizací (Súmate) je návrh reformy Ústavy 

dokonce v rozporu s některými garantovanými zásadami lidských práv: narušuje právo na 

osobní vlastnictví, svobodu myšlení a názoru a právo shromáţdění a členství v libovolné 

organizaci. Forma i obsah navrţené reformy jsou podle nich protiústavní, protoţe návrh byl 

předloţen AN dne 15. 8. 2007, přičemţ hned následující den se rozpoutala mediální kampaň 

na jeho podporu. To odporuje nařízením CNE, která v podobných situacích musí nejprve 

připravit pravidla konkrétního referenda, tedy i normy a termíny jeho kampaně
171

. Navíc 

celkový efekt, který reforma přináší společnosti je silně vylučující, protoţe Ústava by 

všeobecně měla zůstat bez jakýchkoli ideologických zásad. Naproti tomu reforma ve 12 

článcích zmiňuje socialismus jako ideologický princip nového zřízení a tedy odporuje 

svobodné a demokratické společnosti a zásadě pluralismu. Dalším kritizovaným bodem 

reformy je ,,pouliční parlamentarismus“, který se snaţí obejít řízenou institucionalizovanou 

politickou debatu. Vzniká tím velký prostor pro ,,komunikační manipulaci“ a radikálně se 

mění republikánský charakter současné Ústavy a státního zřízení postaveného na 

reprezentativní demokracii. Organizace Súmate dále poukazuje na zvýšení personalismu a 

také, poněkud přehnaně, na strach ze zániku politické alternace. Avšak oprávněně kritizuje 

centralizační prvky a vytváření paralelních struktur federální moci
172

.  
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Je evidentní, ţe některé z navrhovaných změn skutečně oslabují decentralizaci a 

reprezentativní demokracii a zavádějí paralelní orgány (Federální teritoria, komunální rady) 

de facto přímo podřízené prezidentovi. Tím se eliminuje přímá účast voličů na výběru místní 

reprezentace. Ustavuje se nový socioekonomický pořádek a ideologie, které posilují vertikální 

moc a moc vkládají namísto zvoleným orgánům do rukou organizovaných skupin. V praxi 

vláda předloţila voličům dva bloky změn A a B, celkem 69 článků, z nichţ oba byly za 

voličské účasti 55,9 % zamítnuty: blok A 50,7% hlasů a blok B 51,05% hlasů proti.  

Těsný neúspěch referenda je přičítán mimo jiné špatně zorganizované mobilizaci 

stoupenců chávismu na základní, tedy místní úrovni
173

, ale i agresivní podstatě navrhovaných 

změn. Voličská účast byla relativně nízká a výsledek značně těsný, coţ reflektuje 

přetrvávající hlubokou polarizaci společnosti. Není tak zcela jasné, jaký názor by vyjádřila 

zbývající polovina voličů a z jakého důvodu se nezúčastnili. Můţeme předpokládat, ţe 

opozice se dokázala lépe zmobilizovat a přivedla k urnám drtivou většinu odpůrců vlády, 

zatímco chávisté jistě pod dojmem nedávného volebního vítězství prezidenta nepovaţovali za 

nutné se zúčastnit.   

Neúspěšné referendum z roku 2007 ale můţeme lépe chápat jako indikátor veřejného 

mínění, jehoţ primárním cílem nebylo zvítězit, ale prověřit postoj společnosti k dalším 

revolučním změnám. Občanské odmítnutí však reformní snahy prezidenta pouze zpomalilo a 

v následujících letech 2008-2010 se většina bodů přesto dočkala svého zavedení do právního 

systému Venezuely formou prezidentských dekretů nebo zákonů
174

. Postupné dílčí schválení 

zamítnutých změn nicméně nelze jednoduše označit za protiústavní, neboť všechny jeho 

formální náleţitosti byly vţdy dodrţeny. Po legální stránce nelze zákonům nic vytknout, 

problematická však je legitimita provedených změn, s nimiţ občané jasně nesouhlasili a 

jejichţ rozhodnutí nebylo respektováno. Výhodou schválení ,,reformních“ zákonů AN je, ţe 

tolik nemobilizovaly masy a navíc často k němu došlo téměř bez veřejného povšimnutí. Tato 

procedurální šablona velmi dobře zapadá do profilu hybridních reţimů, v nichţ se formálně 

respektují demokratické instituce i zákonné procedury, nicméně legitimita a obsah 

konkrétních podstatných reforem jsou velmi problematické. 
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3.2.2 Cesta k referendu 2009 

Referendum, které CNE vyhlásilo na 15. února 2009, představuje důleţitý moment 

v řadě postupně schvalovaných zákonů zamítnutých v roce 2007. Velmi ostrou kritiku 

vyvolala jak jeho věcná, tak procedurální stránka. Opozice odsoudila ambici eliminovat 

omezení počtu konsekutivních mandátů prezidenta, kterou chápe výhradně jako cestu k  

doţivotnímu setrvání Huga Cháveze u moci, a téţ zpochybnila ústavnost opětovného 

předloţení reformy dvakrát za sebou (během dvou let a za mandátu neobměněného AN).    

Vláda návrh obhajovala s tradičním poukazem na jeho nezbytnost k ,,pokračování 

revolučního procesu“ a jako hlavní argument ve prospěch demokratičnosti dodatku zmiňovala 

existenci odvolacího referenda pouţitelného na všech úrovních státní správy jako prevence 

zneuţití moci. Předloţené změny ústavních článků 160, 162, 174, 192 a 230 upravujících 

funkční období guvernérů, starostů a regionálních volených zástupců, jejichţ čtyřletý mandát 

chce zachovat, odstraňují limit jejich opakované kandidatury. Reforma ruší také omezení 

znovuzvolení poslanců AN, jejichţ mandát je 5letý, a především samotného prezidenta, jehoţ 

funkční období zůstává 6leté. Předchozí omezení byla ve všech uvedených případech vţdy 

nastavena na dvě konsekutivní funkční období.  

Během listopadu 2008 o reformě nejprve diskutuje AN, která ji schválila ve druhém 

čtení a následně určila za formu její ratifikace lidové referendum. Předmět referenda 

klasifikují poslanci jako ústavní dodatek (enmienda), čímţ se chtějí vyhnout konfliktu se 

zákazem opakovaného předloţení ústavní reformy. Spolu s vládou jasně rozlišují mezi 

dodatky k Ústavě (čl. 340) měnící pouze některé její články a reformou Ústavy podle čl. 342, 

která významně mění její podstatu nebo nahrazuje jeden a více článků. Můţeme jen souhlasit, 

ţe komplexní reformě skutečně odpovídá referendum z roku 2007 zasahující do 7 z 8 hlav 

Ústavy, zatímco návrh z roku 2009 se týká pouze jejího jednoho, i kdyţ zásadního, 

principu
175

. Iniciativu k referendu schválila AN 39% a CNE hned stanovila datum jeho 

konání
176

.  

Poté, co byl návrh na zrušení limitu funkčního období prezidenta vládou poprvé 

předloţen 1. prosince 2008, parlamentní opozice PPT (Patria Para Todos) navrhla jeho 
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 Na obranu legálnosti referenda je moţné souhlasit s vládním argumentem, který proces vzhledem k rozsahu 
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schválit kaţdý rok. Nekoliduje tedy s reformou z roku 2007.  
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rozšíření na všechny volitelné pozice, čímţ by se dosáhlo jisté rovnováhy systému. To však 

prezident zprvu odmítl, ovšem na začátku ledna zřejmě pod politickým tlakem a z důvodu 

lepší průchodnosti změny, dodatek rozšiřuje na všechny volené zástupce. Potýká se ale 

s procedurálním problémem volby instituce, která vyvolá referendum tentokrát. Protoţe 

prezident inicioval referendum jiţ v roce 2007, nyní je nutné, aby jej vyvolala jiná ze sloţek 

moci, tedy AN. Ta v první debatě schválila návrh prezidenta 146 hlasy a socialisté (PSUV) jej 

navíc podpořili nasbíráním 4 760 485 podpisů svých členů. Druhou debatou prošla reforma 

s pouhými 11 hlasy proti (Podemos a dalším malé uskupení)
177

. Poté AN nic nebránilo 

předloţit věc CNE a občanům v referendu.  

Tentokrát jiţ poučená CNE nařídila v rámci regulace kampaně zformovat dva bloky 

tvořené stoupenci a odpůrci reformy. Tak vzniká Comando Simon Bolívar (pro) a Koalice 

národní jednoty (proti). Obě uskupení vedou koordinovanou kampaň pro a proti návrhu a 

nominují své testigos (volební dohlíţitele) pro hlasovací proces. Konání referenda schválila 

AN 14. ledna, o den později jej podpořila CNE a pouhý měsíc poté, 15. února 2009, se 

uskutečnilo hlasování. Nebylo překvapením, ţe kampaň za schválení dodatku byla masívní a 

velmi viditelná ve všech státních médiích. Opoziční kritika, které dávaly prostor hlavně 

soukromá média jako Globovision nebo Unión Radio, stavěla hlavně na dopadech 

navrhovaných změn, které zásadně mění princip zastupitelské demokracie a porušení ústavní 

zásady alternace zakotvené v čl. 6 ústavy. Navíc upozorňují (včetně Súmate) na fakt, ţe 

prezident porušuje zákon tím, ţe voličům podruhé předkládá původně zamítnutý návrh (byt´ 

jen jeho část) reformy (z roku 2007) a napadá tím čl. 345 ústavy. Z těchto důvodů si změna 

ţádá hlubší a delší debatu. Súmate vládě vytýkalo rychlost, s jakou CNE vyhlásilo datum 

referenda, která nerespektuje pravidla LOSPP
178

. Den konání referenda má být podle zákona 

vybrán v horizontu 30 dní od jeho předloţení AN, a pak se v horizontu 60-90 dnů teprve 

uskuteční. V tomto případě se ale konalo rovnou ve 30 dnech od schválení jeho návrhu a 

chybí tak tříměsíční lhůta
179

. 

Do povědomí světové veřejnosti se referendum dostalo nejen kvůli svému obsahu, ale 

i díky pouličním studentským protestům a blokádám silnic v Caracasu. Dokonce zde došlo 

k ozbrojenému policejnímu obsazení radnice, sídla opozičního starosty, který podporoval a 

ukrýval studenty. K průhlednosti procesu přispělo pozvání mezinárodních pozorovatelů 

z USA a latinskoamerických států, k nimţ však nepatřili zástupci OAS (Organizace 
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amerických států) či Evropské komise (EC). Evropská unie nakonec nebyla připuštěna 

zejména kvůli aféře se španělským europoslancem Luisem Herrerou
180

. Mezinárodní 

pozorovatelé včetně EU a Carter Centera nicméně hodnotí průběh referenda jako řádný a 

respektující zásady svobodného hlasovacího procesu.  

Volební neúčast byla tentokrát velmi nízká, téměř 30%, coţ prospělo dostatečné 

reprezentativnosti výsledku: pro dodatek se vyslovilo celkem 54,85% voličů, proti 45,14%. 

Opozici nezbylo neţ výsledek uznat, ale přesto se nevzdala kritiky osobní angaţovanosti a 

mediální převahy prezidenta v celém procesu.  

 

3.2.3 Prezidentské dekrety a jejich dopad na systém 

Jak uvádí Arturo Valenzuela, v latinskoamerických reţimech se stalo ,,obcházení 

kongresu či parlamentu prezidentskými dekrety běžným jevem“, který prezidentům umoţňuje 

téměř neomezenou vládu. (Praktikováno H. Chávezem, A. Fujimorim, B. Aristidem). Nelze 

popřít, ţe dekrety jasně posilují prezidenta a oslabují celý politický systém
181

. Tím, ţe 

většinou vhodně doplňují plebiscitní praktiky (častá referenda) a ostrou polarizační rétoriku, 

prezidentský diskurs a mediální dominanci, přispívají k oslabení důvěry v legislativu, 

v tradiční politické strany a nevyhnutelně vedou ke koncentraci moci. Systémy se zmíněnou 

charakteristikou jsou pak náchylnější k transformaci do kvazi-autoritářských reţimů či 

moderních diktatur.  

Ve venezuelském případě začal dekrety často vyuţívat aţ prezident Chávez. 

Zmocňovací zákony, podmíněné souhlasem ústavní většiny parlamentu, byly prezidentovi 

schváleny celkem čtyřikrát: v roce 1999 na 6 měsíců, v roce 2000 na 12 měsíců, v roce 2007 

stejně jako v roce 2010 na 18 měsíců. Za celou vládu prezidenta vzniklo na základě dekretu 

více neţ sto zákonů. Jejich uvedení v platnost ale není závislé pouze na exekutivě, protoţe 

musí nejprve projít schválením Nejvyššího soudu TSJ, který prověřuje jejich ústavnost. 

V podmínkách sporné nadstranickosti jeho soudců, kteří nastoupily do úřadu aţ na základě 

jmenování prezidentem a souhlasného schválení AN, se nevyhneme tendenci zpochybňovat 
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skutečnou úlohu TSJ. Na druhé straně nelze přehlíţet zákony, které TSJ označil za 

protiústavní a skutečně je odmítl schválit, čímţ dostál své povinnosti.  

Prezident byl legislativně velmi aktivní zejména v roce 2008, kdy za 18 měsíců vydal 

dekretem několik zásadních zákonů. Zřejmě nejkontroverznější z nich, který byl následně 

zamítnut soudem, se týkal tajných sluţeb (Decreto de la Inteligencia č. 6068) a v podstatě 

zamýšlel vytvořit z Venezuely policejní stát. Účelem květnového zákona byla koncentrace 

veškerých informací a výzvědné činnosti pod ministerstvem vnitra a obrany, tedy v rukou 

výkonné moci. Navíc počítal s institutem ochrany informátorů, který by pravděpodobně vedl 

k  vytvoření sítě ,,donašečů“ a rozvoji strachu ve společnosti. Další výraznou změnu ve státní 

správně představoval dekret č. 6217 (Decreto de Administración Pública) z července 2008, 

který stanovuje institucionální loajalitu a moţnost prezidenta jmenovat místní autority. 

V rámci Ekonomického rozvojového plánu dále prezident zřídil Centrální plánovací komisi, 

jejímţ smyslem mělo být ,,usnadnění přechodu společnosti k socialistickému modelu“ jak ve 

společenské, tak v ekonomické oblasti. V ekonomické oblasti znamenal zásadní změnu 

devalvační přechod na novou měnovou jednotku silný bolívar Bsf (bolívar fuerte) a zřízení 

ekonomického stabilizačního fondu FONDEM.             

Pozoruhodné je schválení posledního ze zmocňovacích zákonů v souvislosti s akutní 

krizovou situací způsobenou přírodní katastrofou v prosinci 2010. Ačkoli měl být rozsah jeho 

působnosti omezen na oblasti nezbytně nutné v rámci obnovy území postiţených záplavami a 

sesuvy půdy, AN nakonec vymezila prezidentovi velmi široké pole aktivit. Plné vyuţití 

současného práva můţe přinést zásadní změny v socioekonomickém sytému země, které uţ 

byly exekutivou v uplynulých letech započaty. Schválení habilitačního zákona v prosinci 

2010 je sporné zejména z důvodu faktické nelegitimnosti dosluhující, téměř jednobarevné 

AN, která tímto krokem nově zvolenému shromáţdění znemoţnila legislativní kontrolu nad 

exekutivou a na rok a půl dopředu v podstatě ochromila systém checks and balances. 

I kdyţ prezident Chávez původně ţádal o udělení habilitačního zákona na 12 měsíců, AN mu 

17. 12. 2010 z vlastní vůle schválila (publikováno v Gaceta Oficial) právo na 18 měsíců, tedy 

téměř aţ do konce jeho současného mandátu. Cilia Flores, předsedkyně AN, to vysvětluje 

,,nutností získat důvěru postižených občanů v efektivnost vládních kroků
182

“ Práva dekretů 

dnes tedy můţe prezident vyuţívat v 9 různých oblastech, z nichţ některé skutečně přímo 

souvisejí s krizovým stavem, jiné ale mohou být aplikovány takřka na všechny oblasti 

socioekonomického ţivota. Prezident můţe vydávat dekrety v humanitárních záleţitostech 
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zahrnujících koordinaci záchranných akcí a rekonstrukci, prevenci, monitoring a poněkud 

mnohoznačně zavádění ,,opatření pro demokratický rozvoj práv rodin s cílem zlepšení jejich 

ţivota“. Oblasti infrastruktury, dopravy a veřejných sluţeb také přímo souvisejí s nastalou 

kritickou situací, ale zahrnují i řízení telekomunikačních a informačních sluţeb, tedy i 

internetu
183

. Další oblastí svěřenou prezidentovi je bydlení, výstavba obytných domů a 

rozhodování o vyuţití městské a venkovské půdy, otázka územního plánování s primárním 

cílem sníţit nadměrnou koncentraci obyvatel v určitých oblastech. Zbývajících 5 okruhů 

působnosti jiţ jde spíše nad rámec nastalé krize. Patří sem otázky bezpečnosti a obrany, 

obrany státních hranic a nařízení pro fungování armády, mezinárodní spolupráce ve smyslu 

integračních procesů a posilování současných zahraničních vztahů. Kontroverzní je článek o 

odstranění existujících nerovností mezi lidmi, odstranění vykořisťování a nastolení sociální 

spravedlnosti s cílem dosáhnout co největšího ,,společenského štěstí“. Podstatný je i bod 

věnovaný finančním otázkám a daňové reformě, která předpokládá úpravy ve veřejných i 

soukromých financích, monetární a daňové politice, ale i v burzovních aktivitách, které mají 

prezidentovi zajistit dostatek prostředků pro pokrytí zvláštních výdajů. Očekávané zvýšení 

DPH a uvalení daně na pohonné hmoty by měly přispět k vytvoření zvláštního fondu, který 

nahradí rozpočtové prostředky, jeţ na rok 2011 s krizovými výdaji nepočítaly
184

. 

Je zřejmé, ţe prezident díky ,,příznivým“ okolnostem pokračuje ve svém kurzu 

budování socialistické společnosti a Státu komun a plynule navazuje na politiku nastolenou 

v roce 2007. Základem širší transformace socioekonomického systému se stal Plán socio-

ekonomického rozvoje (Plan de Desarrollo  Económico Social) platný pro období 2007 – 

2013 vedoucí explicitně k socialismu. Plán předpokládá daňovou reformu, kterou lze očekávat 

v současném období dekretů a jejíţ příjmy budou směřovat do zvláštního fondu pro 

výjimečné situace.  Fond lze chápat také jako jednu z paralel rozpočtu, jíţ ovšem disponuje 

pouze prezident. Navíc zahrnutím redistribuce ,,přebytečného bohatství“, boje proti 
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monopolu, oligopolu a dalším zdrojům nerovností do současného habilitačního zákona reţim 

jen potvrzuje své politicko-ideologické záměry
185

. 

