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Anotace 

Běloruská republika je jedna z 15 zemí bývalého SSSR. Od 1. ledna 1992 je tato země 

samostatnou republikou. Prvním úkolem nově vzniklého státu bylo vytvoření Ústavy. 

Tento proces v Běloruské republice trval od roku 1990 do 15. března 1994, kdy byla 

Nejvyšším sovětem schválena konečná verze. Následně se konaly prezidentské volby, 

které vyhrál A. Lukašenko a o několik měsíců později volby do Národního shromáždění 

– Parlamentu Běloruské republiky. V letech 1995 a 1996 v celonárodních referendech 

byly podpořeny změny Ústavy, které následně vedly ke změně politického systému 

Běloruské republiky. Tyto změny znamenaly hlavně přechod od parlamentní republiky 

k autoritářskému režimu pod vedením A. Lukašenka. Po poslední změně Ústavy, 

schválené v referendu 2004, byl z textu Ústavy odstraněn článek, pojednávající o 

omezení funkčního období prezidenta. Práce pojednává o současném politickém režimu 

a procesu jeho formování po rozpadu Sovětského svazu.    

     

Annotation 

Republic of Belarus is one of the 15 countries of the former USSR. On 1 January 1992 

the country became an independent republic. The first task of the newly established 

state was the creation of a Constitution. This process was started in 1990 when on 15 

March 1994 the Supreme Soviet approved the final edition of the Consitution. 

Subsequently presidential elections won by A. Lukashenko took place and several 

months later elections to the National Assembly – newly established Parliament of the 

Republic of Belarus. In years 1995 and 1996 were hold all-people’s referendums in 

which were supported changes in the Constitution, which led to a change of political 

system of the Republic of Belarus. These changes mainly meant a transition from a 

parliamentary republic to the authoritarian regime under leadership of A. Lukashenko. 

After the last constitutional change approved by referendum in 2004, from the text of 



   

the Constitution was removed item dealing with term limits. The work deals with the 

current political regime and its process of formation after fall down of the Soviet Union. 
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Běloruská republika je jednou z patnácti nástupních zemí po rozpadu SSSR. 

V době existence Sovětského svazu se spolu s Ruskem a Ukrajinou počítala mezi 

nejvyspělejší svazové republiky. Devadesátá léta minulého století znamenala velký 

zlom v historii země. Pád sovětského impéria způsobil situaci, kdy Bělorusové museli 

nastoupit na nelehkou cestu budování samostatného a suverénního státu moderního 

typu. V dnešní době je Bělorusko spojeno především s osobou současného presidenta 

A.G. Lukašenka, který zastává funkci presidenta republiky nepřetržitě od roku 1994. 

V médiích a také v odborných politologických kruzích bývá často označován za 

autoritářského vládce nebo posledního diktátora v Evropě. V době, kdy měl končit jeho 

již druhý prezidentský mandát, nechal vypsat referendum a v lidovém hlasování byla 

schválena změna ústavy, která zahrnovala možnost vícenásobného znovuzvolení do 

prezidentského úřadu. Nynější hlava státu Běloruské republiky má značné pravomoci 

v oblasti domácí a zahraniční politiky, určuje směr, kterým se země vydává. To, za co je 

silně kritizován současnou evropskou a americkou politickou scénou, je fakt, že 

nepřipouští existenci opozičních skupin a do konce se mluví o zcela nedemokratickém 

zacházení s představiteli opozice, o čemž svědčily i poslední volby presidenta v březnu 

roku 2006. Dlouhou dobu byl Lukašenko kritizován i za svůj příliš těsný postoj k Ruské 

federaci, kdy se řadu let mluvilo o společném ekonomicko-politickém svazku obou států 

a směřování státní politiky Běloruska směrem na východ, které bylo zapříčiněno jednak 

neochotou Západu spolupracovat s nedemokratickým režimem ale i dobře známým 

faktem, že Lukašenko kdysi vystupoval proti rozdělení SSSR. Mluvilo se a stále mluví 

o neexistenci Bělorusů jako národa, který prý v značné míře podlehl sovětizaci a 

odmítání běloruštiny jako rodného jazyka, o čemž svědčí i fakt, že hlava státu používá 

v oficiální komunikaci ruštinu (dle Ústavy jsou běloruský i ruský jazyk státními 

jazyky).  

Protože jsou politické dějiny Běloruska v posledních 18 letech neodmyslitelně 

spjaty s osobou presidenta Lukašenka, chtěla bych se ve své práci zaměřit na období 

jeho nástupu do funkce, převzetí moci a budování silné pozice vůdce autoritářského 

typu. V práci budu podrobně sledovat časový úsek od jeho nástupu do prezidentské 

funkce až po současnost a samozřejmě období před rokem 1994, které bylo velmi 

důležité z hlediska budoucího politického vývoje země. Důvodem, proč jsem si toto 

téma vybrala, je fakt, že pocházím z Běloruské republiky, a je mi tedy blízké. Ale není 

to jediný důvod; udělat případovou studii, zaměřenou na konkrétní období země spojené 



   

s konkrétní osobou, které nepochází z dob dávné minulosti, nýbrž ze současnosti, je pro 

mě velkou výzvou a také pobídkou k detailnímu výzkumu daného tématu za pomoci 

odborných knižních prací a článků otisknutých v odborných časopisech, sledování 

dalších druhů médií a také současného politického dění v Bělorusku na domácí půdě a 

jeho vztahů s ostatním světem, například pomocí internetu. Svojí práci bych chtěla 

koncipovat do tří hlavních částí: úvod, hlavní stať a závěr. V úvodní části bych se chtěla 

obecně věnovat teoretickým východiskům zaměřeným jednak na postavení presidentů, 

ale především na problematiku autoritářských a hybridních režimů. Dále bych 

pokračovala biografií současné hlavy státu Běloruské republiky A. Lukašenka, popisem 

jeho funkce a vývoje této funkce a analýzou jeho pravomocí v rámci politického 

systému země. V dalších částech bych na běloruskou situaci aplikovala teoretické 

poznatky. V závěru by se mým cílem stalo konečné shrnutí shromážděných informací a 

celkové zhodnocení postavení presidenta Běloruské republiky ve vztahu k teoretickým 

východiskům z úvodní části.    

 Osnova: 

- Teoretický úvod  

- Biografie A. Lukašenka 

- Vývoj běloruského ústavního a politického systému 

- Aplikace teoretických poznatků, analýza běloruské situace pomocí teoretického 

aparátu 

- Závěr  
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Úvod 

V prosinci 2010 se v Bělorusku konaly další prezidentské volby, v pořadí již 

čtvrté za dobu existence samostatného běloruského státu. I tyto volby dopadly stejně 

jako předchozí, prezidentem se stal Alexandr Lukašenko, člověk, kterému dle Ústavy 

Běloruské republiky přijaté 15. března 1994, mělo končit oprávnění k zastávání prvního 

funkčního období v roce 1999. V lidovém referendu konaném v roce 1996 na popud 

presidenta země, byly běloruským národem za účasti 84,14% oprávněného obyvatelstva 

podpořeny změny Ústavy, které mimo jiné významně posílily pravomoci hlavy státu na 

úkor existujícího v té době Nejvyššího sovětu.1 V roce 2004 byly uskutečněny další 

změny Ústavy, kdy volební období prezidenta bylo ponecháno na dobu pěti let, ale 

podmínka, že nesmí tuto funkci zastávat více než dvakrát po sobě, byla z Ústavy 

vyloučena a o omezení funkčního období prezidenta republiky již není v článku 81 

Ústavy, který zní takto, zmiňováno: „President je bezprostředně volen národem 

Běloruské republiky na období pěti let na základě všeobecného, svobodného, rovného a 

přímého volebního práva za tajného hlasování.“2  

Odborná i laická veřejnost ocenila tento krok vesměs negativně; moc 

soustředěná v rukou jednoho člověka na dobu neurčitou – jev nyní pro Evropu dost 

neobvyklý. A Bělorusko, sice spadá svojí nedávnou minulostí do sovětského 

postkomunistického bloku a jeho geografická poloha je označována determinujícím 

termínem východní Evropa, má společné hranice se třemi zeměmi Evropské unie a je 

hlavní tranzitní tepnou nejen pro kamionovou, osobní a leteckou dopravu, ale jeho 

územím prochází produktovody, přepravující ropu i zemní plyn z Ruska, na kterých je 

západní Evropa energeticky závislá. Od roku 1996 se proto v mediích objevilo bezpočet 

článků a v odborných periodikách nejedna stať o běloruském politickém režimu, který 

obdržel nálepku nedemokratický a v roce 2005 byl dokonce ministryní zahraničních 

věcí USA Condoleezzou Rice označen za poslední zbývající diktaturu v srdci Evropy 

(the last true remaining dictatorship in the heart of Europe).3  

Tento výrok, po ní převzala řada anglojazyčných i jiných medií, které 

podobnými termíny vyjadřují svůj názor na politické dění v Bělorusku a tímto se ve 

velké míře podílejí na vytváření názorů o této problematice každého člověka různé 

                                                 
1 MEDVEDEV, R., Alexandr Lukašenko, s. 91  
2 Ústava 1994 s pozdějšími změnami, s. 17 
3 Označení je využíváno řadou medií, např. 
http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_the_last_dictators_last_hurrah 
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úrovně vzdělání. Například dle českých autorů S. Balíka a M. Kubáta, kteří se ve své 

knize Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů věnují rozboru 

nedemokratických politických systémů, media mohou nesprávným použitím odborných 

termínů vytvářet virtuální realitu a takovým způsobem podávané informace mohou být 

zkreslené a často vést k nepochopení událostí a chybné interpretaci.4 Jak uvádí dále, 

veškeré nedemokratické režimy se v posledních letech staly v očích veřejnosti 

odsouzeníhodnými, a proto se používají politiky jako součást politické kampaně a 

v každodenním konkurenčním boji.5   

Tak například termín diktatura a od toho odvozený pojem diktátor je dle 

italského politologa G. Sartoriho označení, které přišlo, aby nahradilo dříve po dlouhá 

léta používaný termín tyranie. Kořeny tohoto slova sahají do období římského impéria, 

kdy období zastávání úřadu římského diktátora bylo striktně časově omezeno na období 

6 měsíců a sloužilo jako způsob řízení státu v případě vojenského ohrožení. Později byl 

použit roku 1860 při sjednocování Itálie, kdy se A. Garibaldi prohlásil za diktátora, 

ve 20. století byl vzpomenut K. Marxem ve spojení diktatura buržoazie, kapitalismu 

nebo proletariátu. Po zkušenostech s druhou světovou válkou se dle slov Sartoriho 

začala diktatura chápat jako typ státu sui generis.6 Přitom autor ve svém díle Teorie 

demokracie uvádí, že dosud neexistuje uspokojivá teorie tohoto pojmu ve vztahu ke 

konkrétnímu způsobu získání moci, nabytí legitimity a formě vládnutí. Pokouší se ale o 

jakousi stručnou charakteristiku pojmu, a to, že se jedná o neústavní vládu, kde vládce-

diktátor se kriticky vymezuje proti existující ústavě a sám vytváří novou, která mu dává 

možnost neomezeně činit, co se mu zlíbí.7 Jisté tedy je, že diktatura je opakem 

demokracie a jak již bylo uvedeno výše, současný běloruský politický systém, nebo 

přesněji řečeno režim, z odborného vědeckého hlediska patří mezi nedemokratické, 

proto za pomoci odborné literatury se chci v první kapitole bakalářské práce věnovat 

teorii nedemokratických politických režimů, jejich pojmosloví, druhům a jiným 

aspektům této formy vládnutí. Ve druhé kapitole chci podrobně popsat situaci 

v Bělorusku, která nastala po rozpadu SSSR, problémy, kterým muselo čelit při 

formování samostatného státu, tvorbě nové Ústavy, prvních prezidentských volbách, 

vrátím se a podrobněji popíši okolnosti referenda v letech 1995 a 1996 a jejich dopady 

na politický režim, přiblížím současnou politickou a ekonomickou situaci v Bělorusku a 

                                                 
4 BALÍK, S., KUBÁT, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, s. 11 
5 Tamtéž, s. 11-12 
6 SARTORI, G. Teorie demokracie, s. 206 
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uvedu přehled existujících politických stran. Ve třetí kapitole shrnu teoretické poznatky, 

nabyté prostudováním odborné literatury, pokusím se je aplikovat na konkrétní případ 

běloruského politického režimu, dotknu se otázky tranzitologie, tj. přechodu 

k demokracii, otázky politické opozice a jiných témat ve vztahu k nynějšímu stavu dění 

v Bělorusku.  

Na úvod své práce chci uvést jednu z mého hlediska podstatnou věc: cílem této 

práce je pokus o konstruktivní vědeckou analýzu, neutrální, bez zaujetí z té či oné 

strany, s přihlédnutím k existujícím teoriím z publikací uznávaných českých a 

zahraničních odborníků, dostupným informacím a k takovým právním dokumentům 

Běloruské republiky jako Ústava, Volební zákoník a další. To, co se v současné době 

odehrává kolem mé rodné země, mě vede k zamyšlení, nejen nad tím, co je a není 

demokracie, zdá je skutečně aplikovatelná ve všech zemích, ale také nad tím, co vedlo 

k tomu, aby se běloruský politický režim stal systémem s nelichotivým označením 

nedemokratický a tato zamyšlení vedla k tomu, že jsem si opětovně a do vší hloubky 

uvědomila v nakolik těžké politické, ekonomické a kulturní situaci se ocitlo Bělorusko 

v devadesátých letech minulého století, kdy po rozpadu Sovětského svazu se muselo 

postavit na samostatnou dráhu budování suverénního státu, ale také k uvědomění v jaké 

nelehké pozici se nachází teď.                       

1. Nedemokratické politické režimy  

1.1 Teoretické východisko 

Podle autorů knihy Postkomunistické nedemokratické režimy, J. Holzera, a S. 

Balíka, neexistuje jednotná a akceptovatelná metoda typologie politických režimů.8 

Pokoušeli se o to dávní řečtí filosofové i jejich následovníci o několik staletí později. 

To, co bylo považováno za ideální typ zřízení společnosti ve starověkém Řecku, již 

neplatí pro dobu současnou, a dokonce i opačné typy tj. nevyhovující formy vládnutí 

jako tyranie, oligarchie, autokracie a jiné již pozbyly své platnosti a nedají se zcela 

aplikovat na soudobé politické režimy. Navíc dle názoru české politoložky B. Říchové 

politická věda, jakožto relativně mladá vědecká disciplina trpí metodologickou 

nevyzrálostí, která se projevuje metodologickým pluralismem a multiparadigmatičnosti, 

příznačných svými často zcela odlišnými přístupy.9  

                                                                                                                                               
7 Tamtéž, s. 207 
8 HOLZER, J., BALÍK S., Postkomunistické nedemokratické režimy, s. 63 
9 ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií, s. 19-22 



  

 

5

  

Samotný pojem politický systém, který je ústředním tématem této kapitoly se 

začal objevovat ve druhé polovině dvacátého století a je spojen se jménem D. Eastona, 

který vytvořil na základě poznatků G. Bertalanffyho, biologa zkoumajícího pojem 

systém obecně a sociologa T. Parsonse, nejrozsáhlejší definici politického systému, 

který je jen určitou částí lidské společnosti a nepostihuje jednotlivce jako celek. Nelze 

ho podle D. Eastona vymezit pouze prostřednictvím institucí, protože ty jsou v každém 

systému odlišné a taková kriteria jako politické strany, typ parlamentu, vláda atd. by 

nemohla být aplikovatelná na nedemokratické politické systémy a instituce, které se 

někdy liší jak názvem, tak svým charakterem. Pro Eastona jsou rozhodujícím aspektem 

vztahy mezi institucemi, nebo mezi jednotlivci, kteří se podílejí na politickém procesu. 

Základem pro tyto vztahy jsou ve společnosti autoritativně přidělované hodnoty, které 

lidem stanovují hranice, které nesmí překročit, pokud se nechtějí dostat do konfliktu s 

autoritou.10 Eastonův koncept politického systému dále rozvinul G. A. Almond, který 

ho definoval především prostřednictvím funkcí, které plní. Tyto funkce rozdělil do tří 

skupin – funkce vstupů, výstupů a funkce zpětné vazby. Funkce vstupů tvoří politická 

socializace jedinců, artikulace jejich zájmů, požadavků a potřeb, které považuje za 

nejdůležitější prvek formování politického systému, dále je to funkce agregace zájmů, 

které v každém politickém systému jsou jednotlivými skupinami definovány jinak, 

proto konfrontují, vzájemně se kombinují a přizpůsobují a jako poslední funkci určil 

politickou komunikaci, tj. tok informací mezi politickou sférou a společností.  

