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Abstrakt 

Diplomová práce Nedemokratické režimy, neformální instituce a sdílení moci se věnuje 

autoritářským institucím a problému sdílení moci v nedemokratických režimech ve vztahu 

k autoritářským parlamentům ve středoasijských republikách. Konkrétně se zabývá úlohou 

autoritářských parlamentů v neopatrimoniálních režimech a jejich vlivem na sdílení moci. 

Abychom pochopili efekt a funkci středoasijských parlamentů, práce analyzuje jak 

neformální, tak formální instituce v politickém režimu a principy jejich interakce. Nejprve 

představuje hlavní teoretické přístupy k autoritářským institucím a parlamentům. Další části 

se zabývají Střední Asií a zvláště popisují případy Uzbekistánu a Kyrgyzstánu.   
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Abstract 

The diploma thesis ‚Non-Democratic Regimes, Informal Institutions and Power Sharing‘ is 

devoted to the authoritarian institutions and to the problem of power sharing agrement in non-

democratic regimes and relates them to authoritarian legislatures in the Central Asian states. 

The thesis focus on functions of authoritarian legislatures regimes and assesses their effects 

on power-sharing agreement in neopatrimonial regimes. In order to understand the effects and 

functions of legislatures, this study analyses both formal and informal institutions of the 

political regimes and the principles of their interaction. The first part presents the main 

theoretical approaches to authoritarian institutions and legislatures. Other parts fosus on 

Central Asia and describe regimes in Uzbekistan and Kyrgyzstan.  
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1. Úvod 

 Formálně demokratické instituce v nedemokratickém režimu nejsou pouhé výkladní 

skříně (Gandhi 2008, s. xiii), ale volby, parlament nebo strany plní podle 

neoinstitucionalistických přístupů zásadní úlohu při strukturaci politického řádu. Instituce 

jsou chápány ze dvou perspektiv, buď diktátora omezují, nebo mají podpůrnou úlohu. 

Instituce a jejich budování může sloužit nedemokratickému režimu jako nástroj ke sdílení 

moci s vládnoucí koalicí, kterým diktátor minimalizuje hrozbu převratu a kooptuje možné 

protivníky výměnnou za podíl na moci (Magaloni 2008). Zároveň při budování demokraticky 

vypadajících institucí musí být zaručeno, že zůstanou v zásadě autoritářské (Schedler 2009, s. 

7). Na druhou stranu obzvláště u nedemokratických režimů nelze předpokládat, že je logika 

institucí následována přesně podle pravidel papíře, jelikož instituce působí v mocensky 

asymetrickém prostředí
1
. Proti zkoumání formálně demokratických institucí stavíme druhou 

perspektivu neformální politiky, kterou Grzymala-Busse nazývá skrytou politikou, kam 

spadají sociální sítě, neformální organizace a instituce či každodenní formy odporu proti státní 

autoritě. Nedemokratická i demokratická politika jsou zjevně mnohem barvitější než strohá 

institucionální schránka, například neformální sítě si mohou uzurpovat část státu nebo být u 

jeho zrodu (Easter 1996). Otázkou zůstává, jak interpretovat vznik a účel formálně 

demokratických institucí v režimech, které organizují elity převážně neformální politikou, a 

jakou úlohu plní. 

Středoasijský prostoru lze přirovnat k politologické laboratoři studia původu, působení 

i změny institucí. Politické režimy vyšly ze sovětského institucionálního dědictví i z velmi 

podobných kulturních, historických a socio-ekonomických podmínek. Nicméně odborné 

práce o Střední Asii se velmi často omezují na neformální politiku popsanou z etnografické a 

antropologické perspektivy. Oba krajní póly jak studium čistě formálního uspořádání, tak 

neformální politiky nepřináší dostatečná a zcela uspokojivá vysvětlení. Cummings (2012, s. 

170) zvolila střední cestu mezi oběma póly, když režimy udržují moc omezováním 

potenciálních struktur příležitostí de-etnizací politického prostoru formálními i neformálními 

postupy a omezováním možností mimo exekutivní moc. Dále podle Cummungs (tamtéž) 

přistupují režimy k centralizaci a kádrovou politikou zároveň hledají spojence i chrání 

                                                           
1
 Zde je třeba zmínit kritiky neoinstitucionálních přístupu, kteří poukazují na nedostatečné prokázání kauzálního 

vztahu mezi institucí a výsledkem (Pepinsky 2013) nebo na problém funkcionalistického vysvětlení vzniku 

instituce (Magaloni, Kricheli 2010). 
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technokraty, když obě skupiny jsou součástí širší patron-klientské sítě. Střední Asie poskytuje 

ideální matérii ke zkoumání předpokladů teorie autoritářských institucí o tvorbě institucí a 

případném charakteru sdílení moci.  