Pravý záměr a načasování současného habilitačního zákona prozrazuje ve svém 

štvavém a agresívním diskursu sám Chávez, kdyţ říká, ţe ,,noví opoziční poslanci v AN 

nebudou moci dělat zákony, ani jeden“. Záměrem je zabránit aktivitě AN v novém funkčním 

období a přeměnit ji pouze na místo ,,ideologické a morální bitvy“. Poslance opozice 

v jednom z projevů nazývá ,,pitiyanquis“ pro jejich spojení s USA a apeluje na ,,jednotu 

v rozmanitosti“ své PSUV. Tím mimo jiné otevřeně připouští, ţe se uvnitř PSUV 

v posledních měsících zformovaly různé frakce, z nichţ mnohé jsou vůči politice prezidenta 

kritické 
186

. 

V reakci na kontroverzní proceduru z prosince 2010 předloţili opoziční poslanci 

Nejvyššímu soudu TSJ ţádost o diskvalifikaci platného habilitačního zákona z důvodu formy 

a doby jeho schválení. Označují jej za ústavní podvod, protoţe dosluhující AN jej schválila 

pouhé dva týdny před koncem svého mandátu a v době, kdy legitimita přešla na nové 

poslance. Platnost zákona navíc v celé své délce přesahuje funkční období staré AN
187

. 

 

3.2.4 Prvky utužování prezidentské pozice po referendu 2007 

V rámci habilitačního zákona z let 2007 a 2008 došlo ve struktuře státní správy 

k několika změnám, z nichţ vyplývá zřetelná snaha o zvýšení faktické centralizace a 

koncentrace moci do rukou exekutivy. Mezi nejvýraznější změny patří zřízení Národní 

plánovací komise (Comisión Central de Planificacion Nacional), zákony o veřejné správě 

(Ley de la Administración Pública), o decentralizaci (Ley de la Decentralización y 

Transferencia de Competencias). Zákon o ozbrojených silách (Ley de la Fuerza Armada 

Bolivariana) přináší například militarizaci komunitárních aktivit tím, ţe zapojuje lidové 

milice nejen do struktury armády, ale i do komunálních rad. Zákon o potravinové nezávislosti 

(Ley Organica de la Soberania Alimentaria) zase ošetřuje plánování spotřeby potravin a 

úsporného reţimu. Ruší se FIDES – mezivládní fond pro decentralizaci- a je navrţen nový 

zákon o komunálních radách. Federální rada vlády (CFG) se dočkala nového uspořádání a 

teritoriální struktura vládní moci získala upravenou podobu v rámci zákona o občanské 

participaci a lidové moci (LO de la Participación Ciudadana y del Poder Popular)
188

. 
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Dílčí reformy, které značně ovlivňují nejen postavení exekutivy, ale i socialistické ideologie 

v systému jsou:  

 Reforma armády  - Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas 

Během vlády prezidenta Cháveze se uskutečnily tři reformy zákona o ozbrojených silách 

– v letech 2005, 2008 (dekretové zákony) a 2009. Pro celý proces ideologizace společnosti a 

zvyšování vlivu exekutivy je podstatný obsah říjnové (2010) parciální reformy, která do 

struktur Armády zapojuje milice. Milice jako regionální sbory sloţené z civilistů, ţen i muţů, 

mají za úkol na základě vstupního výcviku a průběţných cvičení bránit území státu v případě 

potřeby. Za tím účelem jsou jim při akcích k dispozici zbraně a celá organizace je de facto 

podřízena přímo prezidentu republiky. V současnosti se počty členů milic pohybují kolem 

200 000 (podle vlády aţ 500 000) a fungují na bázi dobrovolnosti a revolučního přesvědčení. 

Zpravidla jsou jejich členy straníci PSUV. Hlavní přínos milic pro současnou administrativu 

spočívá v roli osobní gardy a záloţní armády prezidenta, která by měla fungovat v případě 

konfliktu s vlastní armádou, nebo jinými vnitřními organizacemi. Reforma představuje jeden 

z kroků na cestě k politizaci armády doprovázené zvyšováním jejích ,,stranických“ členů – 

vojáků a důstojníků hlásících se k PSUV. Zapojení milic do armády vzbudila nevůli v řadách 

armádních důstojníků z důvodu jejich neprofesionality a z obavy o zachování svébytnosti a 

nadstranickosti FANB. V odůvodnění reformy se uvádí, ţe milice jako organizační sloţka 

,,odpovídají novým potřebám a nárokům současnosti a podstatě sociálního státu“. Myšlenka 

sociální demokracie podle socialistického šéfa obranného výboru Juana José Mendozy totiţ 

,,tkví v občanské participaci a spoluodpovědnosti vztahující se také na obranu území“
189

.  

 Titul velitel ozbrojených sil jako permanentní hodnost prezidenta 

Ve všech reformách zákona o ozbrojených silách se dále objevuje hodnost nejvyššího velitele 

ozbrojených sil jiţ jako řádná vojenská hodnost, která implikuje jasnou podřízenost armády 

velení prezidenta republiky jak ve válečném, tak mírovém stavu. 

 Úpravy pravomocí územně správních celků  

Během druhého mandátu prezidenta Cháveze se projevuje výrazná tendence omezovat 

pravomoci niţších územně správních celků a federálních států a navracet se k centralizaci 

země. Politika se tak ubírá opačným směrem, neţ zaručuje ústava. Přechod správy letišť, 

dálnic a mezistátních silnic do rukou exekutivy prosazený v rámci reformy decentralizačního 

zákona z března 2009 má několik důvodů: finanční, strategické a politické. V případě letišě se 
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jedná o kombinaci všech tří faktorů, přičemţ důleţité jsou finanční příjmy z jeho provozu. 

V případě silnic vláda argumentovala zájmem na zlepšení jejich kvality.  

Kromě odnímání pravomocí, které ve své reformní podobě odporují ústavním zásadám 

(čl. 4 a 164)
190

 se jako velmi účinný nástroj omezování aktivit guvernérů ukázalo být 

postupné sniţování transferů z centrálního rozpočtu do rozpočtů států, které s ohledem na 

kaţdoroční téměř 30% inflaci znamená neschopnost především opozičních guvernérů dostát 

svým povinnostem. Nedostatek prostředků na rozvoj federálních států vede k horšímu výkonu 

regionálních vlád, nespokojenosti občanů a kritice opozice, která se jeví jako neefektivní. 

Tento jednoduchý proces vytváří příznivé klima pro propagaci vládních revolučních aktivit, 

centrálních investic do rozvoje a následně můţe přinést politické body ve volbách. Zvláštním 

případem v procesu odnímání pravomocí se stal stát Miranda vedený opozičním guvernérem 

Henriquem Capriles Radonskim
191

. Z jeho kompetencí vláda odebrala kromě správy 

komunikací také oblast zdravotnictví
192

. Podle opozičního poslance Enrique Mendozy jde o 

jasný proces potlačování decentralizace ve prospěch koncentrace moci v rukou prezidenta. 

 Změny na Alcaldía Metrpolitana – Gobierno del Distrito Capital 

Nejvýraznějším politicky motivovaným zásahem do místní samosprávy a odejmutím 

tradičních pravomocí se stalo faktické zřízení paralelní socialistické vlády v hlavním městě 

Caracasu. Starosta metropole Antonio Ledezma, člen poziční ABP (Alianza Bravo Pueblo), 

byl do úřadu řádně zvolen v roce 2008. Jiţ před volbami se však začala pod dojmem vysoké 

pravděpodobnosti opozičního vítězství připravovat reforma zákona o organizaci a reţimu 

hlavního města - Distrito Capital (Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito 

Capital), kterou začátkem dubna 2009, několik dní před nástupem Ledezmy do funkce, 

schválila AN. Zákon v podstatě upravuje proces starostova faktického odstavení od moci a 

narušení demokratického principu volby guvernérů, starostů a radních. Oslabení funkce 

proběhlo odejmutím tradičních pravomocí radnici, mezi které patřilo zdravotnictví, policie, 

správa budov, vlastního rozpočtu a starosta byl nakonec zbaven i svého tradičního sídla. Jeho 

pravomoci převzala paralelní struktura nazvaná vláda hlavního distriktu (Gobierno del 
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Distrito Capital) v čele s Jacqueline Faría Pineda delegovanou exekutivou - prezidentem 

republiky-, jíţ náleţí správa hlavního města v současnosti
193

.  

Zákon o hlavním městě mění dosavadní Distrito Federal na Distrito Capital, přičemţ oba 

jsou jednotkami na federální úrovni, nicméně dosud bez faktického vlivu na správu hlavního 

města. Tato funkce připadala starostovi Caracasu, šéfovi Distrito Metropolitano de Caracas, 

jehoţ pravomoci se v tomto smyslu rozšířily v roce 2000 přesunem odpovědnosti z Distrito 

Federal
194

 na obecní úroveň. O devět let později se však tento proces vrací zpět směrem 

k centralizaci zvláštním zákonem o reţimu hlavního města a zákonem o transferu zdrojů a 

majetku z Distrito Metropolitano na Distrito Capital
195

. Změna však přichází v momentě, 

kdyţ je zřejmé, ţe obecní volby v Caracasu vyhraje právě opoziční kandidát. 

 Zákon o komunách – Ley Orgánica de las Comunas. 

Zákon o komunálních radách z roku 2009 byl oproti verzi z roku 2006 schválen v mírně 

pozměněné podobě: komunální rady se mají stát ideologickými buňkami vlády a budování 

socialismu je tu zahrnuto jako hlavní princip komunální ekonomiky. Shromáţdění občanů 

v komuně získává větší rozhodovací moc a kontrolu nad politikou komunálních rad a zvyšuje 

se jejich vliv na centrální plánování. Komunální rady jsou úzce spjaty s obecním plánem 

rozvoje a jejich rozpočet je navázán přímo na centrální výkonnou moc, nikoli uţ na místní 

samosprávu.  Řídícím orgánem komun se stává Ministerio del Poder Popular
196

. 

Komuny vznikají jako instituce přímé participace občanů na obecní úrovni a mají od 

moci postupně odsunout volená obecní zastupitelstva a přiblíţit celý systém ,,státu komun“ 

Estado Comunal, který současná exekutiva chápe jako ideální model přímé demokracie. 

Komuny se začaly formovat jiţ kolem roku 2008, přičemţ zákonného ošetření se jim dostalo 

aţ v prosinci 2010, pouhé dva týdny před koncem funkčního období AN. Kontroverzní zákon 

schválený 10. prosince 2010 předpokládá vznik komplexního systému komunálních 

organizací, který má během svého rozvoje de facto odsunout a nahradit tradiční ústavní 

systém zastupitelské demokracie. Systém stojí na komunálních radách, v nichţ se jako člen 

můţe angaţovat jakýkoli občan starší 15 let (zde má také právo volit), a ideji socialismu jako 

nového socio-ekonomického principu státu. Socialismus implikuje sociální spravedlnost, 
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solidaritu, obnovení hodnoty práce jako výrobního faktoru, uspokojení potřeb společnosti, 

budování společného vlastnictví a štěstí společnosti jako celku. Rady se scházejí k projednání 

aktuálních otázek rozvoje obce či komunity a mohou samy navrhovat projekty výstavby či 

oprav a vyţádat si na ně prostředky u výkonné moci. Podmínkou realizace projektů je soulad 

s centrálním rozvojovým plánem (Plan de desarrollo). Protoţe se komuny, ačkoli zamýšlené 

jako socio-ekonomické jednotky, v praxi vyvíjejí jako územně-správní jednotky navázané 

přes ministerstvo komun na prezidenta republiky, vstupují do konfliktu s konceptem 

územních přímo volených samospráv zavedených v ústavě. 

Komuny mohou vznikat na základě místního referenda, registrují se u ministerstva pro  

Komuny (Ministerio del Poder Popular para las Comunas), řídí se vlastním základním 

dokumentem tzv. Carta Comunal a na úrovni obcí vytvářejí komunální parlament, do nějţ 

kaţdá z jednotek vybírá svého mluvčího na funkční období 3 let. Výkonným orgánem 

komuny je šestičlenná rada dodrţování (Consejo de Cumplimento) volený občany. Správa 

finančních prostředků komun připadá komunální bance (Banco Comunal)
197

.  

Ačkoli je cílem nového systému přiblíţení se přímé demokracii, nabídnout participaci 

všem občanům a zvýšit jejich podíl na rozhodování v rámci obce, je zřejmé, ţe v současných 

ústavních podmínkách je v přímém rozporu se zásadami zastupitelské demokracie
198

. Podle 

Jesuse Maria Casala jsou komuny ,,jedním z nevyhnutelných následků systému ideologizace 

společnosti a uplatnění socialismu jako nového a jediného modelu“. To neodpovídá záruce 

demokratické plurality společnosti, a tudíţ představuje jistou hrozbu pro garanci svobody 

přesvědčení a přispěje k další polarizaci venezuelské společnosti, jejíţ část socialistickou 

ideologii odmítá. Nastolení systému komun navíc kvůli jejich přímé podřízenosti centrální 

exekutivě v podobě registrace a koordinace aktivit a rozpočtu, ohroţuje decentralizaci a 

odklání se od principu checks and balances. Prosazení nového legitimního územně-správního 

systému jako jsou komuny, by nutně vyţadovalo ústavní reformu
199

.  

 Zákon o obcích LOPPM (Ley orgánica del Poder Público Municipal) a Zákon o 

funkčních obdobích veřejné moci LORPCLPPEM (Ley orgánica de Regularización de los 

Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales)  
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Jedním ze zákonů schválených v posledních dnech dosluhující AN se stal zákon o obcích, 

který na jedné z úrovní místní samosprávy zavádí volby druhého řádu a zbavuje občany 

zavedené přímé volby zástupců do farních rad (juntas parroquiales). Článek 35 LOPPM 

stanovuje, ţe členy farní rady nově vybírá a deleguje příslušná komunální rada, která však 

nenabízí mechanismus tajných všeobecných voleb. Z toho důvodu jiţ byla podána 

Nejvyššímu soudu (TSJ) ţádost na jeho zrušení
200

. Další kontroverzní úpravou v rámci 

LOPPM a zákona na úpravu funkčních období obecní a státní úrovně LORPCLPPEM je 

prodlouţení mandátu současných obecních rad o tři roky. Mandát současných obecních 

zastupitelstev měl původně skončit v roce 2009, ale volby připadající na srpen 2009 byly 

CNE dvakrát odloţeny. Problém byl definitivně vyřešen kontroverzním prodlouţením 

mandátu aktuálních zástupců aţ do roku 2012. Skutečné důvody rozhodnutí lze hledat jedině 

v politické strategii vládní PSUV a jejího lídra Huga Cháveze, pro něţ můţe být výhodnější 

počkat dva roky a spojit obecní volby s volbami prezidentskými a regionálními. Rok 2010 

nelze volebně povaţovat za příznivý z důvodů energetické krize, skandálu PDVAL, vysoké 

inflace a diplomatického konfliktu s Kolumbií. Obecní volby by proto mohly být pro udrţení 

dosavadních pozic PSUV riskantní, přičemţ tato obava se vlastně potvrdila dobrým 

výsledkem opozice v parlamentních volbách v září 2010. Schválit prodlouţení mandátu 

radním se tak zdá být dobrou cestou k tomu, aby PSUV nabrala síly a vyuţila supervoleb 

(megaelecciones), kdy se opozice nebude moci patřičně politicky ani finančně soustředit na 

volby obecní, nebo regionální a dosaţení dobrého výsledku tak bude pro socialisty 

jednodušší. Je pravděpodobné, ţe s prezidentem Chávezem jako tváří kampaně na všech 

úrovních by se mohl upevnit hlas pro PSUV. 

 Zákon o Federální radě vlády (CFG)  

Ke změnám v rozloţení moci z roku 2010 vede také zákon o CFG, která měla být 

podle Ústavy jedním z klíčových pilířů decentralizace. Původní myšlenku federalismu však 

definitivně modifikuje. Posláním Rady mělo být plánování a koordinace politiky 

decentralizačních procesů a kompetencí federálních států. Neúspěšnou reformou z roku 2007 

chtěl prezident Chávez nahradit orgán Národní radou vlády (CNG), která by měla být 

nestálým orgánem zaměřeným na schvalování a hodnocení komunálních rozvojových 

projektů. V čele měl stanout sám prezident, z jehoţ rozhodnutí se Rada svolává. Ačkoli 

centralizační změna neprošla, po regionálních volbách v roce 2008 vláda urychluje proces 

jejího schválení, který vyvrcholil v únoru 2010. Jedním z  účinků zákona o CFG je i sníţení 
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počtu obcí a vznik federálních teritorií se speciálním reţimem, jejichţ základ tvoří komunální 

rady. Je jasné, ţe nastolený trend ruší tradiční princip decentralizace, oslabuje přesun 

kompetencí na státy a obce, vylučuje ze systému obecní zástupce a navíc ruší Fond 

meziúzemní náhrady (Fondo de Compensación Interterritorial), který slouţil jako zdroj 

financí přímo guvernérům. 

3.3 Politická a občanská opozice 

V minulých deseti letech se na venezuelské scéně vyprofilovaly dva opoziční proudy: 

tradiční a nové politické strany, které ale v roce 2005 na svou roli ve státních institucích 

dobrovolně rezignují a média, občanská hnutí a nevládní organizace. Poslední z nich si 

dokázaly vybudovat prestiţ a stabilní postavení jako hlídací ,,psi demokracie“ a od 

politických stran se odlišují dobrou a efektivní organizací. I kdyţ se politická opozice začala 

nejprve po generální stávce a dramatických událostech roku 2002, pak po volebním bojkotu 

roku 2005 pomalu zotavovat, proces obnovy nabyl reálných rozměrů aţ po osmi letech díky 

parlamentním volbám na podzim 2010. Nejprve se stručně vrátím k zásadním politickým 

událostem let 2000-2005 a vysvětlím, jakým způsobem v nich jednotlivé sloţky opozice 

vystupovaly. Dále se budu věnovat formě a aplikaci legálních a politických obstrukcí 

uplatňovaných na aktivity opozičních subjektů. K ujasnění charakteru opozice následně 

vyuţiji kritérií klasifikace R. Dahla
201

. Cílem této podkapitoly je analýza a charakteristika rolí 

různých sloţek opozice v současném politickém systému a zhodnocení dopadů jejich chyb a 

strategie na kvalitu demokracie a kapacitu současných politických stran.  