Hlavním Almondovym příspěvkem k teorii politického systému byl názor, že 

politické instituce jsou ve všech společnostech variabilní, tzn., podléhají proměně, 

zatímco funkce, které plní každý politický systém, jsou i v odlišných typech 

jednotlivých společností shodné.11 V každé společnosti, která je součástí ať 

demokratického nebo nedemokratického politického systému jsou dle Almonda 

přítomny výše zmiňované vstupy, jenom struktury, které se podílí na jejich naplňování, 

jsou odlišné. Například funkce agregace a artikulace zájmů může existovat i v zemi s 

totalitním a autoritářským stranickým systémem, i když v omezené formě a jen na 

nejnižší úrovni, čímž popřel názor, že totalitní politické strany tyto funkce znemožňují 

zcela.12  

                                                 
10 ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií, s. 51-52 
11 Tamtéž, s. 73 
12 Tamtéž, s. 70 
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Pojem politický systém, jak si všimli autoři knihy Postkomunistické 

nedemokratické režimy, J. Holzer a A. Balík je ale mnohem častěji používán ve spojení 

s demokracií, kdežto pro nedemokracii se vžil termín režim. Ve většině odborné 

literatury, ať již české nebo anglické se stalo běžným spojení totalitární, autoritářský, 

sultanistický režim (popřípadě jiný typ) a je natolik přirozený a vžitý, že málokdo se 

nad tím pozastavuje. Tato dichotomie vedla oba zmíněné autory k zamyšlení, zda se dá 

tvrdit, že politický systém v demokracii je něco kompletního, dovršeného, zda je to 

struktura, která umožňuje „…souhrnnou deskripci všech očekávatelných částí, jejich 

vzájemných vztahů a závislostí“.13 Čímž dle jejich názorů, použití pojmu režim u 

nedemokratických politických systému by mohlo znamenat, že se jedná o nekomplexní, 

nehotové a nedokonalé struktury. Takový názor ale záhy vyvracejí tvrzením, že 

neexistuje nic, jako hotový/nehotový politický systém, nýbrž jedná se o jiný druh 

poltických subsystémů, protože rozdíl mezi demokracií a nedemokracií nespočívá v 

rozsahu její systémové dokonalosti.14 Mnohem více důrazu kladou na rozlišení obou 

termínů na základě konceptu J. Linze o otevřeném, pluralistickém charakteru systému a 

jeho aktérů v demokracii a na druhé straně monistickém, limitovaně pluralitním 

charakteru režimů a aktérů v něm působících v nedemokracii.15 V demokracii se totiž 

vychází z předpokladů, že všem aktérům systému je umožněno podílet se na jeho 

utváření, fungování, jsou takřka součástí systému, zatímco v nedemokracii aktér 

postrádá právo na svobodné jednání.16 Přesto se ale přidržují názoru, že jakkoliv se vžila 

spojení demokratický politický systém a nedemokratický režim, nedají se tyto termíny 

používat vyloženě jenom v těchto striktních rámcích {viz termíny z odborné literatury: 

systém státostrany (G. Sartori), autoritářské stranické systémy (G. Almond)}.  

Dalším termínem, se kterým se často setkáváme v kontextu politických systémů 

a jejich subsystémů je pojem legitimita, který S. M. Lipset přirovnává schopnosti 

systému vytvořit a uchovat přesvědčení o tom, že stávající politické instituce jsou pro 

společnost nejvhodnější a nejúčinnější z hlediska plnění základních funkcí.17 Za funkce 

legitimity se označují následující prvky: tzv. perspektivy do budoucna, spojené např. s 

růstem životní úrovně, či zastavením jejího poklesu; působení ve sféře ekonomiky, 

politiky, kultury, za třetí je to procedura ve svých právních a systémových rámcích, 

                                                 
13 HOLZER, J., BALÍK S., Postkomunistické nedemokratické režimy, s. 24 
14 Tamtéž, s. 24 
15 Tamtéž, s. 26 
16 Tamtéž, s. 26 
17 Hloušek, V., Kopeček L., Demokracie, s. 123 
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znázorňovaná volbami, dělbou moci, politickou odpovědností a za čtvrté jsou to 

symboly jako státní vlajky, státní svátky a výročí, které doplňují tří výše zmíněné 

funkce.18 Legitimita je tak podle autorů S. Balíka a M. Kubáta něčím, s čím se 

setkáváme v praxi jak demokratických tak nedemokratických systémů, umožňuje 

vykonávat moc bez nutnosti donucování, posiluje moc a zvyšuje její efektivnost.  

Pojem moc (především politická) je dalším pojmem, který v kontextu dané práce 

zasluhuje pozornost. Dle G. Sartoriho je politická moc spojena s donucováním a 

vynutitelností, ten, kdo je u moci má právo vnutit bezpráví. Moc nařizuje a státní moc 

vydává příkazy podporované legálním monopolem moci.19 Ale na druhou stranu, dle 

názoru autora Teorie demokracie, není možné tvrdit, že politická moc je založena jenom 

na moci dle výše uvedené definice, politická společnost totiž není udržována pohromadě 

na základě příkazů a donucování, nýbrž na základě politické povinnosti, tj. politické 

„režimy“ udržuje jejich legitimita a její krize vede k neblahým následkům, a to ztrátě 

autority.20  

Autorita je posledním pojmem, kterému se chci věnovat pro účely vysvětlení 

vzhledem k tomu, že následující kapitola bude věnována typům nedemokratických 

politických režimů, včetně autoritářských. Jak je již uvedeno výše, krize legitimity vede 

podle G. Sartoriho ke ztrátě autority a tím ke krizi celé demokracie, legitimitu a autoritu 

chápe autor jako dvě strany stejné mince, jsou vnitřně velmi propojené. Odvolává se na 

definici pojmu autorita dle studie UNESCO, a to: „moc, která je akceptovatelná, 

respektovaná, uznávaná a legitimní.“21 I když dle názoru autora, moc, obzvláště 

politická může být spojována s donucováním, autorita není postavena na nařizování, a 

ani na žádné jiné formě donucování či síly, naopak autorita přestává být autoritou, když 

je podporována silou. Moc s absencí autority může být potlačující tehdy, jestliže 

donucování nahrazuje a posléze ničí autoritu, pří tom se Sartori domnívá, že je to právě 

autorita, co má nahrazovat moc a posilovat demokratický proces, protože autorita v 

demokracii minimalizuje moc a z držitelů moci činí držitelé autority.22 H. Arendtová, se 

domnívá, že autorita je často spojována s poslušností, a proto se mylně považuje za 

jakousi formu moci a násilí. Autorita však podobné praktiky zcela vylučuje, síly se 

podle ní používá tam, kde autorita selhala. Nemá nic společného ani s přesvědčováním, 

                                                 
18 BALÍK, S., KUBÁT, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, s. 68-69 
19 SARTORI, G. Teorie demokracie, s. 188 
20 Tamtéž, s. 189 
21 Tamtéž, s. 188 
22 Tamtéž, s. 190 
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ani s argumentováním: „Máme-li vůbec určit, co je autorita, musíme ji vidět jako 

protiklad vůči donucování silou, i vůči přesvědčování pomocí argumentů.“23 

Autoritativní vztah nespočívá podle Arendtové na síle toho, kdo poroučí, nýbrž v 

hierarchické struktuře, jejíž oprávněnost je společností (tím, kdo poroučí i tím, kdo 

poslouchá) uznávaná a v níž má každý předem určené místo.24 Vzhledem k historickým 

zkušenostem s druhou světovou válkou, ale Arendtová tvrdí, že moderní společnost 

zažívá trvalou a prohlubující se krizi autority ve všech sférách života, nejenom 

politické. Podobný postoj zastává i F. Zakaria, který ve své knize Budoucnost svobody 

věnuje rozsáhlou kapitolu Smrt autority popisu fungování americké společnosti v 

ekonomické, sociální a kulturní sféře. Tento autor ale ztrátu autority nepodkládá 

žádnými filosoficko-politologickými teoriemi, nýbrž zkušeností s demokratizační vlnou 

v USA, spojenou především s liberalizací finančního a hospodářského sektoru. Úpadek 

autority, aplikovatelný především na Spojené státy, vidí v tom, že demokratizace 

přinesla rovné příležitosti pro všechny, čímž zrušila starý režim; hodně výrobních 

odvětví se otevřelo lidem zvenčí, což způsobilo, že staré struktury přišly o svou moc a 

kontrolu a také poklesl význam elit, tj. té vrstvy americké společnosti, která tyto 

struktury řídila. Zároveň ale dodává, že pojem autorita byl v USA vždy vnímán jako 

něco podezřelého.25   

Pojem autorita, jak je vysvětlován výše, se týká především demokratických 

politických systémů, je ale spojován s jistou formou nedemokratického politického 

režimu, a to autoritářského. Jak uvádí G. Sartori, pojem autorita u nedemokratických 

režimů byl použit poprvé fašisty, aby diktátorský stát obdržel jakousi asociaci autority, 

byl to pro ně režim, kde autorita byla protikladem k její domnělé absenci v 

demokraciích.26 Pro západní demokracie ale autoritarismus (autoritářství) znamenal 

režim, který pojem autorita jenom zneužíval. Pro odlišení autority v autoritarismu od 

autority v demokraciích, se Sartori odvolává na D. Eastona, který jako jeden z prvních 

použil termínu autorita v souvislosti s teorií politického systému a navrhuje na základě 

jeho poznatků rozlišovat mezi autoritativní tj. demokratickou autoritou a autoritářskou 

nedemokratickou autoritou. To, co odlišuje obě autority, kromě absence a existence 

donucování, je jejích vztah ke svobodě. Skutečná demokratická autorita uznává 

svobodu, a naopak, svoboda je úzce spjatá s autoritou. Tam, kde existuje autorita, která 

                                                 
23 ARENDTOVÁ, H. Krize kultury, s. 7 
24 Tamtéž, s. 7 
25 ZAKARIA, F. Budoucnost svobody, s. 252 
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neuznává svobodu, vzniká autoritarismus (autoritářství). Platí tvrzení, že čím více je 

režim autoritářský, tím méně spočívá na přirozené, všeobecně respektované autoritě.27 

V českém prostředí v překladu z anglického originálu authoritarian se v poslední době 

vžil termín autoritativní, i když použití termínu autoritářský se tímto nevylučuje a tyto 

pojmy se v žádném případě nepoužívají pro stanovení demokracie či nedemokracie, 

protože dle názoru J. Holzera a S. Balíka, nenesou žádný normativní charakter.28 Dle 

názoru jiných autorů, V. Dvořákové a J. Kunce, pojmy autoritativní a autoritářský je 

potřeba rozlišovat, protože první vyjadřuje autoritu, která uznává svobodu a druhý 

autoritu, která svobodu neuznává.29 Protože pro název bakalářské práce jsem již dříve 

zvolila pojem autoritářský, budu se ho snažit držet i nadále v celém jejím obsahu.30     

 

1.2 Teorie nedemokratických politických režimů  

Po ukončení druhé světové války se řada politologů, jednak kvůli zkušenostem 

lidstva s nacistickým Německem a fašistickou Itálií, a zadruhé kvůli poválečnému 

rozdělení světa na takřka demokratický západ a komunistický východ, se začala zabývat 

studiem moderních nedemokratických politických systémů. Např. roku 1954 vyšla 

průkopnická práce pod názvem Jedinečný charakter totalitní společnosti od C. J. 

Friedricha a o několik let později kniha Totalitní diktatura a autokracie na které 

spolupracoval spolu s Z. Brzezinským, kde autoři vymezili hlavní body, dle kterých se 

charakterizuje totalitní forma vlády, jako vláda založená na oficiální ideologii, jediné 

masové politické straně, absolutní kontrole ozbrojené moci, prostředcích komunikace, 

systému fyzické a psychologické kontroly společnosti a centrálním řízení a kontrole 

ekonomiky. 

 Další autor, G. Sartori, pro definování politických systémů a režimů navrhuje 

použít Weberův pojem ideálního typu, v tomto případě zavádí konkrétní termín 

pólového typu, kdy tvrdí, že totalitarismus jako forma vládnutí, pokud splňuje výše 

uvedené body, je ideálním (extrémním) pólovým typem jednoho kontinua, který je jeho 

konečným bodem. Na druhém konci se nachází demokracie jako ideální pólový typ 

opačného kontinua, z čeho autor činí závěr, že žádný konkrétní režim (ani systém) 

                                                                                                                                               
26 SARTORI, G. Teorie demokracie, s. 190 
27 Tamtéž, s. 191 
28 HOLZER, J., BALÍK S., Postkomunistické nedemokratické režimy, s. 34 
29 DVOŘÁKOVÁ, V., KUNC, J. O přechodech k demokracii, s. 46 
30 Přesto se v práci místy objevuje termín autoritarismus, který je v této práci rovnocenný pojmu 
autoritářství  
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nemůže být čistě totalitní nebo demokratický.31 Jak zdůrazňují čeští autoři J. Holzer a S. 

Balík, (ne)demokracie nikdy není absolutně přítomná nebo zcela absenční, ale je ve 

vývoji, kdy buď roste a sílí, nebo naopak upadá.32  

A. Lijphart ve své knize Thinking about Democracy uvádí, že demokracie je 

fenoménem 20. století, přesněji řečeno skutečné demokracie se začaly objevovat až po 

roce 1945. Do té doby ani jedna země nesplňovala všechna kritéria proto, aby mohla být 

zcela označena za demokratickou, například v takových zemích jako Belgie, Francie, 

Itálie bylo volební právo pro ženy zavedeno až po skončení druhé světové války.33 Jiný 

politolog R. Dahl ve svém díle O demokracii stanovuje pět kriterií demokracie a zavádí 

termín pro ideální formu vládnutí polyarchie, tj, vládu mnohých. Mezi Dahlova kriteria 

patří efektivní participace, volební rovnost, poučené porozumění, kontrola nad 

nastolováním témat k projednání a zapojení všech dospělých.34 Jako hlavní konkurenci 

demokracie vidí R. Dahl poručnictví, kdy vychází z filosofie Platona o vládě filosofů, tj. 

odborníků, kteří jsou díky svým znalostem a schopnostem nadřazeni ostatním. Obhájci 

poručnictví dle R. Dahla si činí nárok vytvořit vládnoucí elitu, „…jejíž příslušníci 

budou nadřazeni ostatním svými znalostmi o cílech, jež by si stát měl stanovit, i o 

nejlepších prostředcích, jak těchto cílů dosáhnout“ a zároveň tvrdí, že vládnoucí elita 

bude natolik oddaná službě veřejnému dobru, že jim může být bez obav svěřena 

svrchovaná moc vládnout státu.35 R. Dahl namítá proti podobnému způsobu vládnutí 

argumenty, že zastánci poručnictví tímto popírají možnost lidí vládnout sami sobě (ve 

smyslu demokracie = vláda lidu) a uvádí, že řízení státu vyžaduje více, než pouhé 

odborné znalosti, nebo oddanost, a to nezkorumpovatelnost neboli odolnost vůči 

nezměrným pokušením moci, protože dle známého výroku lorda Actona: „Moc má 

sklon korumpovat; absolutní moc korumpuje absolutně.“36  

Dalším autorem, který se věnoval termínu poručnictví, byl E. Shils, který 

předpokládal, že poručnická demokracie je takový způsob státního zřízení, kde výkon 

moci je soustředěn v rukou exekutivy, kdy parlament se jeví být spíše loutkou, 

neexistuje nezávislá justice a je charakteristický pro modernizující se společnosti, kde 

obyvatelstvo lpí na tradicích a k demokratizaci musí být donucováno. Zároveň se Shils 

                                                 
31 SARTORI, G. Teorie demokracie, s. 202 
32 HOLZER, J., BALÍK S., Postkomunistické nedemokratické režimy, s. 61 
33 LIJPHART, A., Thinking about democracy, s. 234 
34 DAHL, R. O demokracii, s. 39 
35 DAHL, R. O demokracii, s. 69 
36 Tamtéž, s. 69 
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domníval, že poručnická demokracie je určitým předstupněm k politické demokracii.37 

R. Aron rozlišil v protikladu k ústavně pluralitním režimům tři nedemokratické typy, a 

to: autoritativně konzervativní, který vytváří representaci odlišnou od parlamentní, 

neumožňuje reálnou stranickou soutěživost, ale nepřipisuje vůdci veškerou neomezenou 

moc, nýbrž ho podřizuje zákonům, náboženství a morálce, fašistický, který je v řadě 

bodů podobný prvnímu, ale navíc se snaží zpolitizovat společnost a komunistický, který 

se vyznačuje absolutní mocí jedné strany. Každý ze zmiňovaných typů se dá aplikovat 

buď na Salazarovo Portugalsko, Francovo Španělsko, Itálii nebo Německo po první 

světové válce a samozřejmě na SSSR, i když v určitých bodech mohou mít společné 

prvky se současným Běloruskem, nejsou pro tento případ zcela aplikovatelné.  

To, co je pro tuto práci ústředním tématem, jak napovídá název, je režim 

autoritářský, který je dle názoru odborníků svébytnou kategorií režimů, jež se vymezují 

vůči oběma typově ideálním pólům politického uspořádání, tj. totalitnímu a 

demokratickému. Klasifikaci autoritářských režimů vytvořil španělský politolog J. J. 

Linz, a to na příkladu Španělska za vlády F. Franca, ze kterého tento koncept odvodil. 

Autoritářské režimy charakterizuje Linz na základě definičních znaků, a to 

následujících: limitovaný pluralismus; systém bez vedoucí ideologie, ale s typickou 

mentalitou; systém bez existence intensivní politické mobilizace a systém, kde vůdce, 

nebo malá skupina lidí uplatňuje moc uvnitř nekonkrétně definovaných, ale 

předvídatelných hranic.38 Nejvýraznějším rysem autoritářských režimů je limitovaný 

pluralismus, který vyniká obzvláště v protikladu s neomezeným pluralismem 

soutěživých demokracií.39 Linz charakterizuje limitovaný pluralismus jako režim, který 

nemá veškeré společenské a politické organizace podřízené jedinému centru, jsou 

tolerovány a někdy přímo podporovány různé organizace, ale s jedinou podmínkou - 

loajality vůči režimu. Pluralismus, omezovaný na politické úrovni existencí jediné 

strany, i když to není pravidlem (masová, nebo-li privilegovaná politická strana může 

absentovat), je tolerován na ekonomické a sociální úrovni. V tomto režimu je 

pluralismus povolený především v sociální, kulturní a částečně také ekonomické oblasti. 

Je povolena většinou jenom formální existence politických stran, různých sdružení 

kulturního, náboženského, politického charakteru, soukromý sektor podnikání. Politická 

participace je ale výsadou nemnohých a vládnoucí elita je podle Linze charakterizovaná 

                                                 
37 Hloušek, V., Kopeček L., Demokracie, s. 265 
38 Tamtéž, s. 268 
39 Tamtéž, s. 269 
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velkým množstvím činitelů pocházejících z byrokratických, armádních, náboženských 

nebo zájmových kruhů. V autoritářském režimu limitovaného pluralismu existuje tzv. 

semiopozice, která je nedominantní skupinou, často nezastoupená ve vládě, částečně 

kritizující stávající politický systém, ale ochotná s ním spolupracovat bez požadavků na 

změnu autoritářského způsobu vládnutí.  