 

3.3.1 Krize politických stran 

Události 11. dubna 2002 a generální stávka z přelomu let 2002/2003 prokazatelně 

přispěly k radikalizaci vládních postojů vůči opozici. Díky nim se zásadně zredukovalo 

prezidentovo vnímání jakékoli formy opozice na ,,podvratný ţivel“
 202

 a na dlouhé měsíce 

bezprostředně po stávkách bylo prakticky znemoţněno konstruktivní vyjednávání mezi 

opozicí a vládou.  Neústavní mezihra roku 2002 ještě více podpořila růst polarizace ve 

společnosti, kterou od té doby nepřestává ve svých projevech ţivit sám prezident. Je nutné si 

uvědomit, ţe v době převratu měly opoziční strany ještě stále nezanedbatelné zastoupení 

v parlamentu přetrvávající ze ,,supervoleb“ 2000. Není proto pochyb, ţe se Venezuela mezi 
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lety 1999 – 2005 vyznačuje multipartismem (de facto bipolárním) a zpočátku, v době 

národního semknutí a masové podpory kandidatury prezidenta Cháveze, také relativně 

nízkým stupněm polarizace, která se v pozdějších letech neúměrně zvyšuje. První funkční 

období AN charakterizuje rozdělení více jak třinácti politických stran do dvou bloků Blok 

změny (Bloque del Cambio) a Blok za parlamentní autonomii (Bloque por la Autonomía 

Parlamentaria)
203

. První z nich, podporující prezidentskou stranu MVR, obsadil 115 ze 165 

křesel a patřily k němu dnes jiţ jasně opoziční strany jako Proyecto Venezuela, nebo Un 

Nuevo Tiempo. Opozici pak tvořily tradiční strany COPEI, AD, nová Primero Justicia a 

menší regionální uskupení.  

Schválení 49 dekretových zákonů v roce 2001 a následné pouliční protesty měly za 

následek rychlé štěpení existujících stran
204

 a parlamentní přesuny, jejichţ výsledkem byl 

v létě 2003 nový, velmi vyrovnaný poměr obou bloků v Národním shromáţdění: 83 křesel pro 

Bloque del Cambio a 82 pro Bloque por la Autonomía Parlamentaria. Parlament by tak mohl 

do konce svého funkčního období působit jako efektivní protiváha exekutivy, nicméně 

v důsledku platnosti habilitačního zákona, generální stávky v roce 2002 a událostem 

vedoucím k referendu za odvolání prezidenta v roce 2004 nezbyl na parlamentní politiku 

dostatečný prostor. 

Přesto můţeme shrnout, ţe politická opozice je v období 2000-2005 

institucionalizovaná a jasně identifikovatelná v parlamentu (AN). Koncentruje se zde 

do opozičního bloku, nicméně kaţdá z jejích stran si udrţuje svůj charakter a podporuje 

vlastní vůdčí osobnosti. Síly spojuje pouze v některých důleţitých hlasováních. Nicméně jiţ 

tehdy je opozici právem vytýkáno, ţe nepřináší ţádný vlastní program či konstruktivní 

alternativu k dosavadní vládě a je tvořena převáţně ,,zhroucenými stranami“, které se 

zdiskreditovaly v minulém reţimu
205

. Mimo parlament proto hlavně mezi lety 2002 a 2004 

vznikají občanská hnutí, z nichţ nejvýraznější pozici si získalo Súmate, které se stylizuje do 

role tvrdého kritika reţimu a hlídače venezuelské demokracie.  

Prohra opozice respektive potvrzení setrvání prezidenta u moci v srpnu 2004 měla 

několik příčin. Jednak velmi intenzívní aktivitu vlády v sociálních projektech tzv. misích 

odstartovaných v roce 2003, distribuci části zisků zestátněné ropné společnosti PDVSA a také 

masivní kampaň na rozšíření občanského a voličského registru v chudých oblastech země 
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typických vysokou Chávezovou popularitou. Svou roli v referendu, zdá se, sehrála dobře 

naplánovaná mobilizace historicky znevýhodněných a opomíjených vrstev společnosti, ale 

právě i bezkoncepčnost opozičního bloku. Kromě kritiky prezidentovy politiky ,,kubanizace“ 

(Hellinger, 2007) a vnitřní nejednoty nenabízela alternativní řešení. Tato zásadní vada provází 

opozici dodnes. Ke zhoršení jejího postavení přispěl také fakt, ţe některé z jejích členů 

výsledek referenda ihned zpochybnily a to i přes velmi přísný dohled pozorovatelů z 

Carterova Centra, OAS i venezuelské společnosti samotné. To znovu ztíţilo situaci, neboť 

prezident podmínil konstruktivní dialog s opozicí právě jeho uznáním. Zpochybněním ostře 

sledovaného procesu se opozice do jisté míry připravila o potenciální příleţitost usměrňovat 

reţim zevnitř vyjednáváním a o důvěru potenciálních voličů. Prvkem, který však v 

budoucnosti zajistí nárůst podpory a sympatií k opozičním stranám, bude vládní. Tascónův 

seznam, který zásadně dopadl na ţivoty více jak 3 milionů venezuelských voličů
206

.  

Jako klíčoví aktéři opozice se v krizových letech 2001-2004 vyprofilovala soukromá 

média – zejména televize a tisk povaţované za její nejvíce institucionalizované sloţky. 

Explicitní podporou protivládních aktivit a opuštěním zásady objektivity ve prospěch 

permanentní kritiky prezidenta však mnohé často přispěly ke svému pozdějšímu uzavření 

(např. RCTV)
207

.  

Rok po dramatickém odvolacím referendu se v říjnu 2005 konaly nejprve komunální, 

v prosinci pak parlamentní volby. V komunálních volbách utrpěla opozice poráţku a ztrátu 

některých svých tradičních radnic, do parlamentních se pak vůbec nezapojila. Nečekaný 

bojkot voleb do Národního shromáţdění (AN) měl pro opoziční strany velmi škodlivý dopad 

a ovlivnil také jejich vnímání elektorátem. A to i přes to, ţe nejméně polovina běţně aktivních 

voličů uposlechla jejich výzvy k masovému ignorování voleb. Tím ale ve výsledku umoţnily 

nejsilnější – prezidentské - straně MVR ovládnout AN a neomezeně podporovat vládní 

politiku. Opozice stáhla své kandidátky den před volbami kvůli podezření ze zmanipulování 

volebních automatů
208

 a nedůvěře v nestrannost CNE jako hlavního koordinátora voleb. 

Kauza rozvíjející se kolem otázky zajištění tajnosti hlasování ve spojení s elektronickými 

snímači otisků prstů byla do určité míry oprávněná, nicméně problém byl okamţitě technicky 

                                                 
206

 Jatar, A. J. (2010). Cit. d. 

Je to na internetu publikovaný seznam všech signatářů petice, který slouţí vládě od roku 2004 jako nástroj 

perzekuce a diskriminace občanů sympatizujících s opozicí. Svůj dopad mělo jeho zveřejnění také na nárůst 

veřejné nedůvěry ve volební a hlasovací procesy v zemi. 
207

Rincón, J. R. Análisis del Referéndum Revocatorio. Aporrea. 24. 04. 2003. Dostupné z WWW 

  http://www.aporrea.org/actualidad/a2909.html  
208

 Ve volbách na všech úrovních jsou ve Venezuele od roku 2004 pouţívány volební automaty, systém je 

elektronický. To vzbuzuje od začátku kritiku a pochyby o regulérnosti hlasovacích procesů. 

http://www.aporrea.org/actualidad/a2909.html


80 

 

vyřešen za asistence mezinárodních pozorovatelů. Proto se bojkot opozice vzápětí stal terčem 

kritiky i ze strany dohlíţející Evropské Unie a OAS
209

. Historicky nízkou voličskou účast 

(25%) ve volbách je moţné vysvětlit kombinací dvou faktorů: jednak dojmem masivní 

veřejné podpory Chávezovy politiky dosahující v průzkumech aţ 60% (ze strany chávistů) a 

jednak naopak ztrátě vládní legitimity udávané opozicí. Chávezovi stoupenci ji pak přičítali 

demoralizaci opozice a také špatnému počasí. Nejvhodnějším vysvětlením bojkotu se zdá být 

opoziční neochota prohrát. Tradiční strany AD, COPEI, nebo Primero Justicia totiţ pojaly 

volby v duchu ,,vítěz bere vše“ a neţ by se v logice proporčního volebního systému spokojily 

s menším ziskem, raději dobrovolně odešly s prázdnou. Jejich aktivity se pak na 5 let 

přesunuly do stranických sídel, příleţitostně do ulic a na stránky opozičního tisku. Vládní 

MVR a s ní spřízněné strany jako Komunistická strana Venezuely PCV (Partido Comunista 

de Venezuela) nebo PPT (Patria Para Todos) proto bez problémů obsadily na budoucích pět 

let téměř 100% ze 165 křesel AN. 

Zcela logický dopad mělo abstenční rozhodnutí opozice na její potenciální voliče – 

nejvíce na tzv. ,,ni...ni“, nevyhraněné, kteří představují asi 30% elektorátu primárně ze 

středních vrstev obyvatelstva. Těm strany de facto upřely moţnost volby, zbavily je 

alternativy a v očekávání své prohry (předchozí debakl komunálních voleb) se zachovaly 

krajně nezodpovědně. Výsledkem byla ztráta respektu a apatie těchto vrstev společnosti, které 

se dnes profilují jako antichávisté spíše neţ jako stoupenci konkrétní opozice.  

 Systémové restrikce politické opozice  

Nová Ústava zbavila politické strany přístupu k veřejným zdrojům a odkázala jejich 

činnost na soukromé financování. Zdroje tak musí získávat od svých členů, nebo do roku 

2010, od soukromých zahraničních dárců, z nichţ klíčovou roli hrají organizace z USA. 

Zákaz veřejného financování ve Venezuele má své historické důvody, především všeobecnou 

averzi a nedůvěru ke stranám vybudovanou ve společnosti v 80. a 90. letech. Strany se tehdy 

zcela odcizily občanům, přestaly reflektovat jejich zájmy a potřeby a staly se subjekty 

s vlastním ţivotem a zájmy. Korupční chování a skandály jejich vedení byly samozřejmým 

jevem. Na nespokojenost veřejnosti s partitokracií proto v roce 1999 prezident Hugo Chávez 

odpověděl politicky logickým krokem ústavních omezení jejich financování
210

. 

V historickém kontextu můţeme opatření hodnotit jako pochopitelné, na druhé straně 

ale vydává strany – zásadní aktéry zastupitelské demokracie- na pospas nejdůleţitějším 
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soukromým sponzorům a jejich vlastním zájmům. Strany se fakticky stávají privátními 

organizacemi ve veřejném sektoru a ztrácí sepětí se státem i jeho společností. Veřejného 

financování dnes naopak bezmezně uţívá vládní strana PSUV, jejíţ finanční zdroje takřka 

splývají s těmi státními. Financování vládní propagandy a socialistických volebních mítinků 

je tak velmi jednoduché. Tato finanční nerovnost je jeden z hlavních důvodů, proč dnes ve 

Venezuele neexistují minimální rovné podmínky pro účastníky politické soutěţe. 

 

Aktivita médií Opoziční média se po roce 2005 stávají častým terčem omezování 

svobody slova a politického přesvědčení zejména kvůli své přímé, neobjektivní angaţovanosti 

v událostech roku 2002 a agresívní kritice vlády. Tehdy na sebe na úkor vyváţené ţurnalistiky 

a objektivního zpravodajství vzaly politickou roli. Během druhého mandátu prezidenta 

Cháveze byla  proto v zemi z různých technicko-legálních důvodů ukončena či omezena 

činnost několika desítek rádiových stanic a televizních kanálů – nejznámější je kauza RCTV. 

Prostor pro mediální opozici se tak značně zúţil, ačkoli v ţádném případě nevymizel úplně. 

Restrikce jsou uplatňovány postupně a spíše neţ uzavření medií na vládní příkaz se vyuţívá 

nepřímého znemoţňování aktivit (neprodlouţení licencí například kvůli dluhům a špatnému 

financování). Je nutné si však uvědomit, ţe opoziční média a prezident jsou si vzájemně 

nenahraditelnými politickými nástroji. Jeden přispívá k růstu druhého tím, ţe obě strany 

neustále produkují zásobu cenného řečnického a vysílacího materiálu, zajišťují si reklamu a 

upevňují své dva ,,společenské“ tábory. Nelze proto očekávat, ţe by reţim v blízké 

budoucnosti sáhl k uzavření dosud fungujících opozičních médií.  

V platnosti je kromě reformovaného mediálního zákona Resorte také zákon o 

povinném ţivém vysílání prezidentských projevů (cadenas) vztahujících se na všechna 

národní média. Toto nařízení ovšem není v Latinské Americe výjimkou a nelze jej proto 

chápat jako přímé omezování svobody médií. 

Omezení federálních států  Je příznačné, ţe boj vlády a opozice se odehrává také na úrovni 

federálních států a niţších sloţek státní správy. Rozhodující jsou zde dva aspekty: finanční a 

organizační. Systematické omezování přísunu prostředků federálním státům (respektive 

nenavyšování jejich objemu v závislosti na vývoji cen a roční inflace) podporuje závislost 

jejich guvernérů na vládní politice a sniţuje jejich schopnost nezávisle odpovídat na potřeby 

občanů. V praxi si většina z guvernérů zvolená za vládní PSUV můţe dodatečné prostředky 

relativně snadno vyţádat přímo na prezidentovi, nicméně opoziční guvernéři tuto moţnost 

nemají. Záměrem vlády je zde pravděpodobně jejich diskreditace jako administrátorů 

svěřeného teritoria. Přesto se zdá, ţe došlo k některým pozitivním změnám, neboť prezident 
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Chávez po dlouholeté nečinnosti svolal na jaře 2010 Federální radu vlády CFG
211

, kde 

viceprezident Elías Jaua otevřel dialog se všemi guvernéry o dalším financování a potřebách 

konkrétních států
212

. 

Druhým závaţným aspektem omezování ústavně zakotvených institucí státní správy je 

vytváření paralelních institucí - systému komun, kterému jsem se věnovala výše. 

 

 Klasifikace opozice podle R. Dahla  

o Koncentrace opozice 

Budeme-li se odteď soustředit pouze na charakteristiku druhého funkčního období 

prezidenta Cháveze, zjistíme, ţe politická opozice není příliš koncentrována. Její hlavní 

sloţky -politické strany- spolu začínají formálně spolupracovat aţ v roce 2008. Tehdy se 

spojují do volební koalice Platforma jednoty - Mesa de la Unidad (MUD) vytvořené v rámci 

příprav na parlamentní volby 2010. Unidad si jako prioritu stanovila vystupovat v nich proti 

prezidentově PSUV jako silný blok a představit se voličům i přes hluboké vnitřní, personální 

a ideové rozpory jako jednotná alternativa. Ve srovnání s Unidad je moţné povaţovat 

opoziční blok existující uvnitř AN v letech 2000-2005 za niţší stupeň koaličního spojenectví, 

protoţe spolupráce opozičních stran se zde vytvářela ad hoc s ohledem na projednávaná 

témata, na druhé straně oproti létům 2005-2010 šlo o skutečnou institučně koncentrovanou 

opozici uvnitř parlamentu.  

Vedle stran jsou klíčovým segmentem nekoncentrované opozice let 2005-2010 soukromá 

média. V čele stojí televizní kanál Globovisión, který v rádiovém prostoru doprovází několik 

menších stanic, mezi nimiţ vyniká Unión Radio. Svou kritickou roli sehrávají dodnes tím, ţe 

sami prezentují relativně parcializované pořady a také tím, ţe kolem sebe soustřeďují 

opoziční politiky, kterým kromě mediálního prostoru nabízejí udrţování stoupenců a voličů. 

Ty představuje velmi přesně vymezená skupina obyvatel střední a vyšší třídy, profesionálů 

nejprve s vyšším, dnes však vesměs jakýmkoli vzděláním, kteří sledují pouze média 

odpovídající jejich politickému přesvědčení. Separace provládních a opozičních diváků 

v mediálním a informačním prostoru značně přispívá k upevňování polarizace společnosti 

prosazované prezidentem. 
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o Polarizace společnosti 

V průběhu sledovaného období 1999 – 2010 se projevuje zvýšená intenzita cíleného 

rozdělování společnosti na dvě skupiny: provládní a opoziční, na němţ staví jak prezident, tak 

opoziční kritici. Stoupenci Chávezovy vlády se vyznačují podporou Revoluce XXI. století a 

kultem osobnosti Huga Cháveze i Simona Bolívara. V první fázi ,,socialistického projektu“ se 

jeho stoupenci rekrutovali z různých socio-ekonomických vrstev, dnes k nim patří z větší části 

pouze chudší obyvatelstvo ve venkovských a velkoměstských oblastech. Ve městech se však 

od počátku roku 2010 projevuje měřitelný nárůst sympatizantů opozice. K nim tradičně patří 

jiţ zredukovaná vrstva podnikatelů a představitelů soukromého průmyslu či zemědělství, nově 

i niţší střední vrstva obývající předměstské slumy. 

Polarizaci společnosti zvolil prezident Chávez jako důleţitý politický nástroj jiţ 

v období před převratem roku 2002. Nicméně tehdy se jednalo o jiný druh, neţ v pozdější 

fázi. Ostrou rétoriku vedl nejprve hlavně proti starému zkorumpovanému reţimu čtvrté 

republiky představovaného tradičními politickými stranami a ,,burţoazií“ oţebračující 

obyvatelstvo. Po puči a masivních demonstracích let 2001-2003 směřuje rétorika hlavně na 

účastníky ,,podvratných akcí“ a kritiky reţimu, k nimţ se v dané době řadí polovina voličů 

napříč socio-ekonomickým spektrem, i kdyţ opět s převahou střední a vyšší třídy. Od puče 

tedy dělí prezident společnost na obyčejný chudý lid a ,,opoziční ţivly“, které chtějí návrat 

zkorumpovaných elit, kapitalismu, vykořisťování a spolupráci s USA tzn. střední a vyšší 

vrstvy, podnikatele, ţivnostníky a prozápadní média
213

. Jako nejčastější prostředek polarizace 

slouţí několikahodinové mediální projevy prezidenta, díky nimţ se daří intenzívně budovat 

konstrukt veřejného nepřítele, ačkoli se v nich zachází často za hranice reality. Kombinací 

vizuální přítomnosti prezidenta, vytvořením pocitu nebezpečí, který je vzápětí vyřešen jeho 

opatrovnictvím a přednesením konkrétního řešení problémů, se Hugo Chávezovi přesto velmi 

dovedně daří vzbuzovat v divácích pocit jistoty, důvěry a sounáleţitosti. Stejným způsobem 

však vystupuje opozice, která vyuţívá média jako prostor pro velmi ostrou kritiku vládní 

politiky, čímţ se snaţí získat nové a zradikalizovat své dosavadní stoupence.  

 Strategie opozičních aktérů 

Strategii a nástroje opozice lze dělit podle jejích aktérů. Politické strany si počínaje 

bojkotem parlamentních voleb 2005 za hlavní platformu aktivit dobrovolně zvolily především 
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 Guaicaipuro Lameda, bývalý šéf PDVSA a někdejší člen vládní rozpočtové komise v roce 2000 vysvětluje 

princip Chávezova reţimu takto: ,,Prezident potřebuje ke své revoluci a  udrţení se u moci dvě věci: chudé a 

veřejného nepřítele. To tvoří součást jeho konceptu přeměny společnosti, jejíţ završení je ale plánováno aţ 

kolem roku 2030. Jde o Tři dekády nutné pro generační obměnu“. Interview ze 4.3.2011, Caracas. 
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ulici
214

. Na relevantnější prostor – v AN- samy rezignovaly, coţ se zpětně jeví jako zásadní 

strategická chyba. Dobrovolné opuštění parlamentu /AN/ mělo hned několik důsledků. Jednak 

přenechaly svůj legitimní prostor vládní straně MVR, od roku 2007 PSUV, a tím fakticky 

rezignovaly na svou tradiční – demokratickou roli v systému. Jejich rozhodnutí logicky velmi 

usnadnilo prosazování vládní politiky a samovládu prezidenta a jeho stoupenců. Pět let tak 

opoziční strany pouze přečkávaly v ústraní, ztratily respekt a důvěru svých potenciálních 

voličů, čímţ opět nahrály rétorice prezidenta. Přesto je nutné zmínit pouliční demonstrace, 

které strany příleţitostně s úspěchem svolávají, nejčastěji ve dnech národních svátků /23. 

leden, 19.duben/, nebo také neúnavnou přítomnost čelných politiků v opozičních rádiích a 

televizi. Strany se začaly volebně mobilizovat aţ s vidinou nové příleţitosti roku 2010, do 

kterého vstoupily za bouřlivého vyjednávání, typické svéhlavé politiky a prosazování 

individuálních zájmů jako volební koalice Mesa de la Unidad. Na kandidátní listině ale 

vystupoval člen kaţdé ze stran nikoli jako kandidát MUD, ale své vlastní strany. Unidad totiţ 

představuje uskupení, v němţ si strany chtějí do budoucna zachovat svou vlastní identitu a 

voliče. Na základě příznivých výsledků voleb ze září 2010 by měly opoziční strany nově 

dostat prostor k ,,důstojné“ aktivitě v rámci AN. S ohledem na zmocňovací zákon platný v 

příštích 18 měsících zůstává však jejich aktivita nejistá. Prezident zřejmě vyuţije dekretů 

v plném rozsahu a to téměř po třetinu funkčního období nové AN. Opozice se tak jistě nevzdá 

svých mimo parlamentních aktivit: v médiích, protestních pochodech i na mezinárodní scéně. 

Aktivity občanských hnutí se soustřeďují na volební pozorovatelství, osvětovou 

činnost, analýzu a publikaci nových zákonů a pořádání veřejných diskuzí. Spolu s opozičními 

stranami se zapojují do pouličních demonstrací a jejich cílem je soustavný dohled nad 

politickým procesem, upozorňovat na porušování ústavnosti a zásad demokracie a mobilizace 

veřejnosti. Nelze zcela vyloučit, ţe jednotlivci v organizacích nemají do budoucna své vlastní 

politické ambice
215

. 

Strategií opozičních médií je neustálá kritika vládní politiky, kterou provádějí mnohdy 

za hranicemi reportérské objektivity a de facto uţívají stejných prostředků jako provládní 

média. Stejnou silou a propagandou působí na veřejnost státní televize Venezolana Televisión 

(VTV), z čehoţ vyplývá, ţe mediální prostor ve Venezuele je v zásadně polarizován stejně 

jako společnost. 
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 García-Guadilla, M. P.. Social Movements in a Polarized Setting: Myths of Venzuelan Civil Society. Ellner, 

S.; Tinker Salas, M. (2007). Cit. d., s. 140-156. 
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 Důkazem je kandidatura Marie Coriny Machado, bývalé šéfky Súmate, ve státě Miranda. S 82,5% hlasů se 

stala nejúspěšnější kandidátkou celé AN. 
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3.3.2 Občanská společnost a hlavní štěpné linie  

Jak bylo naznačeno, vedle politické a mediální opozice působí ve Venezuele další 

vlivné subjekty: občanská sdruţení a odborové a podnikatelské svazy. První z nich se 

zaměřují na sledování vládní politiky, průběhu voleb a poskytování podpory samotným 

politickým stranám. Ty v nich však paradoxně spatřují konkurenci a některé se dokonce brání 

jakýmkoli nabídkám spolupráce
216

. Nejvýraznějším sdruţením, které se v roce 2003 zhostilo 

sbírání podpisů na petici za odvolání prezidenta z funkce, je Súmate. Podobně jako například 

Ojo Electoral se věnuje školení volebních pozorovatelů, vydávání reportů, analýz a sledování 

politického vývoje v zemi. V současnosti je jejich aktivita ohroţena kvůli obviněním ze 

zahraničního financování /hlavně z USA, konkrétně z National Endowment for Democracy/ a 

tedy údajné vlastizrady. Protoţe financování z fondů cizí mocnosti prezentuje vláda jako 

zahraniční vměšování, není vyloučen soudní proces u Nejvyššího soudu TSJ, který má 

 rozhodnout, jak dalece dochází k poškozování zájmů Venezuely
217

.  

Jako výrazní hráči opozice se profilují také odborové a průmyslově-podnikatelské 

svazy jako Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción 

de Venezuela) a CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), které od roku 2001 

nebojují primárně za pracovní a obchodní zájmy svých členů, ale za odstranění Huga Cháveze 

z úřadu a obecně proti nezvládnuté ekonomické politice vlády. Ta se vyznačuje rozsáhlými 

znárodňovacími procesy, omezováním svobodného podnikání a soukromého vlastnictví. 

Klíčovou úlohu sehrály hlavně v protestech 2001-2002 a v generální stávce, kdy evidentně 

vyuţily pracovních a sociálních témat k mobilizaci zaměstnanců a svých členů k čistě 

politickým účelům (vysvětleno v podkapitole 3.2.)
218

. 

Ačkoli je Venezuela tradičně velmi homogenní původně katolickou společností 

nerozdělenou teritoriálními, etnickými či náboţenskými konflikty, citelným způsobem se do 

politického ţivota promítají jak socio-ekonomické, tak rasové rozdíly. Vzhledem k vývoji 

země v 80. a 90. letech zde na počátku 21. století stojí vedle sebe masy zchudlého, politicky 

zklamaného a stranicky naprosto odcizeného obyvatelstva, úzká střední vrstva a 

zkorumpovaná majetná elita. S příchodem prezidenta Cháveze, který pod tíhou situace od 

roku 2003 volí strategii politiky ,,pro chudé“ se situace zdánlivě mění a chudé venkovské i 
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 Některé regionální organizace Acción Democrática a dalších členů opoziční Unidad odmítly například 

asistenci nejsilnější organizace Súmate při školení volebních svědků pro parlamentní volby 2010. To i přes to, ţe 

sluţby nejsou pro strany zpoplatněné. 
217

 Od prosince 2010 vstoupil platnost reformovaný zákon o politických stranách, který se vztahuje i na politické 

občanské organizace, jehoţ hlavním přínosem je zákaz čerpat finanční zdroje ze zahraničí.  
218

 Interview s Guaicaipurem Lamedou. Caracas: 04. 03. 2011 a Ellner, S. (2007). Trade Union Autonomy.  
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městské obyvatelstvo je zapojováno do politiky v duchu ,,přímé demokracie“
219

.Tato 

angaţovanost vytváří dojem, ţe se vyloučená skupina konečně začleňuje do systému a můţe 

plně poţívat svých práv. Sociální rozdíly a historická ,,křivda“ prezident pouţívá jako nástroj 

polarizace společnosti jiţ v prvních letech, coţ mu zajištuje nejen podporu a osobní oddanost 

chudých, ale zároveň cestu k vytvoření veřejného nepřítele v podobě střední a bohaté vrstvy a 

opozičních politických stran spjatých s minulým reţimem. Chudší vyloučené vrstvy jsou tedy 

masivní základnou podpory nejen prezidenta, ale i jeho vládní MRV – dnes PSUV.  

Svou roli v zemi dodnes sehrávají i rasové rozdíly. V zásadě lze říci, ţe střední a vyšší 

třída obyvatelstva byla po celé 20. století světlé pleti a rekrutovala se z potomků evropských 

přistěhovalců eventuálně míšenců (mestici). Politické i ekonomické elity reţimu Punto Fijo 

nebyly výjimkou. Míšenci afroameričanů a obecně lidé s tmavou pletí (většina populace) 

patřily tradičně k chudým vrstvám vyloučeným z jakéhokoli sociálního vzestupu. S nástupem 

prezidenta Cháveze se vzhledem k jeho snědé pleti, sociálnímu původu a pozdějšímu 

dosazování barevných do vysokých funkcí státní správy tento zvyk radikálně mění. Rasová 

linie se tak logicky přenáší i do voličského rozhodování, kde je zřetelně vidět opoziční 

preference bílých a naopak provládní preference barevných kandidátů. 

 

3.4  Mezinárodní dopady prezidentské dominance 

Nové procesy a politická kultura rozvíjející se ve Venezuele po roce 1999 vzbuzují od 

začátku velkou mezinárodní pozornost. Prezident Hugo Chávez jako výhradní autor 

zahraniční politiky
220

 záměrně aplikuje hodnoty domácí politiky také na mezinárodní scéně. 

Od minulých reţimů jeho vládu odlišuje zejména silně nacionalistická a útočná pozice vůči 

USA, která se však téměř neprojevuje v ekonomické sféře. USA se jako imperialistická 

velmoc staly jedním z hlavních veřejných nepřátel nesoucí vinu za socio-ekonomické 

problémy, s nimiţ se dnes země Latinské Ameriky potýkají. Prakticky do současnosti je tato 

teze vyuţívána jako dobrý politický nástroj v prezidentských projevech
221

, i kdyţ 

v posledních dvou letech poznamenaných ekonomickou krizí je veřejností vnímána s 

odstupem. Dále lze sledovat, ţe se vytvořila nová vlna regionálního vlastenectví, do níţ se 
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 Corrales a Penfold mluví o participační demokracii jako o ,,kvazi tyranii většiny“, jejímţ cílem je vytlačit 

opozici v důsledku veřejné touhy po změně ve společnosti a přístupu chudých ke zdrojům.  

Corrales, J.; Penfold, M. (2008). cit. d., s. 185. 
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 Podle Ústavy prezident určuje zahraniční politiku a vyjednává mezinárodní smlouvy, které pak schválí AN. 
221

 Jeho účinnost lze podloţit skutečnou přítomností USA a jejích zájmů v celém regionu projevujících se jiţ 

v 19. Století. Navíc je průkazné, ţe USA zde velmi často díky své finanční i vojenské podpoře udrţovala u moci 

diktátorské reţimy – Nicaragua, Chile, Venezuela a intervenovala do vnitřní politiky čistě podle vlastních potřeb 

a strategických zájmů. 
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více méně zapojily téměř všechny země oblasti. Ta je podpořena ekonomickou prosperitou 

regionálního giganta Brazílie, dobrými výsledky Kolumbie a Peru a hlavně historicky 

nejvyšším nárůstem cen ropy (mezi lety 2002 a 2009). Prezident Chávez tak i dnes můţe bez 

problémů stavět svůj zahraniční diskurs na národní suverenitě, nezávislosti a odkazu 

Osvoboditele Simona Bolívara. Protoţe je hlavní devizou jeho vlády ropa (Venezuela má 

patrně největší zásoby na světě), můţe si silnou zahraniční politiku dovolit a aspirovat na roli 

regionálního lídra alternativních (k socialismu inklinujících) reţimů
222

.  

Přes tvrdý protiamerický postoj, jehoţ explicitní začátek lze datovat událostmi roku 2002
223

, 

představuje USA paradoxně nadále strategicky největšího odběratele venezuelské ropy. 

Ekonomické zájmy obou zemí se tak odvíjejí mimo politickou arénu a ve velmi pragmatické 

rovině. Ačkoli vláda zahájila intenzívní spolupráci s Ruskem (např. vrty Junin 2, Delta 

Orinoka), nebo i s čínskými společnostmi, prozatím není pravděpodobné, ţe by tito partneři 

v budoucnu mohli nahradit USA jako odběratelé (hlavně kvůli geografické vzdálenosti).  

Protoţe se reţim na mezinárodní scéně snaţí ostře vymezovat proti Západu a jeho 

konzumním hodnotám, jeden z hlavních pilířů jeho politiky představují aliance 

s ,,protizápadními“ reţimy jako je Kuba, Irán, Sýrie, ale i s Ruskem, Čínou a ideologicky 

blízkými partnery v regionu (Bolívie a Ekvádor). Identifikace s podobnými lehce 

,,autoritářskými“ vládami má ambici vyvolávat globální (neozbrojené) konfrontace 

socialistických reţimů se systémem liberální demokracie a kapitalismu
224

.  

Antiamerikanismus a antiimperialismus se prezident Chávez snaţil podvědomě 

zabudovat do oficiální venezuelské identity jiţ od svého nástupu. Obnovené národní vědomí 

si vlastně ţádala sama většinová společnost na konci 90. let. Do tohoto obrazu zapadají také 

často přehnané demonstrace suverenity a síly, ke kterým je vyuţíváno sousední Kolumbie. 

Osobní antipatie k bývalému kolumbijskému prezidentovi a dlouholetá velmi útočná rétorika 

vůči jeho vládě tvořila součást Chávezovy politiky aţ do srpna 2010, kdy Alvara Uribeho 

nahradil v úřadu Manuel Santos. Jeho nástupem se situace uklidnila a obě strany v rámci 

pragmatismu obnovily standardní kontakty na všech úrovních. Obzvláště důleţitou byla 

ekonomická oblast, v níţ obě země kvůli posledním diplomatickému konfliktu přišly o 

vzájemný tradiční status hlavního obchodního partnera. 
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 Do Chávezova bloku patří Bolívie, Ekvádor, Nicaragua, Kuba. 
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 Od roku 2002 zvyšuje vláda zdanění zahraničních ropných společností a později je prostřednictvím 

znárodňovacích procesů nejen v ropném, ale i hutním průmyslu, vypovídá ze země. Tím utrpěly hlavně americké 

firmy. Prezidentova politika je zaloţena na národním vlastnictví sloţek strategického průmyslu: těţby a 

návazných zpracovatelských odvětví. 
224

 Kohen, C.; Rico, R.; Narvaez, E.; Garcia Larralde, H.; Sonntag, H.; Welsch, F.; Albujas Dorta, M. (2009). cit. 

d., s. 70. 
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Ekonomické vztahy a sponzoring spřízněných reţimů se staly fenoménem hlavně 

druhého funkčního období prezidenta Cháveze. Od roku 2006 intenzivně pracoval na 

vytvoření mezinárodního ideologického bloku a finančními dary značně podporoval Kubu, 

Nikaraguu a Bolívii, a také investoval do argentinských dluhopisů, coţ na domácí scéně 

vzbudilo velmi silnou negativní reakci. Kritici hlavně z opozice poukazovali mezi lety 2009 – 

2010 na velmi špatnou domácí ekonomickou a energetickou situaci, v níţ je nepřípustné 

odčerpávat prostředky ve prospěch cizích států. Je pravděpodobné, ţe tato politika stála 

PSUV i prezidenta několik procentních bodů z politické podpory veřejnosti. 

V rámci regionální spolupráce inicioval prezident Chávez projekty Petrocaribe a Alba, 

v nichţ se Venezuela prosazuje jako lídr. Petrocaribe je uskupení karibských států zaloţené na 

prodeji venezuelské ropy participujícím státům za subvencované ceny a Alba (Aliance 

latinskoamerických národů - Alianza de los Pueblos de America Latina) je mezinárodním 

politickým společenstvím, u jehoţ zrodu stojí symbolická snaha Huga Cháveze vytvořit 

,,pomník“ Simonu Bolívarovi a jeho integračním snahám. Alba má zintenzívnit všestrannou 

spolupráci členských latinskoamerických zemí, které v praxi navíc spojuje podobná ideologie 

– socialismus, a zdůraznit jejich sílu a suverenitu. 

Kromě regionální spolupráce se zřetelně projevuje ekonomická a symbolická orientace 

Venezuely na protiamerické reţimy jako je Írán, Sýrie, Libye, Bělorusko a také na Rusko a 

Čínu. V případě posledních dvou se klíčovou stala ekonomická spolupráce v podobě velkých 

státních zakázek a společných projektů
225

. Nicméně oba partneři mají kvůli své vlastní 

zahraniční strategii a vztahům s USA zájem zachovat kooperaci s Venezuelou zejména na 

ekonomické úrovni a vyhnout se jakýmkoli politicko-ideologickým záleţitostem. Ty naopak 

nevadí prvním čtyřem zemím, které oceňují ostrou protiamerickou a protiimperiální rétoriku 

prezidenta Cháveze. Ačkoli s nimi vláda také uzavřela obchodní dohody (běloruské traktory, 

íránská auta), zásadní význam má spíše společná ideologická základna a protiamerický postoj. 

Důkazem symbolického spojenectví jsou například společné vojenské přehlídky (19. 04. 