Pro diversifikaci totalitních režimů od autoritářských, používá Linz takové 

termíny jako ideologie a mentalita, kdy existence prvního je typická pro totalitarismus a 

znamená přítomnost státní ideologie charakterizované donucovacími prostředky, 

určenými pro mobilizaci a manipulaci mas a existence druhého termínu - mentalita je 

typická pro autoritářské režimy, kdy mentality jsou všem srozumitelné hodnoty jako 

patriotismus, ekonomický rozvoj, sociální spravedlnost a pořádek.40 V současném 

Bělorusku není přítomná jediná masová privilegovaná politická strana, není zde ani 

striktně vyjádřena státní ideologie, proto se ve své práci budu nadále věnovat jenom 

autoritářským politickým režimům a k termínu totalitarismus v souvislosti s Běloruskem 

se stavím jako ke státnímu a společenskému zřízení, patřícímu do minulosti za doby 

existence SSSR.  

1.3 Typy autoritářských politických režimů 

Již jsem se zmiňovala o průkopnické klasifikaci autoritářských politických 

režimů od J. J. Linze a jeho tvrzení, že autoritarismus je zvláštním druhem politického 

zřízení, který se nenachází ani na jednom konci osy totalitarismus – demokracie. Ve své 

práci vymezuje Linz následující typy autoritářských režimů, a to: byrokraticko-

militaristické, jako například Španělsko za vlády F. Franca, nebo Chile za Pinocheta; 

organicko-etatistické, založené na korporatismu, jako Portugalsko za Salazara nebo 

Caetana; mobilizační autoritářské režimy v postdemokratických společnostech, které 

nedokázaly úspěšně řešit vzniklé problémy a demokracii udržet; postkoloniální 

mobilizační autoritářské režimy; rasové etnické „demokracie“; defektní a předtotalitní 

autoritářské režimy jako Československo v letech 1945-1948 a posttotalitní autoritářské 

režimy, kam se řadí země východní Evropy od poloviny 50. let 20. století.41 V polovině 

90. let z posttotalitních autoritářských režimů učinil Linz společně se svým kolegou A. 

Stepanem jednu ze samostatných  kategorií možného uspořádání politické obce, protože 

vzdálenost posttotalitních politických režimů od jiných autoritářských se jim zdála 

                                                 
40 Tamtéž, s. 272 
41 Hloušek, V., Kopeček L., Demokracie, s. 274 
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dostatečně velká.42 Posttotalitarismus je charakterizován jako systém, kde je mnohem 

větší stupeň společenského pluralismu, ale postrádá se pluralismus politický, kdy je 

povolena jediná vůdčí politická strana, nechybí státní ideologie, ale existuje všeobecná 

forma nedůvěry vůči ní a dokonce vůdčími osobnostmi je považovaná za utopii a 

mobilizace též ztratila svojí původní intenzitu.43 Linz tedy definuje tří nedemokratické 

politické systémy: totalitarismus, autoritarismus, posttotalitarismus a jako čtvrtou 

kategorii zavadí sultanistické politické režimy.  

Ve své knize Sultanistic Rgimes,  kterou napsal společně s H. E. Chehabi se 

odvolává na koncepci M. Webera o extremní formě patrimonialismu, tzv. sultanismus, i 

když sultanismus je politický režim, který se podle J. Linze dá pozorovat v určitých 

obdobích v zemích jako Haiti, Irán, Dominikánská republika, tj. hodně vzdálených 

Bělorusku, přesto považuji za nutné pro úplnost teorií nedemokratických politických 

režimů se o tom zmínit blíže. Ideální typ sultanistického zřízení se dá charakterizovat 

následovně: režim se zakládá na osobnosti vůdce, kdy oddanost vůči němu je založena 

na pocitu strachu a systému odměn vůči spolupracovníkům, nikoliv na charismatu 

vůdce, nebo jeho dovednostech, ani ne na ideologické příslušnosti. Vůdce vykonává 

svojí moc bez omezení funkčního či prostorového, dle vlastního uvážení a především 

bez existence nějaké státní ideologie nebo hodnotového systému, kdy sice existuje 

společenský a ekonomický pluralismus, ale je neustále narušován libovolnými 

rozhodnutími a zásahy vůdce. Vůdce je obklopen jemu loajálními lidmi především 

z nejbližšího okolí, jako členové rodiny, přátelé, podnikatelské asociace, či lidí, osobně 

zainteresovaných na užití násilí s cílem udržení existujícího režimu. Pozice těchto lidí 

závisí na celkovém podrobení vůdci, a jejich společenské postavení a autorita pak na 

jejich společném vztahu.44 Ne vždy však všechny výše zmiňované rysy podle Linze jsou 

zcela naplněny a režim, kde, například, okruh lidí kolem vůdce je širší, osobní uvážení 

(volnost rozhodování) vůdce méně extensivní a vůdce může zastávat určitou třídní nebo 

politickou pozici ve společnosti, se nazývá neopatrimonialismus.45 Na současný 

politický systém Běloruska se dá aplikovat několik rysů z výše popisovaných teorií 

politických režimů, je to i poručnictví R. Dahla i omezený pluralismus J. J. Linze, 

včetně některých prvků sultanismu a posttotalitarismu, ale proto, abych co možná 

                                                 
42 BALÍK, S., KUBÁT, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, s. 61 
43 Tamtéž, s. 62 
44 CHEHABI, H. E., LINZ, J. J., Sultanistic Regimes, s. 7 
45 Tamtéž, s. 9-10 
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nejpřesněji definovala k jakému typu autoritářského režimu patří současný běloruský, 

považují za nutné zmínit se v práci ještě o následujících teoriích.  

Protože po skončení studené války, se většina odborníků domnívala, že všude ve 

světě zvítězí demokracie, jako nejvyšší a nejlepší způsob uspořádání společnosti, přesto 

se řada zemí uchýlila k jiným formám politických režimů, poskytla tato situace 

zajímavou možnost pro studium nedemokratických politických režimů a v souvislosti 

s tím se objevily další nové teorie. V devadesátých letech minulého století to byl F. 

Zakaria, který přišel s myšlenkou neliberální demokracie, tj. režimu, v němž se volby 

mísí s autoritářstvím, kdy píše, že na Západě je demokracie liberální neboli ústavně 

liberální, pro kterou jsou podle autora charakteristické svobodné a řádné volby, vláda 

práva, oddělení jednotlivých mocí a ochrana základních svobod projevu, vyznání, 

shromáždění, tj. to, co neliberálním demokraciím schází.46 Podotýká, že ústavní 

liberalismus nemusí být nutně synonymum pro demokracii, obzvláště, co se týká 

rovných a svobodných voleb, protože i z demokratických voleb může vzejít vítěz, který 

nehodlá aplikovat ústavní liberalismus. Proto Zakaria tvrdí, že v uplynulých letech na 

Západě, demokracie splývá se svobodou, jsou to dva od sebe neoddělitelné pojmy, ale 

jinde ve světe, jsou tyto dvě věci oddělené, zatímco demokracie může vzkvétat, svoboda 

nikoliv.47 Autor se odvolává na tradici pocházející z filosofie, která vyzdvihuje svobodu 

a důstojnost jednotlivce před útlakem ať už církve nebo státu. Ústavní liberalismus se 

vyvinul v Evropě a USA jako ochrana práva jednotlivce na život, majetek, svobodu 

vyznání a projevu, a je ústavní proto, že klade důraz na vládu zákona v politice.48 

Zakaria tvrdí, že Bělorusko, společně s Ruskem za Putina, Venezuelou za Chaveze, 

současným Kyrgyzstánem, Kazachstánem, Běloruskem a dalšími zeměmi jsou příklady 

neliberální demokracie, kde si prezident přisvojuje pravomoci jak na horizontální úrovni 

(na úkor ostatních orgánů moci), tak na vertikální (na úkor regionálních a místních 

úřadů, soukromého sektoru, medií).49 Na vlastní otázku, kde by se měla demokracie 

napříště uchytit a rozvíjet, odpovídá, že kromě Mexika, to je právě Bělorusko, kdy 

vychází především z ekonomického ukazatele příjmu na hlavu ročně v stanovené výší 

mezi 5000 až 6 000 USD (7550 USD v Bělorusku dle údajů autora). Podmínkou je ale 

podle Zakarii, že se „…zbaví svého zvoleného autokrata Alexandra Lukašenka…“.50  

                                                 
46 ZAKARIA, F., Budoucnost svobody, s. 22 
47 Tamtéž, s. 22 
48 Tamtéž, s. 25 
49 Tamtéž, s. 125 
50 Tamtéž, s. 99 
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Další autor G. O’Donnell přišel s myšlenkou tzv. delegativní demokracie, která 

se vyznačuje přítomností vyšších oligarchických vrstev v roli sociopolitického hybatele, 

autoritářskými metodami zachování pořádku, depolitizací společnosti, „normalizací“ 

ekonomické sféry.51 Nekontrolovaná centralizace je podle autora nepřítelem liberální 

demokracie. V takových režimech jsou formálně ustaveny demokratické instituce jako 

parlament a jsou aplikovány demokratické procedury jako například soutěživé volby, 

ale tyto procedury mají spíše jen formální charakter, protože takovým režimům chybí 

demokratická praxe, neboli pevně zakořeněná občanská politická kultura. Vůdcem 

v delegativní demokracii často bývá charismatická hlava státu, prezident, který stojí 

mimo politické strany a jiné instituce. Prezidentské a parlamentní volby jen potvrzují 

dominanci elit, vítězství opozice a výměna stávajících elit je téměř nemožná, význam 

opozice samotné je často negován nebo zesměšňován, je přítomen populismus. 

Prezident vystupuje v roli ochrance pořádku ve státě, je vybaven silným mandátem 

prostřednictvím voleb od lidu, mocensky dominuje nad parlamentem, někdy i ústavním 

soudem. Takový stav připisuje O’Donnell především zemím s odlišnou tradicí přístupu 

k realizaci občanských práv a svobod v porovnání se západními demokraciemi a jako 

příklady delegativních demokracií uvádí především země Latinské Ameriky, i když 

jinými autory byl daný termín aplikován i na Rusko v éře presidenta Jelcina.52  

V 90. letech 20. století se v souvislosti s moderními nedemokraciemi začal 

vyskytovat termín hybridní režimy, a to v podání již zmiňovaného autora O’Donnella 

jako protiklad k Dahlovu konceptu polyarchie. O’Donnell determinoval typ polyarchie 

neformálně institucionalizované, tj., režim hybridního charakteru, kde jsou narušeny 

horizontální linie odpovědnosti, splývá soukromý a veřejný sektor. Podrobněji koncepci 

hybridních režimů rozpracoval L. Diamond na bázi pozorování existujících režimů, kdy 

tzv. hybridní režimy mají formální demokratickou stránku, ale používají autoritářské 

procedury a nástroje.53 V souvislosti s hybridními režimy mluví Diamond o 

pseudodemokracii a poukazuje, nakolik se stala demokracie trendem v mezinárodním 

systému, jedinou akceptovatelnou formou vlády a režimy, které nemohou být označeny 

za demokratické, ale pro elity takových režimů se jeví demokratická forma vládnutí 

natolik lákavou, že investují úsilí i prostředky na její formální aplikaci, byť je to pouze 

                                                 
51 HOLZER, J., BALÍK S., Postkomunistické nedemokratické režimy, s. 45 
52 Tamtéž, s. 47 
53 Tamtéž, s. 52 
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klam.54 Dále navrhuje rozlišovat mezi autoritarismy soutěživými a nesoutěživými 

(hegemonickými) ve smyslu existence regulérních, soutěživých, multipartistických 

voleb a dochází k závěru, že to, co odlišuje volební demokracii od liberální je přísné a 

ověřitelné dodržování politických a občanských práv a svobod (rule of law). Zároveň 

poukazuje na to, že v současné době ubývá politicky uzavřených, klasických 

autoritarismů. Hlavní váha v teorii hybridních režimů se připisuje jevu voleb, otázce 

schopnosti opozice a jejích kandidátů vést kampaň a také průběhu sčítání hlasů, protože 

právě volby představují v demokraciích arénu pro legitimizaci redistribuce moci.55 

Zároveň, jak podotýkají J. Holzer a S. Balík, je toto kritérium metodologicky velmi 

těžko uchopitelné a nelze jenom na jeho základě klasifikovat celou škálu 

nedemokratických režimů, protože stanovit přesnou hranici mezi čistým demokratickým 

a nečistým nedemokratickým charakterem voleb je téměř nemožné.56  

Nutné je ještě dodat, že hybridní režimy jsou provázány s tranzitologickým 

paradigmatem a průběh přechodu k modelu nově ustavovaného režimu do značné míry 

závisí na charakteru odstraňovaného režimu. Protože Bělorusko po dlouhá léta bylo 

součástí SSSR, jedná se o přechod od sovětského komunistického režimu, 

charakterizovaného existencí jedné masové politické strany, prorůstající nejen do všech 

složek státní moci, ale i do všech sfér společenského, ekonomického a soukromého 

života. Během své několikaleté existence prošel sovětský komunismus změnou 

v podobě nástupu M. Gorbačova na post generálního tajemníka Ústředního výboru 

komunistické strany SSSR, po čemž následovalo období perestrojky a vyvrcholilo 

zhroucením Sovětského svazu v roce 1991. V každé z 15 republik SSSR ale změny 

probíhaly na základě odlišných etablovaných podmínek, vycházejících z historie 

budování jak politické společnosti, tak národní identity před jejím zařazením do 

socialistického tábora. Například v Bělorusku dle názoru J. Holzera a S. Balíka byl 

zjevně nedokončený proces formování běloruského národa, jeho identity a státnosti, což 

je dodnes na Bělorusech patrné.57 Zkušenost Běloruska s demokratickým pluralistickým 

kompetitivním politickým uspořádáním je natolik minimální, že o ní prakticky nelze 

hovořit. Z historického hlediska totiž Bělorusko bylo součástí Velkoknížectví 

litevského, později Rzeczpospolity, po dělení Polska součásti Ruského impéria, na 

přelomu let 1918 a 1919 krátce existovala Běloruská lidová republika, která byla 
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v lednu 1919 připojena ke vznikajícímu Sovětskému svazu a přejmenována na 

Běloruskou sovětskou socialistickou republiku, kdy její západní část (Grodno, Brest) až 

do roku 1939 patřila Polsku. Rozpad SSSR byl proto pro Bělorusy velkou událostí, 

změnou v zaběhlém systému státního zřízení a zároveň obrovskou výzvou pro budoucí 

státní činitele ve věci budování samostatného státu, ale s majoritní existenci politických 

činitelů prosovětského myšlení.  

Nyní se chci vrátit k termínu limitovaný pluralismus od J. Linze, především 

proto, že několikrát zmiňovaní autoři J. Holzer a S. Balík, ve své knize 

Postkomunistické nedemokratické režimy uvádí, že autoritářské režimy se nachází na 

ose limitovaný pluralismus – monismus, tj. limitovaný pluralismus je maximem, 

kterého jsou schopny autoritarismy dosáhnout, aniž by se proměnily v demokracii. Ve 

všech autoritářských režimech se totiž lze setkat s odlišným způsobem limitování 

pluralismu, ať už jde o ponechání stranického pluralismu ale omezení v jiných sférách 

(Albánie, Srbsko), nebo limitovaný pluralismus s nesvobodnou ekonomikou (Rusko, 

Ázerbájdžán, Uzbekistán) a monismus, kam autoři zařadili Bělorusko. Pro monismus je 

příznačné, že hegemonem v politické sféře je vůdce (prezident) a jemu podřízený státní 

aparát. Od prvních voleb v roce 1994 A. Lukašenko upevňoval své postavení v politické 

struktuře Běloruska, kdy v roce 1996 na základě uskutečněného referenda byly posíleny 

prezidentské pravomoci na úkor parlamentu v porovnání se zněním Ústavy z března 

1994 a od té doby formován systém na základě silného postavení prezidenta a jemu 

podřízeného exekutivního aparátu byrokratických a bezpečnostních složek jako vláda 

v podobě Rady ministrů, Administrace Presidenta, Výbor pro státní kontrolu, 

dvoukomorový parlament s poslanci volenými v jednomandátových volebních 

obvodech, téměř bez stranické příslušnosti. Prezidentské volby při existenci více 

kandidátů jsou pravidelně vyhrávány A. Lukašenkem s velkým počtem hlasů kolem 

80%, což řadu odborníků svádí k myšlence zfalšování výsledků a manipulace s hlasy. 

Exekutivní moc a velká míra legislativní moci je držena v rukou prezidenta a jeho 

administrativního aparátu. Dle názoru již zmíněných autorů, patří současné Bělorusko 

s formální existencí politických stran, limitovaným institucionalizovaným pluralismem 

byrokratické politiky, se státem kontrolovanými prorežimními strukturami a hlavně 
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monistickým centrem ztotožněným s osobou prezidenta na ose omezený pluralismus – 

monismus nejblíže k druhému pólu.58 

 Jiní autoři, S. M. Eke a T. Kuzio ve svém článku publikovaném v Europe-Asia 

Studies, se domnívají, že současné Bělorusko za vlády A. Lukašenka patří 

k sultanistickému autoritarismu (sultanistic authoritarianism) a své tvrzení zakládají na 

klasické Linzově (a Weberově) teorii sultanismu a patrimonialismu  a uvádějí 7 prvků 

potvrzujících jeho existenci v Bělorusku. Je to osoba vůdce, těsně spjatá s výkonem 

státní moci, elita, která je vybíraná z jeho nejbližšího okolí (o tom jsem se již zmiňovala 

v souvislosti s J. Linzem). Za druhé je to splývání státní a soukromé sféry, mající za 

následek korupci, neprůhledný rozpočtový systém a nezainteresovanost v podporování 

soukromého podnikatelského sektoru, zatíženého složitou legislativou a fiskální 

politikou. Za třetí je to Linzova teorie o absenci ucelené státní ideologie a loajalita 

založená ne na charismatu vůdce, nýbrž na systému strachu a odměn, dále je to absence 

stabilního právního řádu (rule of law), který je narušován libovolnými rozhodnutími 

vůdce, který necítí potřebu podkládat svá rozhodnutí nějakou ideologii. Za páté je to 

absence politické plurality, obzvláště, co se týká angažovanosti politických stran, 

depolitizace obyvatelstva, dále je to nepředvídatelnost politického režimu 

sultanistického typu, vděčnost elit, soustředěných kolem osoby vůdce, které v případě 

zbavení funkce se někdy zařazují do řad umírněné opozice a opozice samotná, 

etablovaná z řad nacionalistů, kulturní inteligence, proliberálních reformátorů apod., 

která je často potlačovaná. A jako poslední kritérium je spíše předpověď možného 

směřování sultanistického režimu k jeho konci, a to, když vůdce (sultán) svolí k mírné 

změně uvnitř režimu ve prospěch nacionalistů, kteří jsou proti integraci s Ruskem, 

zaměření na integraci s EU, demokratizaci, liberalizaci ekonomiky (ale také na druhou 

stranu posílení běloruské identity, což ale může vyvolat v Bělorusku nespokojenost, 

protože v současné době většina Bělorusů, i když dobře zná běloruský jazyk, 

upřednostňuje použití ruštiny, protože cítí jen velmi malou identifikaci s běloruským 

jazykem).59  

Další autor, tentokrát ruského původu, V. Rovdo publikoval v časopise Acta 

Slavica Iaponica, článek věnovaný běloruskému politickému systému, kde dochází 

k podobnému závěru, jako předchozí autoři, a to, že současný režim je personalistickou 

autoritativní diktaturou s prvky sultanismu, ve kterém všechny politické funkce jsou 
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monopolem prezidenta, existuje omezený ekonomický a sociální pluralismus, ale chybí 

politický v podobě konkurence politických stran, absentuje státní ideologie, ale do 

obecného povědomí se aplikují myšlenky, které negují demokracii a prozápadní nálady 

a existuje občasné pronásledování lidí na základě politických motivů.60   

Výčtem existujících teorií nedemokratických režimů a jejich typů jsem završila 

první část práce. V následující druhé části chci blíže představit současnou podobu 

politického systému Běloruska, okolnosti jeho vzniku a především se chci věnovat 

studiu Ústavy, osobnosti prezidenta, jeho nástupu do úřadu a dopadům na politický 

systém Běloruska.  

2.  Politický režim Běloruské republiky 

2.1 Rozpad SSSR 

Za několik desítek let existence SSSR, státy, které byly jeho součástí, se musely 

podrobit centralizovanému vedení z Moskvy, kde se rozhodovalo o všech důležitých 

otázkách. Existovala jediná povolená politická strana, komunistická KSSS, jejíž 

představitelé stáli v čele každé z 15 republik SSSR a byli zcela podřízení jejímu 

Ústřednímu výboru. V jednotlivých zemích sice existovaly parlamenty (od r. 1978 i 

v Bělorusku), které měly své vlastní socialistické ústavy, do určité míry i legislativu, ale 

nebyly to suverénní státy, jak je známe dnes. Zvolení M. Gorbačova na post generálního 

tajemníka ÚV KSSS znamenalo novou éru v historii SSSR, politiku tzv. glasnosti a 

perestrojky. Zatímco pro některé země sovětského bloku, jako  pobaltské a zakavkazské 

republiky, to bylo znamením pro formování nacionalistických hnutí a vedlo jako 

v případě Litvy k vyhlášení nezávislosti, v Bělorusku byla tato situace jiná. V březnu 

1990 se konaly volby do Nejvyšších sovětů jednotlivých republik, kdy z 350 mandátů 

v Bělorusku bylo obsazeno po prvním kole voleb pouze 98 poslanců a až po 

doplňujících komunálních volbách v roce 1991 se jejich počet zvýšil na 327 poslanců, 

tj. parlament fungoval v neúplném složení a na rozdíl od jiných svazových republik ani 

nezavedl funkci presidenta.61  

V únoru 1990 bylo na sjezdu KSSS oznámeno, že se tato strana vzdává svého 

monopolního postavení a o několik měsíců později byl v SSSR přijat zákon o 
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občanských sdruženích, který de facto spustil proces ustavení politických stran, kdy v 

srpnu 1991 vše vyvrcholilo pozastavením činnosti KSSS a později jejím rozpuštěním.62 

 Ačkoliv komunistická strana Běloruska za dobu existence SSSR se počítala za 

jednu z nejvěrnějších a nejspolehlivějších, na počátku 90. let neměla silného lídra, aby 

se mohla udržet i nadále, a proto se v srpnu 1991 pod vlivem událostí také rozpadla, i 

když v parlamentu po volbách z r. 1990 i nadále zůstávala většina poslanců zvolených 

jako kandidáti sovětské komunistické strany, kteří ale již nebyli jednotní. Po těchto 

volbách se do parlamentu dostali i představitelé opoziční strany – Běloruské lidové 

fronty (dále BNF), kteří zaujímali celkem aktivní pozici, i když v malém počtu 27 lidí. 

Lídrem BNF se stal Z. Poznjak, běloruský spisovatel, historik, politik, který zastával 

radikálně nacionalistický program, byl pro úplné oddělení nejen od SSSR, ale celkově 

od Ruska. Dalšími politickými stranami, které vznikaly v průběhu let 1990-1991 byly 

Nacionálně-demokratická strana vytvořena v létě 1990, jedna z nejstarších politických 

stran sociálně-demokratická Hromada, Běloruská křesťanská strana a jiné, kterým se 

budu věnovat podrobněji v dalších kapitolách této práce. Na jaře a na podzim r. 1991 se 

konal sociologický průzkum, ve kterém se sledoval žebříček popularity politických 

stran mezi obyvatelstvem s následujícími výsledky: BNF v březnu obdržela 9,1% a na 

podzim 18,6%, rozpadající se komunistická strana Běloruska 52,1% na jaře a 5,1% na 

podzim a ostatním nově vzniklým stranám připadlo kolem 4-5%.63  

Prvním krokem k samostatnosti země byla 27. července 1990 přijatá Deklarace 

Nejvyššího sovětu Běloruské republiky, ve které se hovořilo o svrchovanosti země, její 

nezávislosti ve vnějších vztazích, o připravenosti vytvořit právní stát s neutrální a 

bezjadernou zónou, vlastní armádou a ochranou běloruské historie a běloruského 

jazyka, nemluvilo se ale o výstupu země ze struktury SSSR.64 Zajímavé je i to, že 

běloruský parlament ratifikoval text deklarace, jako jeden z posledních, po vzoru 

ostatních zemí. Po vyhlášení svrchovanosti, kterého se zúčastnila celá řada zemí, se dle 

návrhu M. Gorbačova mělo konat celosvazové referendum o zachování SSSR, kdy 

pobaltské země, Gruzie, Moldávie a Arménie odmítly toto referendum vyhlásit. Ale 

v Bělorusku při účasti 83% se pro zachování vyslovila většina obyvatelstva, stejně jako 

v Rusku, na Ukrajině a několika dalších republikách.65 Z ekonomického hlediska 

v Bělorusku vládl chaos a nejistota, na podzim r. 1991 někteří zaměstnanci státních 
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podniků přestali dostávat platy a v reakci na zvýšení cen lidé vycházeli na protestní akce 

do ulic, podobná situace vládla na celém území SSSR.  

Běloruský Nejvyšší sovět v té době vybral za svého předsedu (mluvčího) N. 

Děmentěje, kandidát opozice na tuto funkci S. Šuškevič se stál jeho náměstkem. 

Parlamentem tehdy po dlouhých diskusích byly přijaty zákony o změně názvu ze 

Sovětské socialistické republiky na Běloruskou republiku (Respublika Bělarus‘), 

zákony o státní vlajce, státním znaku, které byly dílem opozice v čele s BNF. Za stání 

symboly byla přijata bíločervenobílá vlajka a za znak jezdec na koni, tzv. Pahonja, které 

se staly předmětem sporu v následujících letech a dosud rozdělují v názorech 

obyvatelstvo Běloruska. Předseda Nejvyšší rady tehdy neměl téměř žádné pravomoci, 

nemohl ani rozpouštět parlament, navíc v situaci politického a ekonomického chaosu, 

postavení N. Děměntěje bylo velmi složité, proto podal rezignaci a na jeho místo byl 

určen již zmíněný kandidát opozice fyzik S. Šuškevič, který ale nebyl v té době lídrem, 

schopným vést celý parlament a neměl ani dostatečnou podporu, připomenu, že 

v parlamentu bylo jenom 27 představitelů opoziční BNF. Člověkem, kterého 

podporovala většina poslanců byl V. Kebič, na straně kterého stali ředitelé a úředníci 

státních podniků, představitelé krajských sovětů, kteří vytvořili tzv. hospodářskou frakci 

soustředěnou v parlamentu, která měla navrch a V. Kebič zaujal funkci předsedy vlády 

s pravomocí podepisovat Nejvyšším sovětem přijaté zákony.66  

V prosinci 1991 v důsledku neúspěšného srpnového puče a následného dění, 

které akcelerovalo rozpad Sovětského svazu, oba politici jednali za Bělorusko v malé 

běloruské vesničce Viskuli s B. Jelcinem a L. Kravčukem o dalším osudu SSSR. Nutno 

dodat, že tehdejší běloruští představitelé nebyli zastánci vytopení ze struktury SSSR, ale 

spíše pro jeho modernizaci a ekonomickou nezávislost Běloruské republiky v rámci 

Sovětského svazu. Dle názoru historika R. Medvěděva jedním z možných důvodů toho, 

proč Bělorusko na rozdíl od jiných zemí nevystupovalo proti další existenci země ve 

struktuře SSSR, byly těžké následky černobylské jaderné katastrofy, kdy Bělorusko 

utrpělo obrovské ekonomické ztráty a muselo se potýkat s přírodní katastrofou 

dalekosáhlých rozměrů.67 Rozpad SSSR v té době byl vnímán jako možný konec 

spolupráce a především ekonomické pomoci ze strany ostatních zemí SSSR na likvidaci 
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následků této katastrofy, která je a ještě dlouho bude velmi těžkým břemenem pro 

běloruský národ. 

  Dohoda, která vzešla z prosincových jednání, znamenala de facto rozpad SSSR 

a musela být ratifikována běloruským parlamentem, kdy všichni poslanci hlasovali pro, 

s výjimkou tehdy nepříliš známého, ale politický aktivního poslance A. Lukašenka.68 1. 

ledna 1992 se Bělorusko stalo samostatnou zemí. 

2.2. Tvorba Ústavy samostatné Běloruské republiky 

 Důležitým úkolem té doby se stalo formování ústavy nezávislého Běloruska, 

které zatím fungovalo dle Základního zákonu BSSR z r. 1978 a Ústavy SSSR. Nad 

vytvořením Ústavy se pracovalo již od podzimu r. 1990, paralelně se všemi politickými 

událostmi v rozpadajícím se SSSR. Byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, které se 

později spojily do jedné a jejíž členové již měli zkušenosti se zpracováním Deklarace. 

Je důležité uvést, že v  parlamentu po volbách z r. 1990 se nacházeli nezařazení 

poslanci, zvolení ještě za formální existence SSSR, představitelé komunistické strany, 

27 představitelů BNF a veteráni druhé světové války a všichni tito lidé měli podstatný 

vliv na proces přijetí Ústavy, který se odehrával v atmosféře neustálých změn ve složení 

pracovních komisí, konkurenčního boje mezi opozicí a ostatními členy parlamentu a 

někdy i nezodpovědnosti některých poslanců, kteří se buď nedostavovali na jednání, 

nebo se s velkou oblibou zdržovali hlasování. Opoziční představitelé proto navrhovali 

v lednu 1992 rozpustit Nejvyšší sovět a vyhlásit nové volby, na což sice dostali svolení 

od Centrální volební komise a začali sbírat podpisy, ale nakonec Nejvyšší sovět pod 

vedením S. Šuškeviče konání referenda odložil z důvodů priority přijetí ústavy.69 

 Hlavním bodem sporu ve vytvoření hlavního zákonu se stala otázka, zda 

Bělorusko má být prezidentskou nebo parlamentní republikou a zda se vůbec má 

zavádět funkce prezidenta. Například S. Šuškevič, předseda Nejvyššího sovětu na 

podzim 1992 navrhl vytvořit stát, který se zakládá na principu dělení moci, 

s parlamentem složeným z poslanců-úředníků, kde prezident nebude mít výkonné 

pravomoci.70 Někteří poslanci se vyslovili proti a navrhovali zavést silný prezidentský 

úřad, dle záznamů z jednání se dochoval následující příspěvek poslance V. Gončara: 

„Musí to být hlava státu s pevně stanovenými funkcemi. Pojďme se nevzdalovat od 
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zvyků našeho obyvatelstva, mentality, žili jsme po staletí v podmínkách tvrdého 

systému.“71 Tehdy byly ke hlasování ústavní komise předloženy tři návrhy ohledně 

úřadu prezidenta: nezavádět tuto funkci vůbec, zavést funkci silného prezidenta, nebo 

zřídit úřad prezidenta s representativními pravomocemi. 26 členů komise hlasovalo pro 

absenci úřadu prezidenta, 21 lidí hlasovalo pro reprezentativní funkce prezidenta a 

jenom 7 se vyjádřilo pro zavedení úřadu prezidenta se silnými pravomocemi.72  

Pro zajímavost uvedu, že první verze ústavy byla vytvořena už 28. ledna 1991 a 

zaslána do Moskvy pro její schválení. Tehdy se ale Bělorusům vyčetlo, že ignorují 

postavení Běloruska v rámcích SSSR a orientují se na vytvoření samostatného subjektu 

mezinárodního práva. Již tato ústava počítala se zavedením úřadu prezidenta, který měl 

být hlavou státu a výkonné moci, garantem státní svrchovanosti, národní bezpečnosti, 

volený na dobu pěti let, nejvýše dvakrát po sobě. V ústavě se předvídala možnost 

odvolání prezidenta počtem 107 pozitivně hlasujících poslanců z celkového počtu 200 

při iniciativě 25 poslanců. Největší pravomoci připadaly Nejvyššímu sovětu (nebo 

Sojmu, na názvu nebyla shoda), jako hlavnímu legislativnímu orgánu, který měl právo 

měnit ústavu, vyhlašovat referenda, schvalovat kandidáta na premiéra, státní rozpočet, 

schvalovat složení ústavního, nejvyššího a nejvyššího hospodářského soudu a jiné 

pravomoci.73 V textu ústavy se mluvilo o demokracii, která se realizovala na základě 

pluralismu politických institucí, ideologií a názorů, uzurpace ze strany vlády se 

vykládala jako zločin.74 Co se tyká změny ústavy, tato možnost byla přidělena 

parlamentu, prezidentovi, Ústavnímu soudu a nejméně 50 000 občanům Běloruska. 

Návrh na změnu mohl být přijat po dvou čteních, konaných po třech měsících po sobě. 

 První verze byla vydána v Národních novinách v prosinci 1991 a předložena k 

diskusím, druhá, již pozměněná verze byla zveřejněna po rozpadu SSSR v srpnu 1992, 

odkud byla vyřazena položka o uzurpaci ze strany vlády, která byla nahrazena volnější 

formulací. V návrhu figurovaly 3 názvy parlamentu, a to: Sojm, Nejvyšší rada a 

Nejvyšší sovět, při tom první možnost byla návrhem opozice. Prezident měl být hlavou 

státu a garantem rozdělení moci, představitelem na mezinárodní scéně, obdržel právo 

jmenovat předsedy soudů, včetně ústavního, neměl právo měnit rozhodnutí místních 

sovětů a nebyl vrchním velitelem vojsk. Pravomoci parlamentu zůstaly téměř beze 

změn, pouze bylo navrženo zavedení úřadu Kontrolní komory pro legislativní orgány. 
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Na finální podobě ústavy se stále pracovalo na půdě parlamentu, některé její následující 

verze již nebyly publikovány v novinách, což vyvolávalo nepochopení ze strany 

obyvatel, kteří měli možnost činit návrhy.75 Celkově změny podoby ústavy měli 

možnost navrhovat poslanci Nejvyššího sovětu, experti a členové Konstituční komise, 

kteří nebyli členy parlamentu, úředníci státních organizací a úřadů, členové politických 

stran, občanských sdružení, občané samotní.  

Dalším projektem ústavy byla její pozměněná podoba z března 1993, která 

nebyla veřejně publikovaná. Prezident měl být znovu hlavou státu a výkonné moci, 

položka o prezidentovi garantujícím rozdělení mocí byla vyřazena. Dále se prezident 

stával velitelem vojsk a hlavou Rady bezpečnosti, odvolatelný počtem 160 hlasů oproti 

dřívějším 107. Zajímavou pozici ohledně úřadu prezidenta zaujímala opoziční BNF a 

několik dalších poslanců, kteří pochybovali o jeho účelnosti a propagovali silnou 

parlamentní republiku, jejichž hlavním argumentem bylo to, že Běloruská republika ve 

svém politickém a ekonomickém rozvoji ještě nedozrála k tomuto úřadu a úroveň právní 

kultury obyvatelstva je příliš nízká a může napomáhat vzniku režimu osobní diktatury.76 

Z. Poznjak říkal, že i když parlamentní systém má určité nedostatky, disponuje však 

vnitřní samokontrolou. Proti úřadu prezidenta vystupovali také organizace veteránů 

druhé světové války, kteří tvrdili, že úřad prezidenta neodpovídá tradicím Běloruska.77 

 K dalším nesouhlasným názorům veteránů patřily námitky vůči přijaté podobě 

bíločervenobílé vlajky a státního znaku Pohonji, které byly nacionalistickými symboly. 