2010), vzájemná podpora a gesta jako rezervovaný postoj k libyjské krizi na jaře 2011
226

. Pád 
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 S Ruskem jsou podepsány dohody o společném vyuţívání ropných nalezišť, o obchodu se zbraněmi za více 

jak 5 mld. USD, ale i o výstavbě domů. Zásadní zakázkou je těţba ropy, ke které Venezuela potřebovala 

kapitálově silného partnera jiného neţ USA a s Ruskem se jí to podařilo. Sama by nebyla schopna zainvestovat 

celý projekt otevření nových nalezišť a zpracování ropy. Zakázky na nové vyzbrojení venezuelské armády se 

realizovaly mezi lety 2006-2010 několikrát. Čínským společnostem jsou zase přidělovány zakázky na výstavbu 

ţeleznice a silnic, vláda od Číny koupila nové bojové letouny, kterými (společně s ruskými Sukhoji) nahrazuje 

nejen symbolicky staré americké stroje. Vznikl také čínsko-venezuelský fond rozvoje k financování společných 

projektů. 
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 Ke krizi libyjského reţimu Muamara Kadáfího zaujala Venezuela po týdenním váhání neutrální stanovisko 

zdůrazňující suverenitu kaţdého státu a jeho právo vyřešit své vnitřní problémy vlastními silami. Odsoudila 

jakoukoli formu zahraniční intervence. A neodsoudila, jako prozápadní země, údajné útoky na civilisty, navíc 
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Muamara Kadáfího opět poskytl venezuelské vládě prostor pro alternativní mezinárodní 

stanoviska. Nelze však tvrdit, ţe zvolený přístup se řídí pouze touhou odlišit se. Lze jej 

vysvětlovat také tak, ţe reţim se v tomto případě po mezinárodních zkušenostech s Írákem a 

Afghánistánem skutečně snaţí světu na problém nabídnout jiný, střízlivější, pohled a 

poukázat na univerzální platnost zásady státní suverenity a nevměšování se. Chávezovy 

jakkoli emotivní poznámky o strategickém zájmu USA a Evropy na ropných zásobách Libye, 

které nepochybně stojí za oficiálně humanitárními důvody vojenské intervence, je nutné 

vnímat jako zcela relevantní. Uvedené body prezident zmínil několikrát ve svých projevech a 

stejně je tlumočí i jeho vláda a ministr zahraničí Nicolas Maduro
227

. 

Některá výše naznačená stanoviska vlády k mezinárodním problémům mohou mít 

vedle venezuelské domácí politiky prokazatelně negativní vliv na mezinárodní pozici země. 

To se projevilo také v obstrukcích, které jí vytvářely země regionu (nejprve Brazílie, pak 

Uruguay) při vstupu do Mercosur. Přestoţe je Venezuela v přijímacím procesu uţ od roku 

2006, dodnes nebyl její vstup ratifikován paraguayským parlamentem
228

.  

 

 

4.  Volební proces v nových podmínkách: parlamentní volby 2010 
 

Parlamentní volby byly dlouho očekávanou událostí zejména ze strany opozice, která 

věnovala své důkladné předvolební přípravě téměř dva roky. Opoziční strany i prezident 

Chávez k nim přistupovali jako ke klíčovému indikátoru stavu vládní podpory a osobní 

popularity prezidenta. Ten se do volební kampaně zapojil stejně intenzívně, jako by se uţ 

jednalo o vlastní prezidentské primárky (podle vlastních slov). Nicméně se předpokládalo, ţe 

s ohledem na ekonomickou a energetickou krizi a aféru kolem státní společnosti PDVAL 

(Producción y Distribución Venezolana de Alimentos
229

) tentokrát vládní PSUV nedosáhne 

drtivého úspěchu, jak byla zvyklá její předchůdkyně MVR. Rok před volbami parlament 

schválil nový volební zákon, který kromě přechodu na smíšený paralelní (navrstvený) volební 

systém přinesl několik důleţitých změn. Jako první povaţuji za důleţité podrobněji rozebrat 

dobový kontext voleb a následně reformu volebního zákona- nově tzv. LOPE (Ley orgánica 

                                                                                                                                                         
prezident Chávez se několikrát veřejně přihlásil k osobnímu přátelství s Kadáfím. Na druhé straně nelze tento 

postoj odsuzovat, hlavně kvůli zmatečným informacím o libyjské situaci, kdy nikdo nebyl velmi dlouho schopen 

říci, co se přesně děje. Dále je třeba brát váţně odmítnutí zahraniční intervence v suverénním státě, ke které se 

velmi rychle přiklonily USA a Evropa. 
227

 Viz například Presidente Chávez llama al pueblo de Europa a pronunciarse contra el atropello del pueblo 

Libio. Ministerstvo zahraničních věcí Bolívarské republiky venezuela. 22. 03. 2011. http://www.mppre.gob.ve.  
228

 Paraguay considera prioritario ingreso de Venezuela a Mercosur. EL Universal. 30. 03. 2011. 

http://www.eluniversal.com/2011/03/30/paraguay-considera-prioritario-ingreso-de-venezuela-a-mercosur.shtml  
229

 Venezuelská produkce a distribuce potravin. 

http://www.mppre.gob.ve/
http://www.eluniversal.com/2011/03/30/paraguay-considera-prioritario-ingreso-de-venezuela-a-mercosur.shtml
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de Procesos Electorales) z roku 2009. K lepšímu pochopení celého procesu je nutné vysvětlit 

také strategii obou hlavních protivníků, tedy vládní PSUV a opoziční koalice Mesa de la 

Unidad. Ve druhé části kapitoly se proto zabývám charakteristikami předvolební kampaně a 

nakonec samotným průběhem voleb dne 26. září 2010 a jejich výsledky. Ty nejsou důleţité 

pouze jako číselné hodnoty, ale především svými důsledky pro budoucí fungování AN, kde 

PSUV ztratilo dřívější ústavní většinu a to i přes pokus o zvýšení svých šancí úpravou 

volebního systému. V závěru na volby aplikuji Diamondova kritéria hodnocení svobodných 

voleb, s jejichţ pomocí se snaţím o jejich kvalitativní vyhodnocení. Regulérnost a celková 

,,demokratičnost“ volebního procesu představuje důleţitý prvek v závěrečném návrhu 

klasifikace venezuelského reţimu. 

 

4.1 Aspekty volebního procesu 

Dne 26. září 2010 proběhlo ve Venezuele 116 voleb, na jejichţ základě se obsadilo 

165 členné Národní shromáţdění a 12 křesel v regionálním Latinskoamerickém parlamentu 

(Parlatino). Většinovým způsobem proběhla volba 87 poslanců v 19 více- a 69 

jednomandátových obvodech, proporčních volba 24 poslanců na úrovni federálních států, tři 

nominální volby zástupců indiánské komunity a dvě volby kandidátů do Latinskoamerického 

parlamentu (11 proporčně a 1 nominálně za indiánskou komunitu). Termín voleb CNE  

posunula oproti plánovanému prosincovému datu uţ na září, čímţ vzbudila dohady o účelu 

tříměsíčního období souběţné existence dvou legitimních AN, neboť noví poslanci měli 

nastoupit do úřadu aţ 5. ledna 2011. Celý proces a dodrţování jeho pravidel jiţ tradičně 

aktivně monitorovaly nevládní organizace Súmate či Ojo Electoral, které politickým stranám 

zajišťovaly školení tzv. testigos (volebního dozoru), prověřovaly informovanost členů 

volebních komisí, zveřejnily výsledné volební archy ze všech volebních místností a v rámci 

projektu Nulová beztrestnost (Impunidad zero) povzbuzovaly účastníky procesu k aktivitě a 

nahlášení jakýchkoli nesrovnalostí
230

. Velmi silná mobilizace společnosti i aktivita CNE 

vedly k tomu, ţe proces lze v podstatě označit za řádný a prostý jakýchkoli volebních 

manipulací. Jako problematické se na druhé straně jeví jednak dodrţování zákonné časové 

lhůty kampaně, nerovné podmínky financování stran a jednak některé změny ve volebním 

zákoně, které zcela neodpovídají ústavní podmínce personalizovaného proporčního systému. 
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 Súmate. Monitor Electoral.  Září 2010. Nr. 45, Ano 6. 
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4.1.1  Dobový kontext 

Není pochyb o tom, ţe na výsledcích voleb se do značné míry projevily nejdůleţitější 

politické a ekonomické události roku 2010. Stejně tak je patrné, ţe na zisku vládní PSUV se 

negativně podepsaly nepolevující inflace, dlouhá energetická krize, aféra PDVAL a také 

vyostření vztahů s Kolumbií. Energetická krize postihla Venezuelu v posledním čtvrtině roku 

2009 a vláda byla nucena ji řešit nepopulárním celoplošným úsporným reţimem vody a 

elektřiny. Tzv. racionamiento, šetření, zůstalo v platnosti nakonec více neţ 6 měsíců a 

zásadně ovlivnilo výkon celé ekonomiky, zvláště pak produkci v klíčových průmyslových 

odvětvích: ocelářství a zpracování ropy. 70% elektřiny v zemi totiţ produkuje jediná vodní 

nádrţ Guri ve státě Bolívar, jejíţ hladina se v důsledku velmi suchého období dešťů 

dramaticky sníţila a zemi proto hrozil energetický kolaps. Tento trend přetrval aţ do dubna 

roku 2010, kdy s příchodem dešťů začala její hladina opět stoupat, stejně jako zásoby pitné 

vody a produkce elektřiny. Zatímco vláda připisovala krizi pouze klimatickým změnám 

(fenomén El Niňo), odborníci zdůrazňovali absenci dlouhodobé energetické koncepce vlády, 

špatnou údrţbu a nízkou diverzifikaci energetických zdrojů. Odstávky logicky ještě více 

popudily stoupence opozice, hlavně pak podnikatelskou sféru. Znepokojivá byla i skutečnost, 

ţe ještě téměř rok po návratu ke klimatickému normálu docházelo v některých oblastech 

k výpadkům elektřiny či dodávek vody. V hlavním městě Caracasu k nim patří například 

čtvrt´ Chacao, kde se koncentruje hlavně obyvatelstvo střední a vyšší třídy, které odstávky 

vnímá jako záměrnou vládní politiku a pouhou provokaci. 

Dalším negativním faktorem v předvolebním období byla aféra PDVAL. Vypukla 

mezi květnem a červencem roku 2010 na základě postupně objevovaných stovek tun 

zkaţených potravin uskladněných v hlavních přístavech země (Puerto Cabello). V době velmi 

problematického zásobování obchodů a supermarketů, cenové regulace a častého nedostatku 

základních druhů potravin (mléko, cukr, káva) vzbudila pochybení vládní distribuční instituce 

PDVAL rozhořčení nejen opozice, ale i niţších vrstev a mnoha chávistů. Skandál odhalil 

naprosté selhání a nedostatek kontroly v řízení logistiky potravin, které vláda zahraničním 

dodavatelům jiţ zaplatila, ale ke spotřebitelům se nikdy nedostaly.  

K dobrému výsledku PSUV (ústavní většiny 110 poslanců stanovené prezidentem 

Chávezem) nepřispěla ani horšící se hospodářská situace v zemi, jejíţ roční inflace se 

pohybuje kolem 30% (rok 2009 i 2010) a jejíţ dopady nestačilo vyrovnat ani dvojí zvýšení 

platů státních zaměstnanců (v březnu o 15 %, o dalších 15% pak v září 2010). Opoziční média 

navíc neustále upozorňovala na kritickou bezpečnostní situaci v zemi a neklesající počty 

zavraţděných a unesených osob, proti nimţ vláda zatím nenašla efektivní opatření. Tradičním 
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aspektem voleb zůstala naprostá polarizace společnosti prohlubovaná agresivním diskursem 

jak prezidenta, tak opozice, vytvářejícím atmosféru boje jedné skupiny proti druhé. Známá 

strategie však mohla přesvědčit voliče ve skupině nevyhraněných tzv. ,,ni...ni“ (představují asi 

30% elektorátu) spíše k tomu, aby podpořili opozici. Neustálý tlak jak ze strany revoluční 

PSUV, tak ze strany opozičních stran a médií však v populaci vyvolal v předvolebních 

měsících značnou únavu a apatii.  

Váţné problémy vlády ve volebním roce se prezident Chávez nepochybně snaţil 

odsunout do pozadí jednak eskalací vztahů se sousední Kolumbií a jednak novou dávkou 

nacionalistických emocí vyvolaných nečekanou červencovou exhumací Simona Bolívara. Ta 

se stala na televizních obrazovkách specifickým a velmi kontroverzním aktem patriotismu a 

snahou o posílení národní jednoty. Následující týdny se pak odehrávaly ve znamení pokusu o 

obnovu národní sounáleţitosti a hrdosti a paralelně provázely přerušení diplomatických a 

ekonomických vztahů s Kolumbií. Hlavním důvodem jejich patu byla kolumbijská oficiální 

obvinění z přítomnosti FARC na venezuelském území a jejich vládní ,,tolerance“. Konec 

mandátu prezidenta Alvara Uribeho, s nímţ měl Hugo Chávez velmi vyostřené osobní vztahy, 

tak kulminoval uzavřením hranic a mediálními hrozbami ozbrojeného konfliktu. Po srpnové 

inauguraci nového kolumbijského prezidenta Manuela Santose se však situace bryskně 

obrátila a obě vlády rychle obnovily diplomatická jednání. Druhou, mírotvornou fázi 

sousedské roztrţky lze chápat jiţ jako nástroj předvolební kampaně ve prospěch vládní 

PSUV, jejíţ šéf se díky ní mohl stylizovat do role mírotvorce. Je evidentní, ţe za 

symbolickým usmířením obou sousedních zemí však kromě voleb stály hlavně ekonomické 

zájmy exportérů a importérů na obou stranách hranice, kteří kvůli politickým potyčkám 

utrpěli značné ztráty, které se ihned promítly nejen do obchodní bilance, ale i do 

zaměstnanosti a ţivotní úrovně v pohraničí. 

 

4.1.2  Nový volební zákon a úprava pravidel 

Volby proběhly na základě nového volebního zákona LOPE (Ley Orgánica de los 

Procesos Electorales) schváleného v srpnu 2009. Ten nahradil dosavadní volební úpravu 

EEPE (Estatuto Electoral del Poder Electoral) a modifikoval povahu volebního systému a 

některé důleţité organizační aspekty voleb, které vyjmul z pevné zákonné úpravy.  

Stěţejní změnou je nahrazení dosavadního personalizovaného poměrného systému 

německého typu (čl. 15 EEPE) smíšeným paralelním volebním systém (čl 8 LOPE) se 
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záměrně  většinovým efektem
231

. Zaměříme-li se detailněji na změnu volebního systému, 

pochopíme, ţe nový zákon jiţ nerespektuje ústavní princip proporcionality voleb. Oproti 

praxi zavedené po roce 1999 se nyní přidělování mandátů v rámci obou sloţek hlasování – 

poměrné a většinové - děje oddělně. Proporční systém se tak striktně uplatňuje pouze při 

přerozdělování 52 z celkových 165 mandátů ve státních 2 aţ 3 mandátových volebních 

obvodech. Zatímco zbylých 110 jmenných mandátů se řídí většinovým principem FPTP a 

rozděluje se v rámci jedno- či více mandátových obvodů vytvořených uvnitř států (čl. 8 

LOPE). Před rokem 2009 platilo, ţe při rozdělování hlasů z proporční části v daném státě se 

bral v potaz jiţ dosaţený výsledek jmenných kandidátů. Osobami z kandidátky se tak pouze 

dorovnával počet chybějících mandátů tak, aby byl reflektován celkový procentní výsledek 

politické strany z poměrné sloţky. Proto byl mechanismus ve Venezuele označován za 

smíšený systém německého typu.  Nový zákon ale ruší princip sloučení výsledků obou částí, 

čímţ v konečném důsledku posiluje nejsilnější stranu systému - PSUV. Zavádí kombinaci 

proporčního a většinového systému, která je v rozporu s principem personalizovaného 

proporčního mechanismu zaneseného v Ústavě
232

.  

V důsledku nové úpravy (čl. 8 LOPE) se mezi federálními státy také nově objevily 

diskrepance v poměru proporčně a většinově zvolených poslanců. Většina se totiţ kvůli 

novému zákonu značně odchyluje (ve prospěch jmenných mandátů) od původního pravidla  

60 : 40 (EEPE čl. 15), které jiţ neplatí ani na celonárodní úrovni.  Kritici proto namítají, ţe 

umoţnuje reálně zvolit téměř 70% poslanců většinovým systémem a 30% proporčně a navíc 

ve  velmi malých obvodech (2-3 mandáty), díky čemuţ se jiţ skutečně nejedná o systém 

s poměrným efektem. Návazným problémem je nerovné rozdělení mandátů z obou částí 

v jednotlivých státech ( Zulia 80% jmenných, 20% proporčních
233

, Amazonas 33% jmenných, 

67% proporčních). Zákon odvozuje minimální počet mandátů na stát ze základní  kombinace 

dvou proporčně volených a jednoho nominálního poslance, které v praxi odpovídá pouze 

nejřidčeji osídlený stát Amazonas. Nárok na kaţdý další mandát se vypočítává podle 

populačního indexu 1,1% z celkové populace republiky, přičemţ v malých státech do 9 

                                                 
231

 Nový systém odpovídá Shugartově a Wattenbergově MMM - Mixed Member Majoritarian System, nebo 

Massiotovu a Blaisovu paralelnímu navrstvenému smíšenému systému. U MMM lze říci, ţe má tendenci 

produkovat výsledky typické pro většinové systémy. Nezaručuje sice největší politické straně nadpoloviční 

většinu, ale velmi se tomu přibliţuje.  

Novák, M.; Lebeda, T. et al. (2004). Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: 

Aleš Čeněk, s. 44-45.  

Většinový efekt se potvrdil také v simulaci volebního výsledku přepočítaného na základě starého systému, viz 

Tabulka č.4 níţe.  
232

 Súmate. Monitor Electoral. Červenec 2010. Nr. 43, Ano 6. 
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 Ve státě Zulia volili lidé v roce 2005 v šesti obvodech (5 jednomandátových a 1 státním proporčním s 10 

mandáty), pro rok 2010 bylo vytvořeno 13 obvodů (12 jmenných a jeden proporční tří mandátový).   
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mandátů jsou základem dva proporční mandáty a ve státech nad 10 mandátů se volí podle 

kandidátky tři poslanci a zbytek v nominálních obvodech. Proporční hlasy se na úrovni států 

přerozdělují stejně jako před reformou d´Hondtovou metodou největších dělitelů, která 

zvýhodňuje dva nejsilnější subjekty
234

.  

Tabulka 2. Rozdílnost populačních indexů v několika federálních státech.  

 

Červená tabulka se státy s tradičně dobrou pozicí PSUV, modrá s opozičními státy. Zelené tabulky 

ukazují diskrepance indexů volebních obvodů uvnitř jednoho státu. 

Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

 

Tabulka 3. Příklad disproporce v přidělení mandátů na základě získaných hlasů v rámci kandidátky ve 

státě Lara. 