Pro vysvětlení sporů ohledně státních symbolů uvedu, že vlajka s dvěma bílými a 

uprostřed červeným pruhem a erb s jezdcem na koni, zvaný Pohonja, byly přijaty 

z heraldiky Velikého knížectví litevského. Dle pověsti, pod touto vlajkou se Bělorusové 

společně s Poláky a Litevci účastnili bitvy u Grunwaldu v roce 1410 proti řádu 

německých rytířů. Poté tyto symboly byly znovu použity nacionalisty v roce 1918, kdy 

se na krátkou dobu zformovala Běloruská národní republika. Po připojení Běloruska do 

sestavy SSSR a po začátku druhé světové války někteří běloruští nacionalisté, 

podporovaní německými okupanty znovu využili tyto symboly v roce 1944, když se 

nacisté pokusili o vytvoření loutkové vlády na území Běloruska. V tomtéž roce ale 

německá vojska utrpěla jednu z největších porážek na území Běloruska a postupně se 

stahovala na západ, s nimi odcházeli i běloruští nacionalisté. Samozřejmě tato fakta byla 

                                                                                                                                               
74 Tamtéž, s. 56 
75 Tamtéž, s. 66 
76 KURJANOVIČ, A. V., Konstitucija nezavisimoj Belarusi, s. 71 



  

 

25

  

velmi těžko přijatelná pro běloruské veterány, proto nebyly přijatelné ani státní symboly 

navržené opozicí a přijaté parlamentem na podzim 1991.78 Podle názoru běloruských 

veteránů, tyto symboly vyvolávaly bolestné vzpomínky u lidí, kteří žili na okupovaných 

územích, a rozdělovaly běloruskou společnost na ty, co bojovali proti a na straně 

nacistů.79  

Na jaře a na podzim 1993 se na půdě parlamentu odehrávalo projednávání 

jednotlivých článků budoucí ústavy, což se stalo těžkou zkouškou i pro mluvčího 

Nejvyššího sovětu S. Šuškeviče, který trval na co možná nejrychlejším přijetí ústavy, 

při značně chaotické a nejednotné situaci na běloruské politické scéně. Při projednávání 

článků, poslanci někdy vystupovaly proti jednotlivým slovům, větám a jejích 

formulacím, nikoliv obsahu, což bylo jedním z poslanců A. Lukašenkem označeno za 

výsměch.80 Je nutné dodat, že S. Šuškevič byl čím dále, tím méně oblíbený v prostředí 

Nejvyššího sovětu, přestali ho podporovat i poslanci BNF, kteří mu zazlívali 

neuskutečněné referendum na rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb, proto 

byl v lednu 1994 ze své funkce odvolán. Důležité je i to, že projednávání návrhu ústavy 

se odehrávalo v situaci rostoucího vlivu nejen válečných veteránů, ale i 

prokomunistických poslaneckých klubů.  

Kromě otázky prezidentství a státních symbolů, uvedu ještě jeden sporný článek 

budoucí ústavy, který je důležitý pro tuto práci, a to, postavení běloruštiny, jako státního 

jazyka. Bělorusové totiž, v důsledku historických událostí, umí jak ruský, tak běloruský 

jazyk, který ale, co se tyká popularity a četnosti použití prohrává vůči jazyku ruskému. 

Proti návrhu uzákonění dvojjazyčnosti protestovala především opoziční BNF, která 

tvrdila, že by to znamenalo „smrt“ běloruskému jazyku.81 Naopak zastánci tohoto 

návrhu, mezi nimi A. Lukašenko, tvrdili, že ruský jazyk je společný pro všechny národy 

postsovětského prostoru a není omezen jenom na Ruskou Federaci. Na podzimním 

zasedání parlamentu roku 1993 byly v napjaté atmosféře postupně schváleny sporné 

články ústavy a 15. března 1994 odsouhlasen základní zákon Běloruské republiky.  

Běloruská republika se stala unitárním demokratickým sociálně-právním státem, 

ve kterém se demokracie realizuje na základě plurality politických institucí, ideologií a 

názorů, kde násilné činy s cílem dosažení státní moci a jiná porušení zákonů se trestají 
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dle legislativy, jediným zdrojem státní moci je lid.82 Článek 6 pojednával o rozdělení 

moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, které spolupracují mezi sebou, kontrolují se 

a vyvažují (ve smyslu systému brzd a protivah). Za státní jazyk byl Ústavou stanoven 

v článku 17 běloruský jazyk a ruština měla ústavou garantovanou volnost využití jako 

jazyka mezinárodní komunikace.  

Kapitola III. pojednávala o Nejvyšším sovětu, jediném a nejvyšším legislativním 

orgánu Běloruské republiky o 260 členech, volených v přímých volbách na pětileté 

období. Mezi jeho pravomoci patřilo: vyhlašovat referenda; schvalovat a navrhovat 

změny Ústavy; přijímat zákony a dohlížet na jejich vykonávání; vyhlašovat 

parlamentní, krajské a prezidentské volby; zřizovat Centrální volební komisi; určovat 

směr vnitřní a vnější politiky; určovat členy soudů, včetně ústavního, členy 

představenstva Národní banky, generálního prokurátora; schvalovat státní rozpočet; 

stanovovat daně a cla; kontrolovat měnovou politiku; ratifikovat mezinárodní smlouvy; 

rozpouštět místní (krajské) sověty; určovat vojenskou doktrínu; vyhlašovat válku a 

uzavírat mír. Zvláštním článkem bylo stanoveno, že volební období Nejvyššího sovětu 

může být předčasně ukončeno dle usnesení samotného Nejvyššího sovětu se souhlasem 

2/3 poslanců.  

Kapitola IV. pojednávala o úřadu prezidenta, který byl hlavou státu a výkonné 

moci, voleným v přímých volbách na pětileté období nejvýše dvakrát po sobě. Kandidát 

na prezidenta měl mít podporu buď 70 poslanců, nebo 100 tisíc občanů. Mezi 

pravomoci prezidenta patřilo: činit opatření na ochranu svrchovanosti země; národní 

bezpečnosti a územní celistvosti; zajišťovat politickou a ekonomickou stabilitu; 

dodržovat práva a svobody občanů; zřizovat ministerstva, výbory a jiné státní centrální 

orgány; se souhlasem Nejvyššího sovětu jmenovat ministry, včetně premiéra; přijímat 

jejích demise; předkládat Nejvyššímu sovětu ke schválení kandidáty na post předsedy 

soudů, včetně ústavního a představenstva Národní banky, každoročně předkládat 

Nejvyššímu sovětu zprávy o vývoji vnitřní a vnější politiky; podílet se na práci 

Nejvyššího sovětu; udělovat amnestii, azyl, státní ocenění; uskutečňovat representativní 

funkci na mezinárodním poli; podepisovat mezinárodní smlouvy; jmenovat 

diplomatické představitele Běloruské republiky; podepisovat Nejvyšším sovětem 

schválené zákony, nebo je vracet k přepracování, ale podepsat po druhém čtení; být 

vrchním velitelem ozbrojených vojsk a hlavou Rady bezpečnosti. Dle článku 101 měl 
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právo vydávat v mezích svých pravomocí výnosy a nařízení, musel také pozastavit své 

členství v politických stranách a jiných organizacích politického charakteru. Odvolat ho 

mohli na základě neschopnosti vykonávání funkce, nebo v případě porušení Ústavy, kdy 

se rozsudkem zabýval buď Ústavní soud, nebo Nejvyšší sovět. Článek 106 a následující 

předvídaly zřízení Kabinetu ministrů, tj. vlády, kdy její členové byli jmenovaní 

prezidentem, kromě premiéra a jeho náměstků, ministra zahraničních věcí, financí, 

obrany, vnitra a předsedy KGB, kteří byli jmenování se souhlasem Nejvyššího sovětu. 

Vláda byla sice orgánem, který skládal své pravomoci před prezidentem, ale plně 

kontrolovaný Nejvyšším sovětem, který mohl podat návrh na odvolání členů kabinetu, 

v případě porušení Ústavy nebo zákonů Běloruské republiky. Za státní symboly byly 

schváleny ty, co navazovaly na krátkou historii Běloruské národní republiky.83  

Dle dohody poslanců, se první prezidentské volby měly konat ve druhém 

pololetí roku 1994. Mezi kandidáty byli zaregistrováni: člen agrární strany A. Dubko, 

nestraníci V. Kebič, A. Lukašenko, S. Šuškevič, komunista V. Novikov a za BNF Z. 

Poznjak. Ve druhém kole s počtem kolem 80% hlasů zvítězil A. Lukašenko a na druhém 

místě s počtem kolem 15% hlasu V. Kebič. Parlamentní volby se konaly na jaře 1995 za 

velmi těžké ekonomické situace v zemi, a proto i s nízkou účastí, kdy nebyl zvolen plný 

počet poslanců. Volby se opakovaly na přelomu listopadu – prosince téhož roku a 

vítězné byli pro Stranu komunistů Běloruska, kteří získali 44 mandátů, následováni 

Agrární stranou s 33 mandáty, Stranou národní svornosti s 8 mandáty, Jednotnou 

občanskou stranou s 8 mandáty, Běloruskou sociálně-demokratickou Hromadou s 2 

mandáty a jinými stranami s menšími počty mandátů. Největším překvapením byla 

porážka BNF, která nedostala ani jeden mandát v parlamentních volbách 1995, jednak 

kvůli nejednotě a rozepřím uvnitř strany a také z důvodů majoritního volebního 

systému.84 Období let 1994-1995 bylo plné konfliktů mezi prezidentem a parlamentem, 

které vyústilo nejen ve změnu Ústavy v roce 1995 a 1996, ale také ve změnu politického 

systému země.  

2.3 A. G. Lukašenko a jeho cesta k moci  

Z biografie A. Lukašenka je známo, že se narodil 30. srpna 1954 ve Vitebské 

oblasti, odkud se později jeho rodina přestěhovala na jihozápad Běloruska, do 

Gomeľské oblasti, města Šklov, kde vyrůstal bez otce v nuzných podmínkách. V roce 
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1975 promoval na historické fakultě Mogilevské státní univerzity a o několik let 

později, v roce 1985, získal druhé vzdělání v oblasti ekonomiky na Běloruské 

zemědělské akademii.85 V letech 1975-1977 a 1980-1982 se účastnil vojenské služby 

v pohraničních vojskách v Brestu a v Sovětské armádě.86 Již od mládí projevoval 

společenskou aktivitu, během služby v Brestu vstoupil do KSSS, po mobilizaci působil 

po nějakou dobu jako funkcionář komsomolských organizací, kolchozů, kde získal 

možnost trénovat řečnické dovednosti. V roce 1987 se stal ředitelem sovchozu Goroděc 

v Mogilevské oblasti a roku 1989 se účastnil volební kampaně do Nejvyššího sovětu 

SSSR, kde jeho konkurentem v Mogilevské oblasti byl V. Kebič. Volby tehdy prohrál, 

ale obdržel až 45,7% hlasů proti vítěznému V. Kebiči s 51%. Na jaře 1990 se konaly 

volby do místních republikových sovětů, kterých se Lukašenko zúčastnil za Šklovskou 

oblast s dalšími třemi kandidáty a zvítězil s výsledkem 68,2% hlasů.87  

Už tehdy měl Lukašenko značnou podporu mezi obyčejnými lidmi, obyvateli 

vesnic a zaměstnanci zemědělského sektoru, mezi kterými byl značně populární. Je 

nutné připomenout, že volby do Nejvyššího sovětu BSSR se odehrávaly již za doby 

hroutícího se SSSR a zhoršující se ekonomické situace v zemi. Hlavním volebním 

heslem začínajícího politika se staly ochrana vesnic proti vyhynutí a ochrana národa 

před libovůli úředníků. Protože se jednání z parlamentu v té době vysílala v televizi, 

veřejnost si mohla vytvořit názor na jednotlivé politiky a o A. Lukašenkovi se v roce 

1990 psalo v novinách Sovětské Bělorusko následující: „Přímý a čestný… Ve svých 36 

letech je přirozeným lídrem, organizátorem a politikem.“88 V červnu 1993 byl jmenován 

vedoucím Dočasné komise Vrchní rady Běloruské republiky pro prozkoumání činnosti 

komerčních struktur, které jsou činné při republikových a místních orgánech vlády a 

správy, kdy se pro jeho zvolení do této funkce vyslovila většina poslanců. Jako ředitel 

sovchozu měl jisté zkušenosti, věděl, na co se má v problematice korupce soustředit. 

V prosinci 1993 přednesl na půdě parlamentu svoji výslednou zprávu o činnosti komise, 

odkud se vedl přímý přenos v televizi a rozhlase. Ve zprávě se mluvilo o korupci, 

vraždách na objednávku, nedostatků pravomocí Ministerstva vnitra a KGB k zatčení a 

potrestání zločinů, absenci zákonů regulujících přechod k tržní ekonomice, osobní vině 

S. Šuškeviče a V. Kebiče za rostoucí korupci v zemi (S. Šuškevič odvolán z funkce 
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předsedy Vrchní rady, V. Kebič dostal vótum důvěry).89 Popularita A. Lukašenka 

stoupala a byla potvrzena v prvních dvoukolových prezidentských volbách.  

Po nástupu do funkce, začal A. Lukašenko vytvářet aparát moci, přebírat 

kontrolu nad KGB, Ministerstvem vnitra, společným úsilím jeho stoupenců se 

formovala Rada ministrů, kdy po rezignaci V. Kebiče na místo premiéra nastoupil 

bankéř M. Čigir. Byla zřízena Administrace prezidenta, Řízení administrativy 

prezidenta, orgány nepředvídané Ústavou. Ekonomická situace v Bělorusku byla velmi 

těžká, vládl chaos, bída, nekontrolovatelný růst cen, nedostatek potravin, i když její 

rozsah nedosahoval takových kritických hodnot jako v sousedním Rusku. Shoda 

nevládla ani na politické scéně, kde proti sobě staly dva tábory, prezident, který jako 

jediný poslanec Nejvyššího sovětu hlasoval proti výstupu Běloruska ze soustavy SSSR 

a jeho stoupenci a opoziční představitelé BNF. Bylo potřeba jednat rychle a cíleně, ale 

to nedovolovala v březnu 1994 schválena Ústava, která nepředvídala legislativní 

pravomoci prezidentovi. A. Lukašenko proto předložil před parlamentem návrh na 

vyhlášení referenda ohledně změny státních symbolů, statusu ruského jazyka, 

ekonomické integrace s Ruskem a udělení prezidentovi pravomoci rozpouštět 

parlament. Referendum se odehrálo 14. května 1995 a na otázku, zda běloruský národ 

souhlasí s přidáním ruskému jazyku rovnoprávného statusu s běloruským, odpovědělo 

kladně 83,1% účastníků. Za změnu státních symbolů prosazených BNF hlasovalo 75%, 

za ekonomickou integraci s Ruskem 82,4% oprávněných voličů Běloruské republiky a 

za možnost rozpouštět parlament 77,6%.90 Výsledky referenda, a hlavně jejich realizace 

byly těžkou porážkou opozičních sil v zemi, především BNF, završenou výsledky 

parlamentních voleb v roce 1995. Jednání hlavy státu vyvolalo vlnu protestů nejen ze 

strany opozičních uskupení, ale i nedávných spojenců.91 Konaly se opoziční protesty 

v ulicích, bouřlivé hádky na půdě parlamentu, a není čemu se divit, dle platné Ústavy 

totiž referendum mohlo být vyhlášeno Nejvyšším sovětem dle návrhu prezidenta nebo 

nejméně 450 tisíci občanů, majících volební právo. A parlament tehdy souhlasil 

s vyhlášením referenda jenom ve věci ekonomické integrace s Ruskem.  

Zatímco poslanci v parlamentu začali jednat o odvolání prezidenta z funkce, A. 

Lukašenko pracoval na přípravě nového referenda, ve kterém se mělo rozhodnout o 

změně Ústavy v bodech, tykajících se postavení a pravomocí prezidenta. Parlament 
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tehdy sice vypsal referendum, ale Ústavní soud určil, že toto referendum může nést 

pouze konzultativní, nikoliv obligatorní charakter. A. Lukašenko však toto rozhodnutí 

odmítl a vydal nařízení, kterými zrušil usnesení Ústavního soudu.92 Referendum se 

konalo 24. listopadu 1996 a návrh prezidenta byl tehdy podpořen více než 80% hlasů a 

Ústava na jeho základě obdržela novou podobu. Parlament se přejmenoval na 

dvoukomorové Národní shromáždění, ale nové volby se nekonaly, do dolní komory – 

Sněmovny representantů pouze přestoupili prezidentovi nejvíce loajální členové 

Nejvyššího sovětu. Proti výsledkům referenda protestovali, jak členové Ústavního 

soudu, tak poslanci, kteří odmítli přestoupit do nově utvořeného parlamentu. Výsledky 

referenda a novou Ústavu neuznala opozice, ani vlády západních zemí, ale podpořila 

Moskva.93  

2.4 Nová Ústava z roku 1996 a následky změn  

Dle změn provedených na základě referenda se prezident stal nejenom hlavou 

státu, ale i garantem Ústavy Běloruské republiky a také práv a svobod člověka a občana 

a jeho funkční období, stejně jako parlamentu, se začalo odpočítávat od přijetí ústavních 

změn, tj. od listopadu 1996, nikoliv roku 1994. Novou Ústavou byly pravomoci 

prezidenta značně rozšířeny o práva: rozpouštět Sněmovnu representantů dle řádu 

stanoveného Ústavou; určovat strukturu vlády; jmenovat a propouštět náměstky 

premiéra, ministry a jiné členy vlády; se souhlasem Rady republiky (horní komory 

parlamentu) jmenovat předsedu Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího 

hospodářského soudu; jmenovat 6 soudců Ústavního soudu a jiné soudce Běloruské 

republiky; pouze s oznámením Radě republiky odvolávat předsedy výše zmíněných 

soudů a soudce, státního prokurátora, předsedy Volební komise a komise stanovené pro 

referenda, předsedy Národní banky; jmenovat a odvolávat předsedu Výboru pro státní 

kontrolu; je oprávněn předsedat zasedáním Vlády Běloruské republiky, rušit její 

výnosy; uskutečňovat bezprostředně nebo pomocí zřízených orgánů kontrolu nad 

dodržením legislativy místními (krajskými) Radami poslanců (sověty) a rušit jejích 

rozhodnutí v případě, že nedodržují platnou legislativu; formovat a vést Radu 

bezpečnosti Běloruské republiky, jmenovat jejího tajemníka. Dle položky 85 Ústavy má 

právo vydávat nařízení, která mají obligatorní charakter na celém území Běloruské 
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republiky a také dekrety, které mají legislativní charakter. Dohled nad jejich realizaci 

uskutečňují prezidentem zřízené orgány. Článek 88 pojednává o předčasném odvolání 

z funkce na základě zdravotní neschopnosti, která se posuzuje speciálně pro tento účel 

zřízenou komisi a vyžaduje 2/3 většinu souhlasů Sněmovny representantů a 2/3 Rady 

Republiky, a odvolání na základě zločinu nebo státní zrady se předkládá s většinovým 

souhlasem dolní komory, kdy je potřeba většinového souhlasu horní komory a 

vyšetřování v takovém případě provádí Nejvyšší soud.94   

Parlament, přejmenovaný na Národní shromážděni, se skládá z dolní komory – 

Sněmovny representantů o 110 členech a Rady republiky, jejíž složení volí poslanci 

dolní komory, kdy od každého kraje a hlavního města volí tajným hlasováním po osmi 

představitelích, dalších 8 členů jmenuje prezident. Pravomoci dolní komory, Sněmovny 

representantů, jsou následující: projednávat návrhy zákonů a změny Ústavy iniciované 

prezidentem, nebo 150 000 občanů Běloruské republiky; projednávat zákony ohledně 

vnitřní a vnější politiky; schvalovat rozpočty, mezinárodní smlouvy, pracovní, sociální, 

zdravotní, kulturní zákony, zákony, tykající se daní a cel a jiné; vyjadřovat souhlas 

prezidentovi k jmenování premiéra; vyjadřovat důvěru vládě; schvalovat její program, 

kdy vyslovení nedůvěry vládě se může uskutečnit na základě souhlasu 1/3 z úplného 

složení Sněmovny representantů nebo druhého zamítnutí vládního programu; na základě 

2/3 souhlasných hlasů podávat návrh na odvolání prezidenta; rušit nařízení předsedy 

Sněmovny representantů.95  

Pravomoci horní komory, Rady Republiky jsou následující: schvalovat nebo 

zamítat zákony přijaté Sněmovnou representantů ohledně změn a dodatků Ústavy a jiné 

zákony; schvalovat prezidentem jmenované předsedy soudů, Volební komise, Národní 

banky, státního prokurátora; volit 6 soudců Ústavního soudu; 6 členů Centrální volební 

komise; rušit usnesení místních Rad poslanců (sovětů) v případě porušení zákonů a také 

rozhodovat o jejich rozpuštění; projednávat návrhy Sněmovny representantů na 

odvolání prezidenta.  

Dle článku 99 legislativní pravomoc patří prezidentovi, poslancům Sněmovny 

representantů, Radě republiky, Vládě a 50 000 iniciujících občanů, jejichž návrh se 

nejdříve projednává dolní sněmovnou. Zákon, přijatý Sněmovnou representantů 

v průběhu 5 dní putuje do horní komory, kde se musí schválit nadpoloviční většinou. 

Pokud není schválen v průběhu 20 (nebo 10 dní) zřizuje se speciální komise pro jeho 
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posouzení, na žádost prezidenta takový zákon znovu směřuje do Sněmovny 

representantů, kde má být schválen 2/3 většinou. Po proceduře schvalování dolní a horní 

komorou, zákon putuje k prezidentovi buď k podpisu, nebo k námitkám. 

 Připomínkovaný zákon se vrací do Sněmovny representantů pro projednání 

s termínem do třiceti dnů, kde musí být přijat 2/3 většinou z úplného složení dolní 

komory. Sněmovnou schválený zákon putuje do horní komory, kde musí být potvrzen 

v průběhu dvaceti dnů, opět 2/3 většinou z celkového složení a dále k prezidentovi, kde 

se podepisuje v průběhu pěti dnů. Obě komory parlamentu mají oprávnění na základě 

většinového odsouhlasení návrhu zákona delegovat prezidentovi legislativní pravomoci 

na vydání dekretů majících zákonodárnou moc. Vydání dekretů zákonodárného 

charakteru se vylučuje v následujících oblastech: změny a dodatky Ústavy, schválení 

státního rozpočtu, programových zákonů, změny volebního zákonu parlamentu a 

prezidenta, omezení ústavou daných práv a svobod občanů.96 

Kapitola 5 Ústavy pojednává o Vládě – Radě ministrů Běloruské republiky jako 

o centrálním orgánu státní správy. Vláda je podřízena prezidentovi a odpovědna před 

parlamentem, skládá se z premiéra, jeho náměstků a ministrů. Premiér, jmenovaný 

prezidentem se souhlasem Sněmovny representantů řídí vládu a nese osobní 

zodpovědnost za její činnost. Premiér má právo požádat Sněmovnu representantů o 

důvěru ve spojení s předloženým programem, nebo z jiného důvodu. Pokud Sněmovna 

nevysloví důvěru vládě, prezident má právo v průběhu deseti dní rozhodnout o odvolání 

vlády nebo o rozpuštění Sněmovny representantů a vyhlášení nových voleb. Prezident 

má při tom právo na základě vlastního rozhodnutí odvolat vládu nebo jakéhokoliv jejího 

člena. Takovým způsobem odvolaná vláda má pokračovat ve své práci do doby, než 

bude vytvořena nová vláda.97 Mezi úkoly vlády patří navrhovat státní rozpočet; určovat 

základní směry vnitřní a vnější politiky; realizovat ekonomickou, finanční, měnovou 

politiku, politiku v oblasti vědy, kultury, vzdělávání, sociálního zabezpečení apod.; 

zajišťovat plnění Ústavy, zákonů, dekretů, nařízení prezidenta; rušit výnosy ministrů a 

jiných orgánů státní samosprávy.  

Orgány místní samosprávy – Rady poslanců (sověty) jsou voleny v přímých 

volbách dle odpovídající administrativně-územní jednotky na dobu 4 let a mezi jejich 

pravomoci patří schvalování programu ekonomického a sociálního rozvoje, místního 
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rozpočtu; stanovení v souladu se zákonem místních daní a cel; spravování obecního 

majetku; vyhlášení místního referenda.98 Zákon O místní správě a samosprávě stanovuje 

tři úrovně samosprávy: primární (obce), základní (města) a oblastní (nejvyšší), kdy pro 

realizaci činnosti se zřizují rady a výkonné výbory, jejichž předsedu jmenuje přímo 

prezident.99 Tento systém podle V. Jandjuka je nazýván vertikálou moci současného 

prezidenta.100   

Co se tyká postavení Ústavního soudu, je mu věnován článek 116 Ústavy, který 

stanovuje následující pravomoci: posuzovat soulad zákonů, dekretů a nařízení 

prezidenta včetně zákonodárných, vyhlášek Rady ministrů, Nejvyššího soudu, státního 

návladního, mezinárodních smluv s Ústavou, zákony a mezinárodními úmluvami, 

podepsanými Běloruskou republikou. Není zde ale uveden postup, kterým se řídí 

Ústavní soud v případě nesouladu zákonů nebo dekretů s Ústavou.  

Ústavou jsou dále stanoveny orgány jako Prokuratura a Výbor státní kontroly. 

Prokuratura má za úkol kontrolovat přesnost realizace zákonů, dekretů, nařízení apod. a 

je vedena generálním prokurátorem, jmenovaným prezidentem za souhlasu Rady 

republiky. Výbor státní kontroly je orgán, který vykonává státní kontrolu nad realizací 

státního rozpočtu, užíváním státního majetku, realizací výnosů prezidenta, parlamentu, 

vlády a jiných státních orgánů a je zřizován prezidentem, který jmenuje jeho předsedu. 

V samotném textu Ústavy, což je malý sešit o počtu 39 stránek, je řada odkazů na 

zákony, které dále rozvádí a regulují složitý systém státní správy. Je to například již 

zmíněný zákon O místní správě a samosprávě Běloruské republiky, Volební kodex, 

zákon Běloruské republiky O politických stranách, O masových shromážděních a jiné, 

které dále rozvadí práva, povinnosti a omezení organizací a občanů.  

Výčet nejdůležitějších státních orgánů a jejich pravomocí, uvedených v práci 

jsou přeložené výňatky z textu Ústavy, dle mého názoru nejpodstatnější položky, 

charakterizující dnešní podobu politického systému Běloruské republiky, ve kterém 

chybí tzv. systém brzd a protivah mezi zákonodárnou a výkonnou moci. 

2.5 Politické strany v Běloruské republice 

Co se tyče politických stran v Bělorusku, jejich současný stav je poznamenán 

jednak krátkou historickou zkušeností s existencí samostatného státu a za druhé po 
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dlouhou dobu trvající dominancí jediné strany KSSS. Koncem 90. let se projevem 

odmítnutí vůči exitující komunistické ideologii staly nejdříve národně-kulturní, 

spisovatelské a ekologické spolky. V Bělorusku to byl například spolek mladých literátů 

Tutejšija (Místní), spolek historiků a archeologů Talaka (Společná práce), jejichž 

členové byli představiteli mladé generace běloruské inteligence. Tyto spolky ale nenesly 

ryze politický charakter.101 Nejčastějšími mezi antisovětskými spolky v Bělorusku se 

staly dva směry - nacionalistický a demokratický. Politická činnost Bělorusů v letech 

těsně před rozpadem SSSR nebyla natolik aktivní jako v sousedních republikách, 

Bělorusko se ukázalo být mnohem konservativnější než její nejbližší sousedé.102 

Zlomovým okamžikem se stala v roce 1988 publikace článku Z. Poznjaka a E. 

Šmygaleva Kuropaty: Cesta smrti, ve kterém se pojednávalo o masových vraždách 

vykonaných NKVD nedaleko Minsku. Článek přinesl popularitu Z. Poznjakovi a po 

vzoru sousedních států podnítil založení Běloruské národní fronty (BNF), do které 

patřili i další členové běloruské kulturní elity. BNF se stala první masovou nacionální 

společensko-politickou organizaci v Bělorusku, zatímco mnohé jiné k roku 1990 

ukončily svoji existenci.103              

Pravidla pro výskyt politických stran v Bělorusku je regulován již zmiňovaným 

zákonem O politických stranách z 5. října 1994 s pozdějšími dodatky, ve kterém je 

strana definována následujícím způsobem: „Politickou stranou je nezávislý spolek, 

založený na základě individuálního dobrovolného, který je činný v rámcích Ústavy a 

zákonů Běloruské republiky, napomáhající (podporující) vytváření a vyjádření politické 

vůle občanů a který se účastní voleb.“104 Jak píše V. Jandjuk, v roce 1999 byl 

prezidentem vydán dekret č. 2, zpřísňující podmínky registrace a působnosti politických 

stran, který stanovuje nejmenší počet členů strany z dřívějších 500 na 1000 a existenci 

místních stranických struktur nejméně ve čtyřech oblastech Běloruska, což vedlo 

k přeregistraci a v některých případech i zániku stran.105 Faktem ovšem je, že současný 

politický režim soustředěný v rukou autoritářského prezidenta, skládající se z vlády, 

podřízené hlavě státu v čele s premiérem, jeho náměstky a dalšími ministry, 

nepodporuje účast politických stran na mocenském procesu v zemi. Do dolní komory 

parlamentu, Sněmovny representantů, kde je většina nestranických poslanců, se od 
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voleb v roce 2004 nedostal ani jeden představitel opoziční politické strany.106 

Rozlišujícím faktorem mezi politickými stranami je hlavně jejich postavení k současné 

politice prezidenta a dělí se na proprezidentské a tzv. opoziční. 

Mezi opoziční strany se nyní řadí BNF, která během své existence od roku 1988 

prošla řadou změn, štěpení a vnitrostranických sporů, její hlavní ideologií dodnes 

zůstává nacionalistická. Dále je to Strana komunistů běloruská, vzniklá v roce 1993 

která, ačkoliv původně levicově zaměřena, nyní spolupracuje s opozičními stranami a 

prosazuje sociálně-demokratický směr a Sjednocená občanská strana činná v různém 

složení od roku 1995, která se řídí liberálními idejemi. Nejdelší historii má Běloruská 

socialistická hromada, která již počátkem 20. století spolupracovala s Litevskou sociál-

demokratickou stranou a rozštěpila se v roce 1918, kdy byla vytvořena Běloruská 

národní republika. Ve 20. století její existence byla obnovena a nyní, po četných 

změnách, existuje pod názvem Běloruská sociálně-demokratická Hromada, jejímž 

představitelem je S. Šuškevič a členem po některou dobu byl někdejší kandidát na post 

presidenta A. Kozulin.  

Mezi prezidentovi loajální strany uvedu dvě, které jsou v dnešní době, i když v 

malém počtu, zastoupeny ve Sněmovně representantů Národního shromáždění 

Běloruské republiky. Je to Komunistická strana Běloruska, následovnice KSSS a 

Agrární strana, vzniklá v roce 1992 z iniciativy někdejšího premiéra V. Kebiče. Dle 

výsledku posledních voleb z roku 2008 je mezi 110 členy dolní komory jenom sedm 

představitelů politických stran, a sice šest zástupců Komunistické strany Běloruska a 

jeden zástupce Agrární strany, zbytek poslanců tvoří představitelé současné 

prezidentské vertikály.107 Volby do Sněmovny representantů a do místních Rad 

poslanců se konají v jednomandátových volebních okruzích. Poslanci Sněmovny 

representantů jsou zároveň členy různě zaměřených komisí odpovídajících za určité 

sféry, jako například – stavebnictví, kultura, zdravotnictví, tělesná výchova a sport, 

doprava, energetika, zahraniční vztahy a komise, věnující se otázkám Černobylské 

katastrofy.108 

2.6 Ekonomický systém Běloruské republiky  
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Současný ekonomický systém země pokračuje v  modelu zavedeném během 

sovětského období, i když modernizovaném, zakládajícím se na stanovení plánů na 

určitá období, tzv. pětiletky. První pětiletka byla schválena Národním shromážděním na 

podzim 1996 a zastihla období nejtěžší ekonomické krize, které se projevovalo po 

celém SNS, i když v Bělorusku byla situace o něco pozitivnější než například 

v sousedním Rusku či Ukrajině. V roce 1999 ve svém vystoupení před Státní dumou 

v Rusku A. Lukašenko uvedl, že Bělorusko si zvolilo vlastní cestu vývoje, vyváženou, 

neodpovídající ani západnímu, ani východnímu modelu, odmítající revoluční boření a 

dávající přednost postupné reformě ekonomiky.109 Body, které charakterizují současný 

běloruský ekonomický model, jsou následující: silná a efektivní státní moc, vyvíjející se 

soukromý sektor, ale ne na úkor národních zájmů, rozumná privatizace, rozvoj 

vzájemně výhodných vztahů se zahraničními partnery a silná sociální politika.110 Jedná 

se o model, kombinující sociálně-ekonomické prvky, které ústí v tzv. tržní socialismus.  

Hodnota HDP v roce 1999 ke konci první pětiletky činila 83,6% v porovnání s 

62,5% v Rusku a 44,7% na Ukrajině. Mezi hlavní vývozní produkty Běloruska patřily 

traktory a jiné stroje, bytová technika, textil, zemědělské produkty a podíl exportu na 

HDP v tomtéž roce činil 55%.111 Zajímavý je i ukazatel bilaterálního obchodu 

s Ruskem, který například v roce 2000 tvořil 60% importu z Ruska, především plynu a 

ropy a 62% běloruského exportu do Ruska, který tvořily textilní, strojírenské a 

chemické výrobky.112 Již od dob prvního referenda v roce 1995 byl zvolen kurs 

zahraniční ekonomické politiky Běloruska směrem na Rusko. Bilaterální spolupráce 

započatá vytvořením Rusko-Běloruské unie, pokračuje dodnes, i když je občas 

narušována konflikty, způsobovanými především v oblasti tranzitu energetických 

surovin, jejich nákupních cen a cel za tranzit. Bělorusko samozřejmě spolupracuje i 

s ostatními zeměmi SNS a celého světa jako Jižní Amerika, Blízký Východ, Čína, země 

EU (Německo, Pobaltí, Česká republika, Nizozemí) a její exportní politika není 

zaměřena jenom na Ruskou federaci.  

V současné době na území Běloruské republiky je státem podporována investiční 

činnost, o které pojednává dekret presidenta č. 10 O vytvoření dodatečných podmínek 

pro investiční činnost v Běloruské republice, který poskytuje daňové a jiné úlevy 

investorům. Klade se také důraz na modernizaci významných běloruských podniků, na 

                                                 
109 MEDVEDEV, R., Alexandr Lukašenko, s. 62 
110 Tamtéž, s. 66 
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které se s poměrně velkými úspěchy podílejí i čeští výrobci. Většina velkých státních 

podniků změnila svůj status na akciovou společnost, kde je ale stále 100% státní podíl, 

což se obzvláště týká významných strojírenských závodů, chemických továren apod. 

V soukromé podnikatelské sféře byla dle údajů z roku 2007 činná čtvrtina ekonomicky 

aktivní populace Běloruska, tj. 1 mln. lidí.113 V současné době existuje státní program 

na podporu drobného a středního podnikání. K dalším důležitým sektorům v Bělorusku 

patří zemědělský, který je jako v mnoha jiných zemích Evropy zčásti dotovaný státem. 