 

Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

 

Dalším problematickým elementem nového systému je velká diverzita volebních 

prahů mezi jednotlivými státy. Například ve státě Carabobo poslanci MUD potřebují k zisku 

mandátu 421 tisíc voličů, zatímco PSUV pouhých 284 tisíc a v Deltě Amacuro 26 535 voličů 

                                                 
234

 Análisis de la Ley de procesos Electorales LOPE. Súmate. To však ve fakticky bipartijním systému (bipartijní 

multipartismus) nemá ţádný relevantní efekt. Poškozena z něj vyšla jen PPT, která se k jednomu z hlavních 

bloků –MUD- připojila aţ po volbách. 

http://sumate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSumateParlamentarias2010.pdf
http://sumate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSumateParlamentarias2010.pdf
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(Miranda 334 591, Vargas 171 117)
235

. Státy s nejhustším osídlením, kde má současně silnou 

pozici opozice (Zulia, Distrito Capital, Miranda, Lara, Aragua) mají ve skutečnosti i jinak 

nastavený reálný populační index: 1 poslanec zde reprezentuje aţ 224 tisíc občanů, zatímco 

v menších státech se počet pohybuje mezi 88 a 100 tisíci voličů. Na nejlidnatější státy 

zahrnující 52% elektorátu tak připadá relativně disproporční volba 39% poslanců
236

, která ale 

sama o sobě ani v mezinárodním srovnání není tolik neobvyklá, jak ji interpretuje opozice. 

Přesto je zřejmé, ţe takto hluboké rozdíly nejsou v demokraciích zcela v pořádku a mohou 

vést k pochybnostem a obavám z jejich důsledků hlavně v polarizovaných společnostech. 

  Nejistotu veřejnosti vzbudilo konečné vymezení volebních obvodů, které podle LOPE, 

stejně jako vyhlášení voleb (dříve 6 měsíců), nadále nepodléhá ţádné zákonné časové lhůtě 

(dříve 1 rok). Obvody dnes navíc mohou být v rámci jednoho státu upravovány připojováním 

farností (parroquias) k obcím (municipios), nebo můţe být za nový obvod označena jiţ 

existující nová jednotka jako komuna nebo komunita
237

. Tím se otvírá prostor pro téměř 

neomezené přizpůsobování obvodů aktuálním potřebám vládní strany na základě výsledků 

předchozích voleb. Není pochyb o tom, ţe základem volební geografie pro rok 2010 se staly 

obecní volby z listopadu 2008 pouţité jako základ simulace, v níţ se původně předpokládal 

zisk 118 mandátů pro PSUV a 46 pro opozici
238

. Na základě extrapolace výsledků byly pak 

provedeny konkrétní úpravy hranic v rizikových obvodech, které CNE oficiálně 

zdůvodňovala populačními změnami. Reálně a nejvýrazněji se geografické změny promítly 

do výsledků 7 z 8 států, které CNE počátkem roku 2010 podrobila úpravám. Jednalo se o 

obvody se silnou koncentrací opozice, kterou CNE narušila a dokázala opoziční voličstvo 

rozdělit do okolních obvodů se silnou socialistickou tendencí. Jakkoli ,,nefér“ se nám můţe 

jevit nová praxe CNE, je nutné brát v potaz, ţe stejného nástroje vyuţívají i země označované 

za liberální demokracie včetně USA, nebo také ČR (úprava praţských obvodů) kde se nad 

nimi veřejnost mnohdy příliš nepozastavuje. Ve vypjaté atmosféře současné Venezuely je ale 

kaţdý krok vládních institucí směrem k posílení vlastní pozice okamţitě smeten opoziční 

kritikou a označen za důkaz autoritářských praktik. 

Další nejasnou otázkou se stal národní registr voličů (RE), který je dnes sice moţné na 

ţádost voliče kdykoli aktualizovat, není ale jasné, v jakém termínu před volbami se 

definitivně uzavře a kdy můţe vzniknout konečný seznam - RE Definitivo. RE navíc zůstal 
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v roce 2010 bez důkladné revize, coţ zvýšilo opoziční pochybnosti o jeho věrohodnosti. 

Nadále uţ nebude automaticky předáván politickým stranám a nebude ani obsahovat  

fotografii voličů, kterou z důvodu eliminace mrtvých duší vyţadovala hlavně opozice. 

V budoucnu bude mít důleţité dopady na systém také nová pravomoc CNE určovat nárazově 

pravidla konkrétních voleb, a tedy i ad hoc upravovat zákonné lhůty a další náleţitosti před 

kaţdým procesem zvlášť. Sem patří také podmínky auditu volebních přístrojů, z nichţ mělo 

být podle dosavadního zákona vţdy kontrolováno 54%, stejně jako pravidla fungování 

pozorovatelských misí, role koordinátorů volebních okrsků, volby v zahraničí a dalších 23 

technicko-organizačních oblastí spojených s volebním procesem
239

. K nárůstu pochybností a 

nedůvěry v přechod uvedených pravomocí ze zákonem ošetřené ,,fixní formy“ do rukou 

orgánu obsazeného ze čtyř pětin provládními rektory, přispělo i předvolební jmenování 2 

nových rektorů CNE spjatých s PSUV.  

LOPE přesto přináší i demokratická proti diskriminační opatření v podobě obsazování 

volebních komisí, do nich můţe nově zasednout jakýkoli dospělý gramotný občan mladší 65 

let, zatímco podle minulých kritérií museli mít komisaři status studenta, učitele či 

profesionála. Přestoţe jde o nezpochybnitelnou kvalitativní změnu ve prospěch občanské 

rovnosti a demokracie, opozice ji stejně podrobila kritice s poukazem na nezkušenost nových 

komisí a vyšší náchylnost jejích členů k ovlivnitelnosti ze strany PSUV. 

Zavedení paralelního (navrstveného) smíšeného volebního systému lze ve 

venezuelském  případě a v situaci faktického bipartismu vysvětlit čistě politickými potřebami 

aktuální exekutivy. Jejím zájmem je udrţet si do prezidentských voleb 2012 co nejsilnější 

pozici v parlamentu, která by měla v rámci psychologického efektu působit na voliče a 

vytvářet zdání neporazitelnosti prezidentovy politiky. Volební výsledky nicméně ukázaly, ţe 

obavy z absolutně disproporčního efektu nejsou zcela namístě. Provedená simulace 

organizace Súmate sice potvrdila, ţe systém má oproti předchozímu skutečně většinový 

účinek a zvýhodňuje nejsilnější stranu, přesto jeho dopad nelze označit za extrémně 

disproporční. Zdá se, ţe nepoměr hlasů a mandátů se pohybuje v komparativně přijatelných 

mezích a navíc zde musíme zohlednit další faktory – např. úpravu volebních obvodů., které jej 

způsobují. Platí však, ţe k odklonu od proporčního personalizovaného systému neexistoval 

ţádný objektivní důvod. 
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Tabulka 4. Získané mandáty: Srovnání výsledků voleb podle nového a starého volebního zákona resp. 

volebního systému. Vpravo přepočet výsledků podle personalizovaného proporčního systému. 

 
Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

Tabulka ukazuje, že v podmínkách starého systému by bylo dosaženo podstatně proporčnějšího výsledku. 

Opozice by celkem získala o 10 - 11 mandátů víc. 

 

Ačkoli systém novou reformou získal širokou flexibilitu v organizační sféře voleb, 

nelze vzhledem k polarizaci společnosti a politické scény, transparentnosti a předvídatelnosti 

systému, hodnotit přesun nových pravomocí na CNE pozitivně
240

. Odstranění lhůt na 

vymezení volebních obvodů (dříve vyţadován 1 rok) a nové moţnosti jejich úprav 

připojováním farnosti k jiným obcím skutečně vytvářejí prostor pro nekontrolovatelný 

garrymandering. Panickou odezvu, kterou změny ve volebním systému vyvolaly u opozice na 

druhé straně nelze vysvětlit jejich naprostou perverzitou, ale pouze v rámci širokého kontextu 

vývoje venezuelského politického systému. Tam reforma dobře zapadá do dlouhého procesu 

upevňování dominance prezidenta a PSUV. 

 

4.1.3  Mesa de la Unidad - pokus o opoziční jednotu 

Po volebním debaklu z roku 2005, kdy opoziční strany dobrovolně odstoupily z voleb 

a vyloučily se na pět let z moţnosti zasedat v Národním shromáţdění (AN), volí v roce 2010 

strategii volební koalice. Určitá opoziční aliance se formuje jiţ před prezidentskými volbami 

roku 2006, kdy strany hledají vhodného společného protikandidáta proti Hugo Chávezovi. 
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Výsledkem výběru byla kandidatura Manuele Rosalese ze strany Un Nuevo Tiempo (UNT). 

Ačkoli se ve volbách nakonec neprosadil, jeho přínosem bylo prověření ţivotaschopnosti 

spojených opozičních sil. Podobný proces formování strategické aliance proběhl i před 

regionálními volbami starostů a guvernérů v listopadu 2008, kdy uţ však dostal oficiální 

podobu. 23. ledna 2008 vznikla koalice Jednota – Unidad, do které vstupují největší opoziční 

strany jako AD, Copei, Primero Justicia (PJ), nebo Un Nuevo Tiempo (UNT). AD a Copei 

představují hlavní strany starého reţimu Punto Fijo zaloţené ve 40. letech 20. stol., zatímco 

PJ a UNT vznikly v letech 1999 a 2000 a jejich výhodou je tak nesvázanost s krizí posledních 

dvou dekád 20. století. Snaha prezentovat kandidáty pod hlavičkou jednotné strany nebo 

aliance však z důvodů svébytnosti kaţdého z členů nakonec ztroskotala.  

Pro parlamentní volby 2010 se stalo klíčovým podepsání dohody Acuerdo de Unidad 

Nacional, v němţ strany přeformulovaly způsob své spolupráce s cílem vstoupit do voleb 

2010 jako sjednocená síla pod názvem Mesa de la Unidad
241

 (MUD). Aliance poté rozšiřuje 

řady svých členů, které nakonec přesáhnou 20 politických stran a hnutí. Jako politicky 

relevantních se však ukáţe jen pět z nich: UNT, PJ, AD, COPEI a Podemos doplněné o 

Proyecto Venezuela a Min Unidad, kterým se na národní úrovni podaří získat více neţ 1% 

hlasů. Volební program nazvaný 100 soluciones para la gente, který Mesa de la Unidad 

představila 22. dubna 2010, ale obsahoval nepříliš konkrétní návrhy řešení hlavních oblastí 

všeobecné nespokojenosti občanů jako je špatná ekonomická situace, vysoká reálná 

nezaměstnanost, špatná úroveň vzdělání a bezpečnostní situace. Ke svým předvolebním 

prioritám MUD dále připojila omezování koncentrace a centralizace státní moci, obnovu 

nezávislosti demokratických institucí a principu checks and balances či ochranu soukromého 

vlastnictví. Přesto se jí v ţádném momentě kampaně nepodařilo nabídnout silný alternativní 

projekt schopný konkurovat prezidentovu revolučnímu hnutí.  

Své konkrétní kandidáty představila MUD po nemalých vnitřních sporech po 

primárkách z 25. dubna. Spory uvnitř koalice vycházely především z osobních ambicí jejích 

členů a dlouhodobých mocenských zájmů kaţdé ze stran, které si v koalici chtějí zachovat 

svou nezávislost a samostatnost
242

. Mezi hlavními uchazeči o pozici lídra společné kandidátky 

v několika obvodech nevyhnutelně proběhla velmi ostrá debata
243

, která koalici spolu s 
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celkovou nejednotou do značné míry ubrala na popularitě a důvěryhodnosti. Za stejně 

oslabující bod lze povaţovat absenci silného charismatického lídra, který by mohl být nejen 

volební tváří celé koalice, ale i její hlavní autoritou. Ačkoli v řadách MUD najdeme silné 

osobnosti a charismatické řečníky (například její hlavní sekretář R. Guillermo Aveledo, 

starosta Caracasu Antonio Ledezma, či guvernéři některých států – Zulia: Pablo Pérez, či 

Miranda: Enrique Capriles Radonski), vzájemná rivalita nedala prostor pro vznik skutečně 

jednotné a silné aliance. Guillermo Aveledo po incidentu na sjezdu ve Valencii ve státě 

Carabobo uvedl, ţe v MUD ,,chybí dialog a vládne atmosféra konkurence
244

“.  

Z nejednotnosti a vnitřních sporů samozřejmě těţila vládní PSUV spolu se státními 

médii potaţmo prezidentem Hugo Chávezem. Spory pro ně uţ na počátku kampaně 

představovaly vítaný důkaz opoziční neschopnosti, který přispíval k argumentu, ţe MUD 

nebude schopna dohodnout se ani v případné vládě, či při konstruktivní spolupráci 

v parlamentu. Koalice MUD nakonec na celonárodní úrovni získala 47,23% hlasů s tím, ţe 

nejúspěšnější byli kandidáti strany Un Nuevo Tiempo, kteří v rámci koalice dosáhli 19,3% 

hlasů, následováni PJ s 18,3%, AD se 17,32% a Copei s 10,89%
245

. 

 Graf 1. Výsledky voleb v rámci Mesa de la Unidad: Zisky hlasů jednotlivých stran. 

 

Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

 

4.2 Charakteristika předvolební kampaně 

Přestoţe oficiální kampaň začíná podle zákona přesně měsíc před volbami, ve 

Venezuele probíhala prakticky uţ od začátku roku. K nejdůleţitějším momentům celého 

procesu lze řadit primárky, úpravy volebních obvodů, prezidentovu kontroverzní mediální 

aktivitu na podporu PSUV a volební trhy (férias electorales) zorganizované CNE.  
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I kdyţ se s primárkami jako vhodným způsobem demokratického výběru kandidátů 

uvnitř politických organizací počítá jiţ v Ústavě (čl. 63), v roce 2010 se konaly ve Venezuele 

vůbec poprvé. Proběhly odlišným způsobem jak v MUD, tak v rámci PSUV a jejich technické 

organizace se podle zákona ujala CNE. MUD zrealizovala primárky jako první 25. dubna v 15 

z 87 volebních obvodů, tedy ve 440 okrscích v osmi federálních státech, za podpory Súmate a 

Technické volební komise (Comisión Técnica Electoral de Primarias), přičemţ účast byla 

umoţněna všem voličům zapsaným v RE. Teritoriální omezení na pouhou 1/6 státního území 

je přičítáno nedostatku financí a také časové tísni, která neumoţnila lepší přípravu voleb. 

Účast dosáhla 9,42% RE. Během procesu se ale několikrát objevily potíţe v komunikaci 

s CNE a organizační nedorozumění (pozdní otevření volební místnosti atd.). 

PSUV na druhé straně vyhlásila primárky ve všech volebních obvodech, ale účastnit 

se jich mohli jen registrovaní členové strany, kterých je celkem 6 776 618 - tedy více neţ 33% 

RE. Socialistický proces proběhl 22. května a celý se prakticky odehrál za ,,hermeticky“ 

uzavřenými dveřmi. Z toho důvodu se objevily spekulace o nízké účasti
246

a nezájmu straníků, 

vnitřních sporech a štěpení. Ty nepřímo potvrdil sám Hugo Chávez aţ několik měsíců po 

volbách (únor 2011). Opoziční primárky můţeme díky jejich transparentnosti a veřejnosti 

jednoznačně hodnotit jako více demokratické, ačkoli svou podstatou zcela neodpovídají ideji 

národních stranických primárek (volit můţe kdokoli, nevyţaduje se stranická příslušnost, 

velká teritoriální omezenost). V případě PSUV se kvůli uzavřenosti o volbě příliš neví, 

transparentnost je problematická a lze se proto jen domnívat, ţe jako kandidáti mohli být 

často protlačeni určité strategicky důleţité osoby.   

Fenoménem voleb 2010 se stala také voličská migrace – zejména ta formální, tedy 

určená úřady a nepodloţená skutečnými fyzickými přesuny obyvatelstva. Z celkových 17 

milionů venezuelských voličů jich bylo před volbami do jiného okrsku (CDV), farnosti 

(parroquia), či státu přesunuto 1 320 029 (!). Jen uvnitř států je registrováno 931 358 přesunů, 

coţ je ve srovnání s rokem referenda 2009, kdy se před uzavřením RE také sledovaly změny 

geografické příslušnosti občanů, nárůst aţ o 14 624%
247

. Je pozoruhodné, ţe migrace byla 

nejsilnější ve státech s podstatnou opoziční kapacitou: Zulia, Carabobo, Distrito Capital, 

Aragua a Miranda. Nejvíce nových voličů, cca 21 000, připadá na státy Carabobo a Aragua. 

Přesunutí voliči tvořili například aţ 77% elektorátu spadajícího pod nově zřízené mobilní 

volební okrsky, kterých CNE před volbami vytvořila 42 s celkem 14 025 voliči. Značné 

diskrepance se objevují v počtu voličů připadajících na jedno mobilní centrum: ve státě Zulia 
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je jich aţ 2 488, zatímco v Guáricu pouhých 44
248

. Fenomén nových voličů a okrsků, pod 

které v některých oblastech spadá pouhých 32, nebo aţ 226 osob, vyvolává podezření, ţe se 

CNE snaţilo dosavadní rozloţení sil v jednotlivých obvodech upravovat ve prospěch PSUV. 

Zdá se totiţ, ţe sama CNE ignorovala své vlastní pravidlo o minimálním počtu voličů na 

okrsek (100) a průměrná velikost okrsků se pak má pohybovat kolem 500. Přesto CNE sama 

vytvořila 329 nových okrsků s méně neţ 30 voliči
249

. Zřízení mobilních volebních místností 

sice oficiální místa hájí zlepšením dostupnosti voleb ve vzdálených nebo řídce osídlených 

oblastech a zvyšováním demokratičnosti procesu, na druhé straně se však do mobilních 

místností jen těţko dostává volební dozor – testigos, kteří jsou v současné Venezuele 

povaţováni za záruku řádného průběhu voleb a v seznamech voličů mohou například odhalit 

mrtvé duše.  

Další problematickou oblastí voleb se stala otázka rovných podmínek financování 

kampaně a dodrţení termínu jejího začátku. V zemi, kde jsou média i populace vysoce 

politizovány a politická témata ovládají vysílací prostor permanentně je však obtíţné odlišit, 

kdy jde o standardní politický diskurs a kdy uţ o předvolební agitaci. Podle Ústavy (čl. 145), 

protikorupčního zákona, zákona o volebních procesech LOPE a nařízení CNE mají veřejní 

činitelé během volební kampaně ,,zachovávat neutralitu a nesmí využívat veřejné prostředky 

ve prospěch konkrétních politických stran či projektů“. Do rozporu s uvedenými zákony tak 

podle očekávání vstoupil sám prezident republiky a lídr PSUV svou příleţitostnou agitační 

aktivitou jiţ v prvních šesti měsících roku 2010 a dále pak během 30 denní oficiální kampaně. 