Farmy, které stále nesou název kolchozy, však rušeny nejsou, naopak je podporován 

jejích vznik, kde se klade důraz na modernizaci s využitím nových technologií například 

bioenergetiky. Dle dostupných údajů CIA zemědělský sektor se podílí cca 9% na 

HDP Běloruska, průmyslový cca 42,9% a sektor služeb 48,1%. Mezi další ekonomická 

data uvedu růst HDP v roce 2008, který činil 10,2%, během krizového roku 2009 – 

0,2% a v roce 2010 – 4,8%, což Bělorusko řadí na 68. místo ve světě (pro porovnání 

Ruská Federace na 94. místě, Ukrajina na 76. místě).114 Podle údajů Index of Economic 

Freedom 2011 se Bělorusko nachází na 155. místě.115 

Pro informaci uvedu několik bodů z obsahu programu sociálně-ekonomického 

rozvoje Běloruské republiky pro roky 2011-2015, kterých má být dosazeno v následující 

pětiletce. V sociální oblasti je hlavním úkolem zlepšení úrovně a kvality života 

obyvatelstva cestou zvýšení efektivity systému zdravotnictví, vzdělávání a jiných sfér. 

V ekonomické oblasti se plánuje zvýšení podílu soukromé sféry na objemu HDP do 

30%, odstranění administrativních bariér v investiční politice, v hospodářské oblasti se 

klade důraz na ekologii a bezpečnost, zvýšení exportního potenciálu. Uvažuje se o 

zvýšení podílu sféry služeb ze současných 40,3% na 50% a její kvality v souladu se 

světovými tendencemi. V oblasti regionální politiky se mluví o zvýšení činnosti a 

odpovědnosti místních správ a samospráv s cílem minimalizace ekonomicko-sociálních 

rozdílů mezi regiony, podpoře turismu apod.116 Poslední událostí ve směřování vnějších 

ekonomických vztahů je od 1. ledna 2011 platná Celní unie mezi Běloruskem, Ruskem 

a Kazachstánem, jejíž efektivita se bude moct posoudit až za několik let.  

                                                                                                                                               
112 IOFFE, G., Understanding Belarus Economy and Poltical Landscape, s. 93 
113 MEDVEDEV, R., Alexandr Lukašenko, s. 50 
114 Údaje z Factbook, www.cia.gov 
115 Index of Economic Freedom, www.heritage.org.index 
116 Internetový portál Ministerstva ekonomiky, www.economy.gov.by 
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V 30. a 40. letech 20. století se ve světě hodně diskutovalo o tom, zda intervence 

státu do ekonomického života neohrožuje politické svobody.117 Zatímco F. Hayek se 

domníval, že každá státní intervence do ekonomiky je počátkem otroctví, R. Aron 

upozorňoval, že existence řízeného hospodářství nemusí ústit v totalitarismus a hlavní 

je, aby nebyla přítomna žádná ideologie, řízená systémem jediné strany, která by úsilím 

menšiny vnucovala zbytku obyvatel země nebo celému světu určitý soubor institucí, 

poslušnost v projevu a v myšlení.118 Dále Aron říká, že liberálně-demokratický politický 

režim vede k socializovanému, částečně řízenému hospodářství a naopak tržní 

hospodářství, i když je neslučitelné s totalitarismem, neimplikuje nutně demokracii, ale 

je slučitelné s autoritářstvím.119 

Jak je na základě této části práce vidět, současný politický režim Běloruské 

republiky se zakládá na silné prezidentské moci, kde ale chybí systém jedné vedoucí 

strany, jak tomu bylo za dob existence SSSR. V souvislosti se současným Běloruskem 

nelze hovořit ani o přítomnosti státní ideologie politického charakteru. To, co se 

v dnešní době dá označit za jakousi ideologii Běloruska, je myšlenka vybudování 

silného a efektivního státu. Dle sociologického průzkumu, konaného v roce 2003, se 

právě pro tuto myšlenku možného směřování státní ideologie vyslovilo 43,1% 

dotázaných respondentů.120 Z čistě teoretického hlediska, můžeme tyto hodnoty označit 

za mentality, nikoliv ideologii. V tomtéž průzkumu v roce 2003 se zkoumala i odpověď 

na otázku, kdo má největší vliv na formování současné politiky státu, kdy se k variantě 

prezident přiklonilo  79,2%, 27,5% tuto možnost přiřklo vládě a jenom 11,7% připadlo 

parlamentu.121   

2.7 Otázka národní identity 

Velmi zajímavou je i otázka národní identifikace Bělorusů, kterou beze sporů 

velmi ovlivnil historický vývoj běloruské státnosti. Jak jsem se již zmiňovala, dějiny 

Běloruska jsou spjaty s Litvou, Polskem, Ruskem. V současné době na jeho území žije 

homogenní většina obyvatel běloruské národnosti, která činí 80%. Mezi další národnosti 

patří Rusové v počtu kolem 11%, Ukrajinci, Poláci, soustředění především v oblasti 

Grodna, tj. západní části Běloruska, Židé, Tataři. Na základě statistik z let 1998-2000 

                                                 
117 NOVÁK, M., Mezi demokracii a totalitarismem, s. 44 
118 Tamtéž, s. 44 
119 Tamtéž, s. 44-45 
120 BABOSOV, E.M., Ideologija belorusskogo hosudarstva, s. 248  
121 Tamtéž, s. 249 
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Bělorusko zaujímalo jednu z vedoucích pozici mezi zeměmi SNS v oblasti migrace.122 

A to především z důvodů sociálních výhod, relativně klidné situaci a absenci 

markantních nacionalistických idejí.123 Hlavní stopu na vývoji národní identity 

Běloruska zanechal nepochybně SSSR jako mnohonárodnostní říše a společná, několik 

desetiletí trvající historie, které vévodí vítězství ve druhé světové válce. Už v roce 1915 

běloruský básník M. Bogdanivič psal ve svém článku Kdo jsme? o existenci tří odvětví 

ruského národa. Jednoho s centrem v Moskvě, druhého s centrem v Kyjevě a třetího, 

žijícího na území Běloruska.124 Při tom, ale upozorňoval na nutnost národního 

uvědomění, zachování běloruské kultury a jazyka a pochopení, že se jedná o 

samostatnou národnost a kulturu, i když velmi příbuznou se sousedními národy. Ve 

skutečnosti ale, i když si Bělorusové uvědomují svojí odlišnost, především díky jiné 

státní příslušnosti, nacionalistická otázka nehraje významnou roli mezi současnými 

Bělorusy a není podporována velkým počtem obyvatel, který tvoří přibližně kolem 

12%.125   

V následující, třetí části práce se chci vrátit k teoretickým poznatkům, uvedeným 

v první části a přiřadit současný běloruský režim k některé z teorií. 

3.  Aplikace teorií na současný politický režim Běloruské 

republiky  

3.1 Další aspekty fungování politického režimu v Běloruské republice a 

jeho zařazení   

Dle kriterií autorů S. Baĺíka a M. Kubáta, srovnávajících dva nedemokratické 

typy politických režimů – totalitarismus a autoritarismus, je zřejmé, že pro současné 

Bělorusko platí následující prvky, charakteristické pro autoritářský režim, a to: 

autonomie společenských struktur a nepolitické sféry, absence kontroly všech aspektů 

života společnosti, absolutní kontroly ekonomické sféry, vůdčí ideologie, jedné masové 

strany a s ní spojeného ovládnutí správních struktur jejími představiteli, absence 

masového teroru společnosti a expanze do jiných zemí, omezená přítomnost legální či 

semilegální opozice.126 Protože politickému režimu a ekonomickému systému jsem se 

                                                 
122 IOFFE, G., Understanding Belarus Economy and Poltical Landscape, s. 93 
123 IOFFE, G., Understanding Belarus Economy and Poltical Landscape, s. 93 
124 BABOSOV, E.M., Ideologija belorusskogo hosudarstva, s. 104 
125 IOFFE, G., Understanding Belarus Economy and Poltical Landscape, s. 112 
126 BALÍK, S., KUBÁT, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, s. 64 
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věnovala v předchozích kapitolách, opozici bude zčásti věnovaná kapitola následující, 

nyní blíže popíší některé aspekty společenského života v Běloruské republice, a to 

například situaci s nevládními organizacemi, odborovými svazy a medii, abych mohla 

co nejpřesněji charakterizovat současný politický režim Běloruské republiky.  

V současné době je v Bělorusku činná Federace odborových svazů, čítající 28 

odborových organizací o celkovém počtu čtyř milionů členů, neboli 94,1% pracujících 

s dobrovolným členstvím. Hlavním cílem Federace je koordinace činnosti v oblasti 

ochrany pracovních, sociálně-ekonomických a právních vztahů. Proto existuje tzv. 

sociální partnerství, tj. spolupráce odborových svazů, spolků zaměstnavatelů a jiných 

představitelů zaměstnanců s vládními orgány v otázce zpracování a realizace sociálně-

ekonomické politiky státu.127  

Situace s nevládními organizacemi v Běloruské republice je poněkud složitější a 

ze strany státu existuje snaha o jejich co největší kontrolu. Jak píše V. Jandjuk, Rada 

bezpečnosti zřídila v roce 1997 státní Výbor pro finanční kontrolu občanských iniciativ, 

poté následovala přeregistrace sdružení, kdy jejich vedení muselo podepsat prohlášení, 

že uznává a pracuje v souladu s Ústavou z roku 1996.128 V květnu 1999 v běloruských 

novinách byl opublikován článek H. G. Wiecka, bývalého poradce běloruské pobočky 

OBSE, který psal o tom, že v běloruské Ústavě je článek, pojednávající o právu každého 

občana na svobodu shromáždění. S politováním však uznával, že dekret prezidenta č. 2 

z 26. ledna 1999, který zreguloval výskyt nejen politických stran, odborových 

organizací, ale i občanských sdružení, popřel jak článek Ústavy, tak povinnosti 

Běloruské republiky před OBSE v oblasti dodržování občanských práv. Jeho kritika 

spočívala hlavně v tom, že stát by neměl mít téměř žádnou kontrolu nad činnosti 

nevládních organizací, určovat kdo má nebo nemá právo na existenci, zasahovat do 

obsahu ústavy, názvů a symbolů nevládních organizací. Dle slov H. G. Wiecka ve 

většině demokratických zemí, jsou nevládní organizace základním prostředkem občanů 

pro účast v politické činnosti a formování občanské společnosti.129  

Činnost sdělovacích prostředků v Běloruské republice je také regulována státem, 

a to zákonem z července 2008 O sdělovacích prostředcích. Dle zprávy Běloruské 

asociace žurnalistů z února 2008 je v současné době v Bělorusku registrováno kolem 

393 periodik v státním vlastnictví a 861 nestátních, především však zábavního a 
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reklamního charakteru. Z 861 nestátních periodik, dle názoru výše uvedené asociace, 30 

připadá občansko-politické tématice; polovina z nich je však vyřazena ze státního 

systémů šíření cestou předplatného.130 Z 218 v březnu 2008 registrovaných 

rozhlasových a televizních stanic, 164 je ve státním vlastnictví. Bělorusové ale mají 

dostup k internetu a zahraničním televizním stanicím přes kabelová spojení.131    

Nyní jsem popsala poslední složky společnosti, kterým jsem se v této kapitole 

chtěla věnovat a které mají vliv na podobu politického režimu, dalším cílem je jeho 

konkrétní zařazení k jedné z teorií, popsaných v první části bakalářské práce. Mým 

názorem je, že se v určité míře jedná o sultanistický režim, a to především na základě 

následujících bodů: existence omezeného společenského a ekonomického pluralismu 

tak, jak jsou tyto složky popsány v předchozích kapitolách práce, za okolností, kdy 

sultánova moc není omezena funkčně, ani prostorově (změna Ústavy v roce 2004 a 

odstranění omezení funkčního období) a může se stát subjektem nepředvídatelných 

intervencí z jeho strany (dekrety, složení vlády).132 Na druhou stranu, koncepce 

monismu autorů S. Balíka a M. Kubáta, která vychází z míry omezeného pluralismu J. 

Linze je také aplikovatelná na dnešní politický režim, presentovaný silnou, téměř 

jedinečnou pozicí hlavy státu. Při všech shodách praxe s teoriemi, je však potřeba uvést, 

že běloruský politický režim je nutné zkoumat s ohledem na fakt, že za téměř 

dvacetiletou historii existence samostatného Běloruska jeho vývoj vždy směřoval 

k integraci se sousedním Ruskem a jediný běloruský prezident vždy byl a zřejmě stále 

zůstává příznivcem někdejšího Sovětského svazu. Jak píše L. Titarenko ve svém článku, 

Bělorusko je první a pravděpodobně jedinou zemi, která se pohybuje zpátky do 

minulosti, směrem ke sjednocení s Ruskem a obnovení SSSR pod jiným názvem a za 

jiné podoby.133 Stejná autorka také uvádí, že mezi obyvateli bývalých sovětských 

republik včetně Běloruska, lze pozorovat značnou podporu takových hodnot jako 

pořádek a stabilita, v čemž vidí odkaz komunismu.134 Postsovětská mentalita se 

v Bělorusku podle autorky projevuje i v nečinnosti obyvatelstva, které si zvyklo na 

státní sociální garance, zaměstnanost, včasné výplaty a penze.135 Je pravda, že 

                                                                                                                                               
129 WIECK, H. G. Položenije „tretjego sektora“ v Belarusi 
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131 Internet je dostupný mimo jiné na poštách. Kabelové TV jsou ve městech běžné.  
132 Hloušek, V., Kopeček L., Demokracie, s. 278 
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v současné době, pro většinu voličů A. Lukašenka jsou právě tyto hodnoty rozhodující a 

není čemu se divit; mnozí lidé si pamatují léta po rozpadu SSSR, těžkou ekonomickou 

krizi a všichni vidí, jaká je nyní nestalá situace v sousedním Rusku, Ukrajině, které se 

vydaly každý jinou cestou politického i ekonomického vývoje. Mnozí Bělorusové proto 

volí tyto sociální jistoty, které jsou v dnešní době v řadě demokratických zemí 

samozřejmostí, před politickou pluralitou, kterou ani neměli možnost zažit na vlastní 

zkušenost a mnozí srovnávají svoji situaci právě s těmito dvěma zeměmi, které jsou 

většině Bělorusů nejbližší nejen z národně-kulturního hlediska, ale i historického a 

ekonomického vývoje.  

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem, se v závěru této kapitoly přikláním 

k verzi, že se běloruský politický režim, nachází na ose limitovaný pluralismus – 

monismus, blíže k monistickému pólu v čele s vládcem sultanistického typu dle teorie J. 

Linze, kdy odrazovým bodem je nezpochybňovaný fakt, že se jedná o autoritářskou 

podobu politického režimu, splňujícího body, uvedené na začátku této kapitoly.  

Poslední složkou politického života v Běloruské republice, které se v rámcích 

této práce chci věnovat, je opozice neboli, přesněji řečeno, semiopozice, které bude 

věnována následující kapitola. 

3.2 Otázka politické opozice a tranzitologie  

Jak píše M. Novák ve svém článku Systémy politických stran a základní modely 

opozice, západní pluralitní demokracie se vyznačuje existencí institucionalizované a 

legalizované opozice a rozlišení mezi ní a vládou je mnohem důležitější než tradiční 

vertikální rozdělení moci na legislativní a exekutivní. Dále píše, že dolní komora 

parlamentu je tribunou pro opozici a demokracie je zajištěna tím, že právě opozice na 

základě nejbližších voleb může převzít moc.136 Pro běloruský politický režim je však 

v současné době charakteristické to, že opozice nejen není institucionalizovaná, ale 

politické strany se nepodílí na mocenském procesu. V souvislosti se současným 

Běloruskem se vůbec nedá hovořit o existenci stranického systému. Politické strany sice 

formálně existují, jejich členové se účastní voleb, ale protože není zaveden systém jejích 

participace na mocenském procesu, úloha politických stran je minimální. Už samotná 

definice politické strany, která ji determinuje výrazem dobrovolný spolek, napomáhající 

vyjádření politické vůle občanů, nepředvídá těmto spolkům zřetelnou možnost jejích 
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participace na politickém procesu země. Vláda v Běloruské republice je složena 

z nestranických politiků, tj. premiéra, jeho náměstků a jiných ministrů, které jmenuje 

prezident a má, co se tyká politického složení, málo společného se 

západními demokratickými politickými systémy. Sněmovna representantů, dolní 

komora parlamentu, jako rozhodující institucionalizovaná složka, kam by mohli být na 

základě přímého, rovného a tajného hlasování zvoleni kandidáti opozičních politických 

stran, je nyní složena téměř z nestranických poslanců. Ve volebním kodexu Běloruské 

republiky je stanoveno, že kandidáta na volby do Sněmovny representantů a místních 

Sovětů poslanců má právo jmenovat vedení politické strany, zaregistrované 

Ministerstvem spravedlnosti, pracovní kolektiv společnosti a občané prostřednictvím 

sběru podpisů. Pro registraci kandidáta do Sněmovny representantů navrženého 

prostřednictvím občanské iniciativy při počtu 10 členů, je potřeba nasbírat 1000 hlasů 

od občanů jednotlivých volebních okruhů pro kandidáta konkrétního volebního okruhu 

při celkovém počtu 110 okruhů. Politická strana má právo navrhnout jenom jednoho 

kandidáta v jednotlivých volebních obvodech na volby do Sněmovny representantů a 

místních Sovětů.137 Důležitým orgánem v registraci kandidátů a celém volebním 

procesu je Ústřední komise, která se skládá z 12 členů, jejichž polovinu jmenuje 

prezident včetně předsedy komise a druhou polovinu volí Rada republiky. Ve volebním 

kodexu v kapitole 16 je uveden článek pojednávající o rovnosti všech kandidátů na post 

prezidenta a poslance o následujícím znění: „Všichni kandidáti na post Prezidenta 

Běloruské republiky nebo poslanců mají rovná práva a stejné povinnosti. Kandidát na 

post Prezidenta Běloruské republiky, poslance nemá právo zneužívat výhody svého 

služebního statusu pro volební účely.“138 Dále je ve Volebním kodexu položka o tom, že 

kandidát na post prezidenta nebo poslance od chvíle registrace má rovné právo 

v předvolebních utkáních, včetně využívání možnosti vystupování v tisku, rádiu a státní 

TV a v případě porušení tohoto práva se může podat stížnost Ústřední komisi.139 

Připomenu, že v samotném textu Ústavy v článku 4 se mluví o tom, že se demokracie 

v Běloruské republice uskutečňuje na základě variety politických institutů, ideologií a 

názorů, ale jak píši autoři J. Holzer a S. Balík, při posouzení plurality politického života, 

je potřeba zkoumat nejen formálně-institucionální charakteristiku, ale i její reálné 
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projevy a dodržování.140 Dle názoru G. Gavrilova, umožnění opozičním silám 

vyjadřování vlastního stanoviska odlišného od stanoviska vládnoucího subjektu, 

pozitivně ovlivňuje stabilitu politického systému. Na druhou stranu, jeho absence může 

vést k nekonvenčnímu jednání ze strany opozice, obzvláště v případě dosažení vrcholu 

protikladných názorů a v konečném důsledku k rozpadu celého systému.141 G. Sartori ve 

své knize Strany a stranické systémy při zkoumání procesu přechodu od frakce 

k politické straně a následně pluralismu píše, že mimo samotný přechod k politické 

straně, probíhá paralelní proces přechodu od intolerance k toleranci, od tolerance pak 

k rozdílnosti názorů a s rozdílnosti názorů k víře v rozličnost. Tento proces podle 

Sartoriho vyvrcholil tehdy, když si lidé uvědomili, že rozličnost a názorová rozdílnost 

nemusí být ani neslučitelné s politickým řádem, ani vést k jeho narušení.142   

Dle mého názoru to, co znemožňuje podílení se politických stran na mocenském 

procesu je především nerovnost možností potenciálních politických aktérů, a to i přesto, 

že rovnost je garantována ve Volebním kodexu Běloruské republiky a Ústavě. Uvedu 

citaci z knihy Strany a stranické systémy: „Systém je nesoutěživý tehdy, a jenom tehdy, 

když nepovoluje konkurenci ve volbách. To, na čem záleží, jsou skutečná, nikoli právní 

pravidla. Ať je právní úprava jakákoli, soutěž končí a nesoutěživost začíná, pokud jsou 

konkurenti a oponenti připraveni o rovná práva, je jim bráněno v možnosti projevu, 

...“143 Sartori při tom rozlišuje dva pojmy: soutěž jako pravidlo hry a soutěživost jako 

konkrétní stav hry. V Bělorusku chybí právě ten druhý stav, a to soutěživost. Za další 

příčinu neúspěchu může být označen i fakt, že běloruská opozice v současné době není 

konsolidovaná, nemá jasně stanovené cíle a politický program. Zdá se, že jediným cílem 

představitelů opozice je změna současného zástupce monistické moci – autoritářského 

prezidenta, tj. pouhé vystřídání mocenské elity, ale když připomenu názor L. Titarenko 

o přetrvávajícím odkazu komunismu v Bělorusku a takových cennostech jako pořádek a 

stabilita, který současný režim přece jenom zajišťuje, může to být dalším důvodem, proč 

běloruský národ zatím netouží po razantních změnách a nepříliš podporuje opoziční 

politické kandidáty.  

Co se tyče otázky tranzitologie, kterou jsem záměrně ponechala na poslední část 

bakalářské práce z důvodů nastínění možného předpokladu dalšího vývoje politického 

režimu v Běloruské republice, dle G. Sartoriho k systémové změně může dojít dvěma 
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způsoby: kontinuálním, tj. cestou vnitřního vývoje a spontánního přechodu a 

diskontinuálním, tj. zhroucením systému prostřednictvím celkové změny struktur 

autority.144 Další autoři, věnující se otázce tranzitologie, V. Dvořáková a J. Kunc 

rozdělují současné způsoby přechodu do dvou hlavních kategorií, a to když: cestu 

k demokratizaci iniciují nositelé autoritářské moci sami, nebo se to stává zásluhou 

opozičních sil.145 V případě první kategorie demokratizace zevnitř autoritářských 

režimů, se institucionální držitelé moci přizpůsobují měnícím se sociálním a 

ekonomickým podmínkám, kdy se domnívají, že své zájmy mohou dlouhodobě 

prosazovat v demokratických institucích, jen málokdy však bývá jejích cílem skutečné 

předání moci a mnohem častěji se jedná o omezenou demokracii v cílech zachování 

zavedených pravidel hry. Tato kategorie se dále člení do tří podskupin: redemokratizace 

zahájená civilisty, která se může projevit tam, kde civilní složka dominuje nad armádní 

a úspěch této cesty spočívá v tom, jak silné jsou sociálně-ekonomické tlaky zezdola, jak 

moc je zpochybňovaná legitimita režimu apod. Aby se tato cesta přechodu povedla, je 

nutné, aby opozice spolupracovala s režimem a připravovala mírové podmínky pro 

přechod.146 Druhou podskupinou přechodu zevnitř režimu je redemokratizace zahájená 

armádou-vládou, kdy nezbytnou podmínkou pro její zahájení je impuls k předání moci 

ze strany armády s cílem obhájení korporativních zájmů. Ovšem i v tomto případě je 

důležité, aby demokratizační tlaky vycházely z nitra společnosti. Poslední podskupinou 

je redemokratizace zahájená armádou-institucí, kdy se vojáci jako instituce a součást 

režimu zároveň snaží svrhnout civilní vedení či armádu-vládu, protože pokračování 

existujícího režimu škodí jejich dlouhodobým základním zájmům. I tato cesta však musí 

být podpořena tlakem společnosti, a to z důvodů, aby si vojáci neuchovali neúměrný 

vliv a nedošlo k zpětnému nastolení režimu.  

Mnozí autoři, zkoumající systém tranzitologie, se shodují na tom, že trhliny 

v systému nastávají tehdy, když někteří příslušníci vládnoucího bloku začínají hledat 

podporu mimo jeho hranice, to znamená, mezi skupinami, které nepodporují 

autoritářský režim (opozice). Úspěšnost procesu demokratizace však ve velké míře 

závisí na existenci konfliktů a napětí uvnitř samotného mocenského bloku.147  
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V. Rovdo ve svém článku Perspektivy sametové revoluce v Bělorusku, se 

odvolává na teorie S. Huntingtona, který jako možný ukazatel připravenosti společnosti 

na demokratizační vlnu uvádí příjem HDP na hlavu, úroveň vzdělanosti (99,6%) a 

urbanizaci obyvatelstva (75%).148 Na základě těchto ukazatelů, autor dospívá k názoru, 

že běloruská společnost je připravena na přechod k demokracii, zároveň se ale ptá, proč 

tomu tak není a jeho odpovědí je důvod nízké úrovně národního uvědomění Bělorusů.149 

 Otázka národního uvědomění v Bělorusku je velmi diskutabilní a již jsem si ji věnovala 

v předchozích kapitolách této práce.  

Souhlasím s názorem F. Zakarii, že demokracie se v dnešní době proměnila ze 

způsobu vlády v životní styl, který se projevuje nejen v politické sféře, ale i 

hospodářské a kulturní oblasti.150 Nutit Bělorusy v 21. století k národnímu uvědomění 

cestou nacionalistické ideologie dle mého názoru, je nerozumné a nehumánní a může 

vést k nežádaným následkům, jako radikalizace společnosti. Při zvážení možností 

přechodu, iniciovaného ze strany civilistů, tj. občanů, je potřeba vzít v úvahu mimo 

absenci nacionalistické ideologie, i charakterových rysů Bělorusů, takových jako 

pracovitost, toleranci a hlavně trpělivost151, které z mého hlediska brání jak vzniku 

nacionalismu, tak svržení režimu zezdola. Jaká je v současné době možnost 

transformace režimu zevnitř, je těžko odhadnutelné. V nedávném rozhovoru pro 

běloruský tisk, A. Lukašenko uvedl: „Nejspíše, ne nejspíše, ale zcela jistě budu muset 

společně s vámi žít při novém prezidentovi.“152 Jak dojde ke změně elit je ovšem 

otázkou; nabízí se možnost, že si současný prezident vybere, nebo už má vybraného 

nástupce, ale uznávám, že z mé strany se jedná jenom o dohad a otázku tranzitologie 

jsem uvedla v této práci pro úplnější přehled teorií, vedoucí k interpretaci současného 

politického režimu Běloruské republiky a není mým cílem se v rámcích této práce 

věnovat tématu demokratizace podrobněji. Téma tranzitologie a možné cesty směřování 

běloruského politického režimu by se mohlo stát samostatným tématem bakalářské 

práce. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo na základě zkoumání procesu tvorby Ústavy 

v letech 1990-1994 a poté samotného textu Ústavy z 15. března 1994 s pozdějšími 

dodatky a také ostatních složek občanské společnosti popsat vznik a podobu politického 

systému samostatného Běloruska po rozpadu SSSR. Na tomto procesu je vidět, že 

hlavními otázkami při jejím vzniku byly následující: zda nový stát má být parlamentní 

nebo prezidentskou republikou a zda je vůbec potřeba zavádět funkci prezidenta. 

Dalším sporným bodem se stalo postavení běloruského jazyka, které bylo vyřešeno 

nejprve jeho zavedením jako jediného státního jazyka, ale po změně Ústavy v roce 1996 

byla zavedena dvojjazyčnost s rovnoprávným postavením obou jazyků.  

Okolnosti procesu tvorby nové Ústavy byly ovlivněny jednak faktem, že se 

jednalo o přechod od sovětského státního zřízení, zadruhé se tento proces odehrával na 

jedné straně za přítomnosti představitelů komunistické nomenklatury, veteránů druhé 

světové války, kdy celková skladba společnosti značným způsobem ovlivňovala podobu 

nové Ústavy. První schválená verze Ústavy z března 1994 však navzdory všemu byla 

vytvořena ve prospěch parlamentní republiky se zavedeným postem prezidenta se 

slabšími pravomocemi. Nemalou roli v tomto procesu sehráli opoziční představitelé 

BNF. Po prvních prezidentských volbách, které vyhrál A. Lukašenko, v roce 1995, 1996 

a poté 2004 byly vneseny změny do znění Ústavy, které platí dodnes. Tento vývoj 

ústavních změn, podpořený v referendu většinou běloruských obyvatel, však znamenal i 

kompletní proměnu nově vznikajícího politického systému na autoritářský režim. Dle 

názoru autora knihy Postkomunistické nedemokratické režimy, k němuž se přikláním, 

možným důvodem podobného vývoje je ten, že v mentalitě většiny běloruského 

obyvatelstva dosud přetrvávají výrazná rezidua ze sovětské éry, rozhodující je 

sebeidentifikace většiny obyvatel s mentalitou neosovětského, rusky mluvícího, 

apolitického občana, nikoliv sebeidentifikace spojená s národním povědomím a 

běloruským jazykem.153 Řada autorů se shoduje na tom, že současnými voliči A. 

Lukašenko jsou občané s nižší úrovní vzdělanosti, žijící mimo centra, s omezeným 

přístupem k informačním zdrojům, tj. důchodci, obyvatelé venkova, zaměstnanci 

zemědělského sektoru.154 Zajímavým protikladem je ale fakt, že právě mezi obyvateli 

venkova je hojně využíván běloruský jazyk zcela přirozenou cestou bez jakéhokoliv 
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přání vyjadřovat své politické preference a odlišnost od ostatních. Dle mého názoru, 

pokud si politická opozice přeje uspět ve volbách, neměla by svůj politický program 

stavět čistě na nacionalistických tendencích a ekonomickém oddělení od Ruska. 

Bělorusko, se nachází mezi dvěma mocnostmi, Evropskou unii na jedné a Ruskou 

federaci na druhé straně, budoucnost Běloruska na mezinárodním poli, je dle mého 

názoru v hledání kompromisu a spolupráci se všemi okolními státy. Nedemokratické 

politické režimy jsou charakteristické pro řadu postkomunistických zemí. V několika 

z nich jako Ukrajina, Gruzie proběhly revoluce, jejichž následky v současné době 

nejsou jednoznačně rozpoznatelné. Zatím je evidentní, že Bělorusko jde svojí vlastní 

cestou a jak to dopadne, ukáže čas.  

F. Zakaria píše ve své knize Budoucnost svobody, že demokratizace, především 

demokratizace techniky a informací přináší negativa, v souvislosti s tím mluví o tzv. 

demokratizaci násilí, jako jednom ze základních rysů dnešního světa.155 Dnešní státy se 

musí potýkat s takovými problémy jako terorismus, ilegální obchod se zbraněmi, 

ilegální přistěhovalectví atd. Zakaria tento proces ještě pojmenovává jako rozmělňování 

moci státu, který podkopává jeho autoritu a blízkou budoucnost vidí v možnosti 

existence napětí mezi silami, které směřují k demokratizaci a státem samotným. Zdá se, 

že běloruský režim v čele s prezidentem A. Lukašenkem se pokouší podobnému 

procesu, tj. rozmělňování moci státu, zabránit, proto od roku 1994 vše směřovalo 

k ustavení autoritářské vlády a v jeho současné rétorice lze pozorovat 

antidemokratizační náladu. Bohužel ale, sila státu nespočívá jen v sultanistickém vládci, 

měla by spočívat především v síle občanské společnosti, která nebude toužit po 

opatrovnictví ze strany prezidenta, který je zárukou včasné výplaty, důchodů apod. A 

hlavní, čemu se musí běloruská společnost naučit je, že: „Pluralistická kultura ukazuje 

na vizi světa založeného v podstatě na víře, že rozdílnost, a nikoli stejnost, názorový 

nesouhlas, a nikoli jednomyslnost, změna, a nikoli neměnnost, vedou k dobrému 

životu.“156  

Svojí práci bych chtěla završit odvoláním se na myšlenku o primátu politiky od 

R. Arona, který říkal, že politický režim není redukovatelný jenom na ekonomickou 

strukturu a třídní panství; ať je sociálně-ekonomický systém jakýkoliv, vztah 

vládnoucích a ovládaných, způsob jakým jsou vládnoucí volení a způsob výkonu moci, 

                                                 
155 ZAKARIA, F. Budoucnost svobody, s. 20 
156 SARTORI, G. Teorie demokracie, s. 32 



  

 

49

  

tj. politický systém, je nadřazený.157 Myšlenka primátu politiky podle R. Arona spočívá 

v tom, že politika má primát ve smyslu lidském a humánním a odhaluje lidský či 

nelidský ráz celého „systému“.158  

 

Resumé 

První Ústava Běloruské republiky z 15. března 1994 byla vytvořena ve prospěch 

parlamentní republiky, záhy na to však v lidových referendech byly podpořeny její 

změny a politický systém získal jinou podobu. Prezident obdržel značné legislativní 

pravomoci, které se vyjadřují především tím, že může rozpouštět parlament, je mu 

podřízena vláda, jejíž obsazení s výjimkou premiéra jmenuje dle vlastního uvážení a má 

možnost vydávat dekrety legislativního charakteru. I když vyhlášená referenda 

nesplňovala zcela tehdejší Ústavou stanovená pravidla, ve všech případech byla konána 

za velké účastí a podpořena velkým počtem hlasů. Otázkou zůstává, zda si samotní 

Bělorusové přejí v čele své země vidět silnou autoritářskou osobnost. A. Lukašenko od 

roku 1994 vyhrává volby, zda skutečně vždy obdrží zveřejňovaný počet hlasů je další 

otázkou. Evidentní však je, že běloruská společnost se vyvíjí dopředu, mladá generace 

střídá starší, ve společnosti se objevuje čím dále, tím více lidí, kteří jsou pro vývoj 

Běloruska směrem na Západ, Evropskou unii. Otázka národní identity, která je tolik 

zmiňovaná ve spojení s Běloruskem, by se ale neměla stát něčím, co by mohlo 

rozdělovat běloruskou společnost na dva tábory. Národnostní nebo jakákoliv jiná 

kulturní nesnášenlivost není charakterovou vlastností Bělorusů, neměla by proto ani být 

podporována dnešní opozici. Jak jsem se již zmiňovala v závěru, budoucí směřování 

Běloruska vidím ve spolupráci s okolními státy. Geografická poloha Běloruska ho 

znázorňuje jakousi bránou v obou směrech, jak ze západu na východ, tak z východu na 

západ, a v tom měla bývalá ministryně zahraničních věcí USA pravdu, je to země 

v srdci Evropy. Země, kterou obývá klidný, přátelský, velmi pracovitý, trpělivý a 

tolerantní národ, který má předpoklady pro demokratický politický systém.             

Summary  

The first Constitution of Republic of Belarus from 15 March 1994 was created for the 

benefit of the parliamentary republic, however shortly after this in all people’s 

referendums were supported constitutional changes and political system has got a 
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different form. The president has received significant legislative powers, which 

primarily reflects the fact that he has a right to dissolve the parliament, subordinate the 

government, to appoint its members with the exception of prime minister and to issue 

legislative decrees. Although the referendums did not meet fully established 

constitutional rules, in all cases they were done with large participation and supported 

by important number of votes. The question remains whether Belarusians themselves 

wish to see a strong authoritarian personality at the head of country. A. Lukashenko 

regularly wins elections since 1994 and this is another question if published number of 

votes is equal to real. However it is evident that Belarusian society develops ahead, the 

younger generation alternates older one and there appear more and more people who are 

for development of Belarus towards the West, the European Union. The question of 

national identity, which is so highly mentioned in connection with Belarus should not 

become something that could divide the Belarusian society into two camps. The ethnic 

or any other cultural intolerance is not a characteristic feature of Belarusians, therefore 

should not be supported by the opposition today. As I’ve mentioned above the future 

direction of Belarus I see in cooperation with neighbouring countries. The geographical 

location of Belarus seems like it is a gate in both directions; both from west to east and 

from east to west, and it is that the former Minister of Foreign Affairs of the United 

States was right in: Republic of Belarus is a country in the heart of Europe. The country 

inhabited by peaceful, hardworking, patient and tolerant nation, that has predisposition 

for democratic political system.  
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