Podle Súmate vyjádřil v první polovině roku 2010 podporu levicovým kandidátům celkem 

v devíti mediálních vystoupeních
250

 a v prvních dvou týdnech kampaně nadále vyuţíval státní 

média v průměru aţ čtyři hodiny denně, vystoupil ve 13 zvláštních vysíláních a čtyřikrát za 

tuto dobu vyuţil ,,cadenas“ i na podporu kandidátů PSUV.  Osmkrát také doprovázel své 

kandidáty v terénu při přímé kampani
251

. Není zcela jasné, jakou roli by měl Hugo Chávez 

před zákonem upřednostnit: prezidenta republiky nebo šéfa vládní strany. Kolize rolí a uţití 

veřejných prostředků ve prospěch kampaně PSUV byly často oprávněně kritizovány opozicí, 

jejímţ stranám se z důvodu zákonného omezení financování potřebných prostředků a 

libovolného přístupu do médií nedostává.
252

 Jejich kampaň logicky nemůţe být stejně 
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masívní. Prezident Chávez později vysvětlil svou předvolební aktivitu tím, ţe parlamentní 

kampaň pojal jako své prezidentské primárky a ,,zahříván motorů“ na rok 2012
253

.  Osobně se 

proto několikrát objevuje po boku socialistických kandidátů v regionech velmi často pózuje 

na volebních billboardech.  

Kampaň byla tradičně verbálně vyostřená nejen na nejvyšší úrovni, ale i na úrovni 

voličů-stoupenců obou táborů, kteří se při různých příleţitostech potkávali v pouličních 

pochodech, ale i v pořadech státní VTV a soukromé Globovisión
254

. Několik měsíců před 

volbami se jako problematická ukázala iniciativa zápisu vojáků do řad PSUV, kterou nejen 

opozice označila za váţné narušení tradiční neutrality armády
255

.  

Pozitivní součást kampaně tvořila speciální volební trţiště, tzv. ferias electorales 

organizovaná CNE po celé zemi tři týdny před volbami. Ferias mají voličům usnadnit 

technické pochopení voleb a práci s volebními automaty, ale i systém kandidátních listin a 

seznamu kandidátů pro nominální volby. Nabízejí také zkoušku počítače. Ferias jsou díky své 

didaktičnosti a osvětovému přínosu velmi ceněny jako stimuly voličské účasti a občanského 

vzdělání. Za stejně cennou lze chápat také simulaci voleb, kterou spustila CNE v 52 volebních 

místnostech 22. srpna. Jejím smyslem bylo ověřit funkčnost celého systému, časovou 

náročnost volby a srozumitelnost procesu pro veřejnost. Lidé si po celý den mohli vyzkoušet 

volby nanečisto se vším všudy a umoţnit CNE opravit moţné technické nedostatky.  

 

4.3 Průběh a výsledky voleb 

Z voleb podle očekávání vyšla vítězně vládní PSUV s  98 mandáty, MUD získala 65 

mandátů a PPT, která se vzápětí spojila s opozičním blokem, obsadila 2 křesla. Zásadní 

změnou pro PSUV je ztráta ústavní většiny (2/3 i 3/5 AN) potřebné například ke schválení 

habilitačních zákonů nebo jmenování ústavních činitelů.  V poměru 98 : 67 je nové 

shromáţdění podstatně vyváţenější a mohlo by se tedy vrátit ke své skutečné ústavní roli 

dohlíţitele exekutivy v rámci checks and balances. Zatímco PSUV zvítězila se 71 mandáty 

v nominální části voleb, MUD získala většinu v proporčních obvodech - 26 a PSUV 25 

křesel
256

. 

                                                                                                                                                         
přičemţ jejich diskusními protivníky byl i moderátor. Běţně se však opoziční kandidáti a jejich spoty ve státní 

televizi neobjevují. Otázkou je, do jaké míry to sami chtějí a jaký zájem na tom má PSUV / prezident.  
253

 Chávez se declara desde ya en precampana para 2012. EL Universal. 16.09.2010.  
254

 VTV provokuje svým pravidelným pořadem La Hojilla, kde se velmi lidovým stylem uvádějí na pravou míru 

,,opoziční lţi“ a nepravdy vysílané soukromou Globovision. Globovision je zase velmi naléhavě zaměřena na 

rozebírání vládních kauz, porušování zákonů a lidských práv ,,politických“ vězňů.  
255

 Súmate. Monitor Electoral. Červenec 2010. Nr. 43, Ano 6. 
256

 Súmate. Monitor Electoral. Říjen 2010. No. 46, Ano 6. 
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Ve volbách do Latinskoamerického parlamentu dosáhla PSUV 47,3% hlasů, opoziční MUD 

49,8% a PPT 2,9%. Tedy i zde dává proporční systém vyniknout opozici, nicméně v přepočtu 

na mandáty získává PSUV o 1 mandát více. V nominální části je navíc podpořena 1 

domorodým hlasem. 

 

Tabulka 5. Výsledky parlamentních voleb (AN) a voleb do Latinskoamerického parlamentu (Parlatino). 

 

Zdroj: Súmate. 

Graf 2. Procentní rozdělení a počet mandátů v AN: PSUV, Unidad, PPT.  

 
Zdroj:http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

 

Eugenio Martínez při hodnocení voleb připomíná, ţe všechny volební zákony ve 

Venezuele od roku 1958 byly proporční a nový systém poprvé v historii přináší segmentaci. 

Kritizuje disproporce a většinový efekt ve výsledcích s tím, ţe vítězi je umoţněno získat se 

48,5% hlasů 59% křesel AN. Mezi důvody této disproporce jmenuje jednak úpravu hranic 

obvodů v sedmi státech (Amazonas, Barinas, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira a Zulia), 

která však přímo v neprospěch opozice ovlivnila asi jen 3 mandáty, a také sníţení počtu křesel 

AN o dvě na výsledných 162 + 3 domorodé mandáty. Zajímavějším argumentem 

znevýhodnění opozice je však existence 19 vícemandátových obvodů v nominální volbě, 

které by v případě přerozdělení na jednomandátové přinesly opozici zisk aţ 74 křesel a PPT o 

http://sumate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSumateParlamentarias2010.pdf
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2 mandáty více, čímţ by se poměr sil v AN mohl dostat na 85 : 80. Jako zásadní problém se 

ale jeví nadreprezentace málo obydlených států, tzv. malappointement, kde zpravidla vítězí 

kandidáti PSUV. Nerovnost se projevuje v průměrné velikosti volebního prahu, který je pro 

PSUV 55 000 a pro opozici 86 851. Absence horní komory parlamentu, ve které měly 

všechny státy rovné zastoupení, dále zesiluje nadreprezentaci populačně malých států
257

. 

Kritické argumenty v neprospěch nového volebního zákona a systému jsou do jisté 

míry oprávněné. Jejich motivem byl nepochybně úmysl ztíţit přístup do parlamentu opozici, 

která měla mezi lety 2009 a 2010 všechny předpoklady k úspěchu. Na druhé straně podobné 

úpravy obvodů, volebních pravidel a celkově volebního zákona nejsou v mezinárodním 

srovnání ničím výjimečným. Skutečně sporné je ve venezuelském případě narušení ústavního 

principu proporcionality a oficiální mystifikace veřejnosti, které je změna systému tlumočena 

jako drobná úprava systému personalizované proporcionality. Ve skutečnosti však došlo 

k přechodu na smíšený navrstvený systém (Massicotte, Blais) / paralelní typ smíšeného 

systému (Mainwaring, Wattenberg), který na výsledky můţe mít většinový efekt
258

.  

K monitorování voleb byli i tentokrát přizváni zástupci latinskoamerických států, 

nikoli však jako volební pozorovatelé ale jako doprovod procesu. OEA ani EU nedostaly 

pozvání vlády s vysvětlením, ţe jsou zváni jen na prezidentské volby (ačkoli v parlamentních 

volbách 2005 byli přítomni). CNE 16. července 2010 vydala nová pravidla pro mezinárodní 

volební doprovod, která do určité míry omezují jeho aktivity aţ do doby uzavření procesu 

voleb a vyhlášení výsledků. Nastolená ,,tichá“ asistence během voleb znamená zákaz 

vydávání stanovisek a názorů na průběh voleb a o vnitřních záleţitostech státu. Podmínkou 

činnosti doprovodu je nemoţnost legálně uplatnit závěry monitorovací mise a vyvodit z nich 

důsledky pro výsledky voleb. Závěrečný report předkládají týmy do rukou CNE aţ po 

vyhlášení oficiálních výsledků
259

.  

I přesto můţeme konstatovat, ţe volby 2010 do značné míry splňují většinu kritérií 

svobodných voleb Larry Diamonda, k nimţ patří tyto podmínky: malé bariéry vstupu na 

politickou scénu, kandidáti a jejich stoupenci jsou nadáni přirozenou svobodou, nebyl 

zaznamenán tlak na voličské rozhodování, administraci voleb vykonala příslušná státní 

instituce (CNE)
260

, proces sčítání byl chráněný, armáda ani soudy nezneuţili svých 

pravomocí, existuje odvolací instance (TSJ) a byl zajištěn nezávislý monitoring jak domácí 

                                                 
257

 Martínez, E. G..Ley electoral perjudicó a la oposicion. El Universal. 03. 10. 2010. 
258

 Mlejnek, J. et. al. (2010). Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. Praha: 

Karolinum, s. 10 - 11. 
259

 Pozorovatelské mise:  Súmate. Monitor Electoral. červen 2010. Nr. 42, Ano 6. 
260

 Zde zůstává otázkou do jaké míry vykonává svou nezávislou funkci kdyţ je ze 4/5 obsazena stoupenci PSUV. 

Na druhé straně v procesu nelze najít konkrétní důkaz, ţe by činnost CNE nebyla nadstranická. 
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(testigos), tak zahraniční (doprovod). Jako problematickou však musíme hodnotit realizaci 

rovného přístupu do médií, který sice nový zákon LOPE ošetřuje ve prospěch rovnosti všech 

politických subjektů, nicméně v praxi nebyl důsledně dodrţován. Důvodem byl zřejmě 

nezájem opozice i PSUV, silná polarizace a stranickost medií, ale i tradiční mediální 

dominance prezidenta a šéfa PSUV. S tím souvisí také zásada nezasahování do voleb ze 

strany vlády a státní správy, která se opět vrací k osobě nejvyššího ústavního činitele a jeho 

aktivit ve prospěch PSUV a jejích kandidátů. Problematickým bodem je i poslední pravidlo 

stanovení transparentních a veřejných pravidel voleb. Ačkoli byl LOPE schválen více neţ 

rok před volbami, coţ poskytlo dostatečný prostor k jeho pochopení, o důleţitých oblastech 

dříve ošetřených zákonnými lhůtami a pravidly (vymezení obvodů, vyhlášení voleb a 

primárek atd.) de facto říká, ţe jiţ transparentní nebudou. Ponechávají se nově na rozhodnutí 

CNE pro kaţdou volební příleţitost zvlášť. Tuto nepředvídatelnost a nejistotu můţeme 

označit za nejzávaţnější demokratický nedostatek nového volebního systému. 

Parlamentní volby 2010 můţeme za uplynulých 12 let povaţovat za de facto jediné 

svého druhu (parlamentní), které lze komplexně zhodnotit. Do prvních voleb nového reţimu 

(2000) se ještě promítly dozvuky národní euforie a efekt současně probíhajících 

prezidentských voleb, v nichţ Hugo Chávez potvrdil svou silnou celonárodní pozici. Ačkoli 

nebyly dostatečně technicky a organizačně zvládnuty, přesto vedly ke vzniku pluralitního 

Národního shromáţdění vnitřně strukturovaného do dvou stranických bloků. Druhé volby z 

roku 2005 ale tento trend v důsledku spontánního a nepromyšleného bojkotu opozice narušily. 

Přestoţe legitimita jejich výsledku utrpěla kvůli rekordně nízké volební účasti, nelze je 

jednoduše prohlásit za nesvobodné nebo dokonce neplatné, neboť opozičním stranám a 

kandidátům ţádná ze státních institucí nebránila v účasti. Lze tedy bez zásadních problémů 

dojít k závěru, ţe volby jako hlavní metoda a nástroj alternace u moci (v AN) v 

rámci Schumpeterova pojetí demokracie mají v současném venezuelském systému své 

nezpochybnitelné místo.

Závěr 

Politický systém Venezuely v čele s Hugo Chávezem prošel po roce 1999 rozsáhlým 

procesem změn kulminujících v letech 2009 a 2010. Základem společensko-politické 

transformace se stala referendem schválená ústava, jeţ si kladla za cíl vymezit novou etapu 

venezuelské demokracie a jasně ji odlišit od zhrouceného reţimu Punto Fijo. 
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Ve své práci jsem se nejprve zabývala problematickým obdobím před nástupem prezidenta 

Huga Cháveze k moci, neboť právě zde je nutné hledat příčiny a předpoklady vzniku 

současné socio-politické alternativy. Silný, dosud nezkompromitovaný vůdce a výborný 

masový komunikátor nabídl v pravou chvíli vyloučenému obyvatelstvu cestu k  politické 

participaci, obnově národní hrdosti a nezávislosti. Tradiční politické aktéry – strany – oslabil 

tím, ţe je odsunul jak z ústavy, tak ze systému veřejného financování a navíc jim poněkud 

ztíţil situaci novým volebním systémem, který se z personalizovaného proporčního z 

roku 1999 posunul o deset let později ke smíšenému většinovému. Zkoumaná proměna 

systému se však vyznačuje i dalšími důsledky vedoucími k otázce po jeho demokratičnosti.  

Na základě provedené analýzy jednotlivých pilířů venezuelského systému mohu jeho 

charakteristiky pracovně rozdělit do tří kvalitativních skupin. K jeho pozitivním hodnotám 

patří vysoká mobilizace a participace občanské společnosti, trvalá přítomnost demokratických 

principů v politickém povědomí občanů, reálně fungující demokratické procedury včetně 

voleb, multipartismus a relativně svobodná politická soutěţ. Dále se systém vyznačuje 

personalismem, populistickými praktikami, nacionalismem a specifickou socialistickou 

ideologií. Za negativní aspekty systému lze nepochybně označit intenzívní snahy o nahrazení 

zastupitelské demokracie jistou formou přímé demokracie organizovaných skupin, která 

v podstatě odpovídá ideám občanské samosprávy. Nicméně se zdá, ţe prezident tohoto prvku 

pouze vyuţívá s cílem oslabit tradiční volené instituce a dále rozšiřovat vliv exekutivy. 

Znepokojivá je dále parcializace byrokracie a s ní související masívní diskriminace a 

stigmatizace poloviny členů společnosti na základě projeveného politického názoru (Seznam 

Tascón). S tím přímo souvisí záměrná polarizace národa, která je dnes posilována jak 

prezidentem, tak opozicí a médii z obou ,,táborů“. Ačkoli jsou v systému respektována 

formální pravidla demokratických institucí, kodex neformálních demokratických zásad vţdy 

dodrţován není. Konkrétním příkladem je nadstandardní legislativní aktivita parlamentu 

v posledním měsíci svého mandátu (v prosinci roku 2010), kdy jiţ tři měsíce existovala 

legitimní nově zvolená legislativy. Nepsané pravidlo technického dokončení mandátu běţné 

v konsolidovaných demokraciích se zde zřejmě kvůli mocenským zájmům vedení PSUV 

neuplatnilo. Reţim Huga Cháveze lze v celém jeho trvání nejlépe charakterizovat podobným 

nedodrţováním nepsaných pravidel demokratické praxe, legálně neproblematickým 

schvalováním mnohdy kontroverzních zákonů a vyuţíváním ústavních ,,skulin“ k podstatné 

transformaci systému. Oprávněně proto můţeme hovořit o venezuelském balancování v šedé 

zóně ústavnosti typické pro hybridní režimy, jejíţ hranice však zcela překračovány nejsou. 
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V ekonomické oblasti povaţuji za velmi negativní sníţení záruk vlastnických práv a 

prosazení vyvlastnění jako standardního nástroje státu a přetrvávající ropný rentismus 

hospodářství. Ten zajišťuje státu příjmy bez komplexního daňového systému, který by 

v občanech vybudoval ,,zákaznický“ přístup k vládě a státní administrativě typický pro 

rozvinuté demokracie. Ačkoli daň z přidané hodnoty (IVA), korporátní i některé daně 

z příjmů fyzických osob jsou striktně vybírány, sloţka přímých daní, zdá se, postrádá své 

standardní sepětí s legitimními nároky občanů. Stále se proto prosazuje státní paternalismus 

umoţňující prohlubování klientelismu, jenţ deformuje politickou kulturu.  

 Výše uvedený souhrn a detailní analýza klíčových institucí venezuelského systému mi 

umoţňují zodpovědět do značné míry uspokojivě úvodní otázky a ověřit stanovené hypotézy. 

První hypotéza systém označila za demokratický ve smyslu plnění kritérií Schumpeterovy 

neklasické teorie. Protoţe svobodné a pravidelně se opakující volby se všemi jejich 

předpokládanými náleţitostmi systém skutečně vyuţívá (jako demokratickou metodu nástupu 

a alternace u moci), můţeme hypotézu povaţovat za potvrzenou. Jak bylo popsáno ve třetí 

kapitole, kromě voleb je systém vybaven i dalším nástrojem sankcionování volených úředníků 

v podobě odvolacího referenda aplikovatelného jak na národní, tak na státní a lokální úrovni. 

Na niţších úrovních státní správy jiţ bylo referenda několikrát vyuţito, v rovině národní 

proběhlo pouze jednou, v roce 2004, v podmínkách velmi sloţité politické situace a 

procedurálních komplikacích. Nicméně svobodné a pravidelné volby jako stěţejní metoda 

demokracie se uplatňovaly za nestranného dohledu jak během prvního, tak druhého mandátu 

prezidenta Cháveze.  

Protoţe se domnívám, ţe v současném světě lze volby chápat pouze jako základní 

podmínku demokracie sin qua non, bylo proto nutné podrobit systém také kvalitativně 

zaměřenému zkoumání s cílem zjistit, zda splňuje, či se alespoň přibliţuje široce přijímaným 

hodnotám moderní liberální demokracie respektive jejímu ideálnímu typu - polyarchii. 

 Druhá hypotéza zaměřená na kvalitativní rozměr venezuelské demokracie se opírala o 

měřítka Dahlova konceptu polyarchie a Linzovy konsolidované demokracie. Zde jiţ nelze 

učinit poměrně jednoznačné závěry jako v předešlém případě, neboť se objevují některé 

značně problematické prvky. Zatímco Dahlův blok čtyř předpokladů ,,volební participace“ je 

do značné míry splněn, v oblasti rovných občanských práv a svobod nám prvky jako 

Tascónův seznam, příleţitostná nevyjasněná kriminalizace některých opozičních kandidátů na 

různé volební úrovni a zákon omezující záměrné veřejné ,,špinění“ reţimu a jeho 

představitelů z prosince 2010 neumoţňují učinit stejně jasný závěr. Uplatňování a důsledky 

těchto nástrojů se soustřeďují hlavně do druhého mandátu prezidenta Cháveze.   
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Dodrţování vlády práva (rule of law) vykazuje ve venezuelském systému také 

problematické znaky, k nimţ patří porušování vlastnických práv občanů, zabavování majetku 

za nízkou či velmi pozdě splacenou úhradu a častá obtíţnost vymahatelnosti práva u soudu. 

Budeme-li rule of law chápat jako respekt ústavnosti (podle Linze) najdeme i zde sporné 

prvky. Změna volebního systému, proměna funkce Federální rady vlády (CFG), či specifický 

výklad decentralizace jsou nejdůleţitější z nich. Neznamená to však, ţe by reţim platnou 

ústavu přímo porušoval. Spíše se jedná o důkazy vyuţití volných ústavních skulin exekutivou 

k vlastním zájmům a potřebám.  

Svobodu projevu a přístupu k alternativním informacím jako poslední z Dahlových 

podmínek lze i přes četné kritiky některých organizací a opozičních politiků povaţovat za 

splněné. Uspokojivěji však před rokem 2006, kdy bylo médiím (zde soukromým) ponecháno 

zcela volné pole působnosti, coţ vyvrcholilo na jaře 2002 jejich explicitní podporou pokusu o 

svrţení prezidenta. Po roce 2006 pak v zemi existuje trvale ostré rozdělení mediálního 

prostoru mezi státní a opoziční média, z nichţ některým úřady postupně z různých 

,,nepolitických“ důvodů ukončují činnost. Přesto je nutné si uvědomit, do jak vysoce 

parcializované dimenze bylo venezuelským médiím umoţněno vstoupit a ţe současné státní i 

opoziční vysílání je bez rozdílu plné velmi tvrdé a štvavé kritiky a útoků. Opoziční – 

soukromá média dnes i přes permanentní hrozby a obstrukce fungují a plní úlohu mediálního 

protihráče vlády, k jejímuţ drastickému omezení vláda pravděpodobně nepřistoupí. 

Diskuzi o kvalitě demokracie je vhodné ještě doplnit některými z hlubších kritérií 

Juana Linze. Z nich Venezuela splňuje bod aktivní občanské společnosti, o niţ se 

nezanedbatelným způsobem zaslouţil sám Hugo Chávez svým novým přímým stylem 

politiky, nebo masivními kampaněmi na zápis do občanského i voličského registru. Respekt 

ústavnosti byl vyřešen jiţ výše, nicméně je na místě zdůraznit permanentní opoziční kritiku 

jeho nedodrţování, která ale při podrobné analýze konkrétních případů z velké části neobstojí 

(například označení předmětu referenda 2009 za protiústavní, viz kap. 3). Další z kritérií - 

nadstranickost a efektivitu státního aparátu a byrokracie- však musíme z výše vysvětlených 

ideologicko-diskriminačních důvodů povaţovat za nesplněné. Stejně jako ochranu 

vlastnických práv v rámci Linzova konceptu ekonomické společnosti, která se mimo jiné staví 

velmi pozitivně ke smíšené ekonomice a státním korekcím trţních nedokonalostí, k nimţ se 

oficiálně hlásí i Chávezova vláda. Poslední z Linzových bodů spjatý ý s politickou společností 

lze vzhledem k extrémní polarizaci venezuelské společnosti, která de facto vylučuje 

kompromisní řešení konfliktů a volnou tvorbu koalic, povaţovat za splněný jen z poloviny. 
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Zatímco demokracie z pohledu neklasické teorie poměrně dobře obstála, proměnné 

vzniklé z kombinace Dahlovy a Linzovy kvalitativní teorie demokracie ukazují, ţe první 

mandát prezidenta, minimálně do roku 2003, je moţné bez větších potíţí zařadit jako bliţší 

polyarchickému ideálu. Druhý mandát Huga Cháveze se však jeví jako méně uspokojivý, 

zejména pak rok 2010. Přesto z  analýzy nevyplývá, ţe by ve výsledku zkoumané ukazatele 

překročily hranici (i kdyţ problematicky definovatelnou) nedemokratického reţimu.  

Další z podstatných znaků reţimu - postupná dlouhodobá koncentrace moci v rukou 

prezidenta, však k zlepšování kvality demokracie nepřispívá. Konkrétně se proces vyznačuje 

budováním paralelních struktur státní správy přímo závislých na exekutivě, oslabováním 

decentralizace státu či přesunem rozhodování o politice centrální banky BCV, správy 

zahraničních rezerv a vyvlastňovacího práva do pravomocí prezidenta. Vyuţívání 

mimoparlamentních procedur, zejména pak prezidentských dekretů, které prezidentovi povolil 

parlament celkem čtyřikrát, a jejich narůstající časový rozsah jen dokládají jeho dominanci a 

nadinstitucionální postavení. Přesto však systém nelze klasifikovat jako autoritářský. 

Autoritářství v Linzově definici totiţ vylučuje svobodné volby jako legitimizační 

nástroj, stejně tak i masovou mobilizaci a participaci. Dále je pro něj typické zásadní 

omezování plurality a ústavnosti a zneuţívání tradičních institucí. Pokud nejsou splněny první 

dvě podmínky, tedy jako ve venezuelském případě, o autoritářství se nejedná. Venezuela se 

navíc v důsledku veřejné propagace socialismu jako hlavního pilíře systémů vyznačuje tlakem 

na ideologizací společnosti. Autoritářství ideologii naopak vylučuje. 

 Vzhledem k smísení liberálně-demokratických, poloautoritářských či polototalitních 

prvků v systému se mi jeví jako vhodné nalézt řešení v teorii hybridních režimů. Povaze 

současného politického systému Venezuely by svou podstatou skutečně nejlépe odpovídal 

navrhovaný koncept soutěživého autoritarismu Levitského a Waye podrobně popsaný 

v úvodu. Ovšem jen za předpokladu, ţe by se pro jeho jinak maximálně výstiţný obsah zvolil 

vhodnější název. Autoritářský reţim jsem totiţ z jeho podstaty odmítla jako teoreticky 

neodpovídající. Dále musím souhlasit s kritikou Balíka a Holzera, kteří označují pojmenování 

konceptu za protimluvné. Jako vhodnější řešení se mi proto z komplexního obsahově-

lexikálního hlediska jeví kombinace Mayorgova pojetí neopopulismu a s ním úzce spjatá 

prezidentská demokracie, která koresponduje s O´Donnellem navrţeným 

hyperprezidencialismem. Domnívám se, ţe tento návrh svou podstatou i celým názvem 

nejvýstiţněji odpovídá specifické podobě demokracie v Bolívarské republice Venezuela. 
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Summary 

 In my thesis I demonstrated that the political system of Venezuela has gone through an 

important period of changes since the first election of president Hugo Chávez Frías in 1999. 

His new vision consisted in the complex socio-political transformation of the state and its 

society. Even though this transformation that culminated with major reforms in 2010 is based 

on the democratic Constitution publicly approved in referendum, the discussions over the 

democratic nature of the contemporary system keep their relevance. The aim of my thesis was 

firstly to analyze the most important aspects and reforms of the current system so that I could 

secondly propose an adequate classification of the new political regime of Venezuela.  My 

initial hypothesis consisted in the argument that it still corresponds to the democratic criteria 

as defined by the most recognized authors in the field of theory of democracy.  

First I worked with the nonclassical theory of democracy proposed by Joseph 

Schumpeter. Then with Robert Dahl´s concept of polyarchy which served me together with 

Juan Linz´s rules of consolidated democracy as a good platform for the evaluation of the 

qualitative aspects of the Venezuelan democracy. According to Schumpeter´s ,,minimalistic“ 

understanding of democracy as a peaceful method of alternation at power applied on the 

electoral processes since 1999 I classified Venezuelan regime as democracy.  

 Then I proceeded with a more complex and problematic evaluation of its qualitative 

aspects that was concluded by dividing the regime characteristics into three groups: 

democratically positive, negative and neutral. In the positive section of the regime I 

emphasized the high mobilization and activity of the civil society, democratic culture deeply 

rooted in the collective mind of the nation, existence and use of democratic processes and 

multipartism. As clearly negative I considered the extreme polarization of the society and 

media sector, ideological pattern of the public administration and bureaucracy, the explicit 

intentions of the president to marginalize the institutions of the representative democracy 

favoring the mechanisms of direct democracy and the citizens´ self rule, poor guarantees of 

private property rights, institutionalized discrimination of an important part of the society and 

the use of constitutional niches to promote higher concentration of power. 

 Although the system displays a high level of personalism, populism and nationalism 

and seems to be problematic in some aspects of civil and political society I argue that still it 

cannot be classified as authoritarism. My simple argument consists in the institutionalized 

practice of competitive and regular elections. Hence in the Venezuelan case I rather suggest to 

apply the concepts of the theory of hybrid regimes as the most satisfactory solution of the 
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classification. In my perception it is the concept of competitive authoritarism formulated by 

Levitsky and Waye, which entirely corresponds to the description of the Venezuelan system. 

Nevertheless I criticize its very contradictory lexical form which in its consequences puts in 

doubt the whole theoretical background of the topic. That is why I argue that the combination 

of other two closely related concepts of hyperpresidentialism (O´Donell) and neopopulism 

(Mayorga) can represent a fairly good compromise to the analyzed issue.    
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Přílohy 
 

Příloha č. 1. Změny v rozložení volebních obvodů v Distrito Capital 2005 – 2010. 

 
 

Simulace výsledků parlamentních voleb v jednotlivých obvodech na základě výsledků referenda 2009. 

Vlevo jsou teoretické výsledky při zachování geografie z roku 2009, vpravo skutečné výsledky voleb 2010. 

Zdroj: El Universal: Oposicion perdio dos diputados en distrito capital por circuitos, 28.09.2010. 

Dostupné na http://opinion.eluniversal.com/2010/09/28/pol_art_oposicion-perdio-dos_2051655.shtml  

http://opinion.eluniversal.com/2010/09/28/pol_art_oposicion-perdio-dos_2051655.shtml
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Příloha č. 2. Výsledky proporčně volených kandidátů (státní obvody s kandidátní listinou). Hlasy celkem, 

v %, získané mandáty v AN. 

 

Příloha č. 3. Získané mandáty: Celkové výsledky parlamentních voleb podle jednotlivých států, souhrn 

výsledků z proporčních a nominálních obvodů. 

 
Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf  

 

 
Příloha č. 4. Opozice a vládní PSUV: Rozdíl mezi % získaných hlasů a % parlamentních mandátů 

 

Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

http://sumate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSumateParlamentarias2010.pdf
http://sumate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSumateParlamentarias2010.pdf
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Příloha č. 5. Státy s nejlepšími volebními zisky opozice v rámci kandidátních listin. 

 

Zdroj: http://Súmate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSúmateParlamentarias2010.pdf 

 

 
Příloha č. 6. Seznam použitých zkratek 

 

AD  Demokratická akce (Acción Democrática) 

AN   Národní shromáţdění (Asamblea Nacional) 

BCV Centrální banka Venezuely (Banco Central de Venezuela) 

CFG       Federální rada vlády (Consejo federal del Gobierno) 

CNE       Národní volební rada (Consejo nacional electoral) 

CNG      Národní rada vlády (Consejo nacional del gobierno) 

COPEI   Křesťansko demokratická strana  

CTV       Odborová konfederace Venezuely (Confederación de trabajadores de Venezuela) 

EC    Evropská komise (European Commission) 

MVR      Hnutí pátá republika (Movimiento Quinta República) 

OAS       Organizace amerických států 

PJ Najprve spravedlnost (Primero Justicia) 

PSUV     Sjednocená socialistická strana Venezuely (Partido socialista unido de Venezuela) 

RE Volební registr (Registro Electoral) 

TSJ         Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de Justicia) 

 

 

 

 

 

 

http://sumate.org/Especiales/Parlamentarias/AnalisisSumateParlamentarias2010.pdf


122 

 

UNIVERSITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politický systém Venezuely po roce 1999: Od demokracie 

k autoritářství?  
 

 

Teze diplomové práce 

 

 

 

 

Autor: Nina Hönigová 

(honignin@gmail.cz) 

 

Vedoucí práce: PhDr Malvina Krausz Hladká PhD 

    

Předpokládaný termín dokončení: LS 2011 

 

 

Podpis vedoucího práce: 

  

.......................................................... 

 



123 

 

 

 Ve své diplomové práci se budu věnovat hlavním proměnám venezuelského 

politického systému od nástupu prezidenta Huga Cháveze Fríase v roce 1999, především pak 

procesu upevňování osobní moci prezidenta. Tento fenomén lze v oblasti Latinské Ameriky 

povaţovat za tradiční a dobře zdokumentovaný. V Bolívarské republice Venezuela dochází i 

přes deklarovanou socialistickou revoluci a propagaci přímé participace občanů na celém 

procesu identifikovat typický vzor rozšiřování osobní moci prezidenta. V českém prostředí 

zatím neexistuje monografie věnovaná politickému vývoji ve Venezuele za vlády prezidenta 

Cháveze a informovanost o skutečném stavu demokracie v zemi není příliš vysoká. Proto se 

domnívám, ţe zvolené téma je velmi vhodné ke zpracování nejen díky své aktuálnosti a 

praktické neprobádanosti, ale zároveň i atraktivitě z pohledu přechodů k autoritářským 

reţimům v 21. století. Při analýze systému se zaměřím hlavně na způsob posilování pozice 

prezidenta na pozadí nové Ústavy, přijaté v referendu v prvním roce vlády prezidenta 

Cháveze. Cílem práce bude nalézt v poslední dekádě dostatečné mnoţství příkladů změn ve 

smyslu posilování osobní moci prezidenta, které de facto sniţují stupen demokratičnosti 

celého systému a potvrzují závaţnost reálně probíhajícího přechodu k autoritářskému reţimu. 

V závěru práce pak vyhodnotím platnost hypotézy, na jejímţ základě lze politický vývoj ve 

Venezuele v posledních deseti letech klasifikovat jako další z řady přechodů k personalizaci 

moci typických pro region Latinské Ameriky. Podle ní nepatří socialistická revoluce 

prezidenta Cháveze ve své podstatě k výjimečným jevům v historii kontinentu. Přestoţe 

proces vykazuje některé specifické rysy a je i na mezinárodní úrovni velmi medializován, 

kostru systému představuje stejně jako v podobných latinskoamerických případech 

v minulosti pouze tradiční autokratická ambice jednoho muţe.  

 První část práce bude věnována teoretickým aspektům přechodu demokratických 

reţimů k autokracii a opačně a dále jeho specifikům v prostředí Latinské Ameriky. Tomuto 

tématu se v minulosti věnovali především Juan Linz, Bruce W. Farcau, Kurt Weyland a 

Seymour Lipset, v českém prostředí pak Radek Buben. Budu zde proto vycházet především 

z literatury a poznatků zmíněných autorů. 

Ve druhé části diplomové práce se jiţ zaměřím na popis a analýzu nového ústavního pořádku 

ve Venezuele, který přináší změny směřující ke zvýšení stupně přímé demokracie a zároveň 

slouţí jako základ k postupné autokratické proměně systému. Pozornost bude věnována 

novému postavení politických stran, roli opozice, občanské společnosti a samotného 

prezidenta. Protoţe venezuelský proces se z velké části opírá o chavistickou ideologii, která je 

směsí patriotismu, nacionalismu a socialismu, jedna z podkapitol rozebírá také její 
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nezanedbatelný populistický význam v populistickém diskursu prezidenta.  Třetí kapitola se 

zabývá konkrétními příklady upevňování osobní moci prezidenta včetně dvou referend z let 

2007 a 2009, rolí opozičních stran a také mezinárodními dopady celého procesu. Čtvrtá část je 

pak úzce zaměřena na parlamentní volby konané v září 2010, analýzu průběhu předvolební 

kampaně a celého demokratického procesu v kontextu sílící nespokojenosti občanů a nárůstu 

moci prezidenta. Bude vypracována nejen za vyuţití odborné literatury a dobových tiskovin, 

ale také na základě autorčiny osobní zkušenosti z volební pozorovatelské mise nevládní 

venezuelské asociace Sumate.  

Závěrem celé práce bude shrnutí a vyhodnocení hlavních znaků charakterizujících proměnu 

venezuelského systému a jeho odklon od modelu liberální demokracie. Na tomto základě se 

prokáţe, do jaké míry odpovídá proces rostoucí personalizace moci a směřování 

k autoritářství teoretickým předpokladům a praktickým zkušenostem s podobnými 

tendencemi v Latinské Americe. V závěru také potvrdím či vyvrátím úvodní hypotézu o 

jedinečnosti více neţ desetiletého procesu ve Venezuele.  

 

Obsah  

Úvod: vysvětlení výběru a významu tématu, současný kontext, aktuálnost, popis 

schématu práce, metodologický postup, zkoumaná otázka a počáteční hypotéza jejího 

vysvětlení. 

1) Přechody od demokracie k autoritářství 

 a) Všeobecný trend tranzice a jeho průvodní znaky 

b) Latinskoamerický model prezidentských reţimů 

 c) Aspekty a dopady posilování osobní moci prezidenta 

2) Novodobé základy venezuelského systému: Ústava z roku 1999  

a) Politicko-společenský kontext jejího přijetí 

b) Pilíře nového systému 

a. Role prezidenta 

b. Pozice politických stran 

c. Nové Národní shromáţdění /AN/ 

d. Práva občanské společnosti 

c) Nová státní ideologie: Chávismus     

a. Ideový vývoj jejího hlavního nositele 

b. Základy a charakteristika 

c. Socialismus XXI. století 
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3) Od demokracie k autoritářství? 

a) Okolnosti krize a generální stávky 2002 

b) Změny během prvního mandátu prezidenta Cháveze 

c) Druhý prezidentský mandát 2006 

a. Podstata referenda 2007 

b. Cesta k referendu 2009 

c. Prezidentské dekrety a jejich dopad na systém 

d. Politická a občanská opozice 

i. Krize politických stran 

ii. Nevládní organizace: Sumate 

e. Utuţování prezidentské pozice ve volebním roce 2010 

d) Mezinárodní dopady prezidentské dominance 

4) Volební proces v nových podmínkách - parlamentní volby 2010 

a) Aspekty volebního procesu 

a. Strany opozice 

b. Role a význam nevládních organizací: Sumate 

b) Důsledky úprav volebních okrsků 

c) Mesa de la Unidad- pokus o opoziční jednotu 

d) Charakteristika předvolební kampaně 

e) Průběh a výsledky voleb 

Závěr: shrnutí významu hlavních prezidentských reforem, jejich zhodnocení a nová 

klasifikace reţimu, komentář k výsledku voleb do AN a zhodnocení volebního procesu. 

Ověření počáteční hypotézy. 
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