Na počátku 90. let se v režimech mimo Turkmenistán setkáváme s mocenským 

vakuem po různě rozsáhlé dezintegraci vládnoucí koalice, což se projevilo zřetelně 

v parlamentu velkým počtem nezávislých poslanců, kteří v určitých momentech oponovali 

režimu v ekonomických otázkách nebo ve vztahu centrum-region. Ve všech režimech se 

objevil obdobný scénář, kdy režim postupně reorganizoval jednotlivé neformální sítě na bázi 

patron-klientských vztahů, v nichž prezident stojí v čele pomyslné patron-klientské pyramidy 

(Scott 1972) nebo hraje roli arbitra mezi soutěžícími neformálními sítěmi. Zároveň dochází ke 

strukturaci politického prostoru formálními institucemi. Režim buduje volební systémy, 

parlament či proprezidentské strany, ačkoliv nelze očekávat jejich reálné působení ve smyslu 

omezující role institucí. Baa naopak někteří autoři užívají ve vztahu k institucím a politice 

v postsovětkém prostoru termín „virtuální politika“ (Wilson 2005). Přesto se setkáváme 

s opakujícím se vzorcem napříč Střední Asií, kdy 4 z 5 režimů vytvořily dvoukomorový 

parlament, přičemž druhá komora podle ústav reprezentuje regionální zájmy. Naskýtá se 

otázka po důvodech kroku i jak institucionalizace, chápaná jako omezení chování aktéra 

pravidly, ovlivňuje původní rozložení sdílení moci postaveného na organizaci elit neformální 

politikou, například klanovou (Collins 2006).  

Fundamentální cílem práce bude zjistit, nakolik parlament může složit ke sdílení moci 

v režimech, které se řídí s různou intenzitou neopatrimoniální logikou a kde převažuje 

organizace elit neformálními institucemi a organizacemi. Současně se zaměříme na význam 

neformálních institucí a organizací a jejich interakci s formálními institucemi na úrovni 

režimu. Roli parlamentu budeme interpretovat v teoriích autoritářských institucí v přístupu 

Gandhi (2008), která chápe roli parlamentu jako formu sdílení moci, a Wrighta (2008), který 

naopak poukazuje na kontext režimu. Parlament podle Wrighta v neopatrimoniálních 

režimech slouží k přerozdělení zdrojů, nikoliv však ke sdílení moci. V práci se budeme 

zabývat vývojem v širším kontextu Střední Asie a zaměříme se na případy Kyrgyzstánu za 

vlády Akajeva a Uzbekistánu. Původní záměr práce jsme zúžili a ohraničili parlamentem a 

neopatrimoniálním režimem, jelikož určitý specifický kontext a typ režimu nám lépe umožní 

uchopit případnou logiku sdílení moci a funkce i interakce neformálních institucí v režimu. 
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Ještě než přistoupíme k bližší analýze významu a hodnot nedemokratických institucí, 

patří se zmínit, že v této práci budou upozaděny instituce represe a manipulace. Jejich 

vynechání neznamená, že v nedemokratickém režimu nehrají roli. Současné teorie 

nedemokratických režimů zkoumají význam institucí například v zahraniční politice (Frantz, 

Ezrow 2011) či v upevňování režimu (Haber 2006). Pozitivní vztah mezi represí a trváním 

prozkoumal například Escribà-Folch, podle něhož: „…je donucení společně s vytvořením a 

udržením určité úrovně podpory základním nástrojem moci autokratů.“ (Escribà-Folch 2010, 

s. 22) V práci jim však nebude dána větší pozornost z důvodu rozsahu práce a též 

metodologického důvodu, kdy primární cíl jsou instituce nominálně demokratické a 

především jejich vztah s institucemi neformálními.  

Zkoumání institucí v nedemokratickém režimu je věnována celá řada studií. 

Institucionální perspektiva byla rozpracována velmi pečlivě Gandhi (2008), která vysvětluje 

vznik instituce z tlaku opozice. Institucionální perspektivu dokumentují i přístupy Magaloni 

(2008), kde instituce v jejím případě strana poskytuje záruku elitám a slouží ke sdílení moci. 

Další z významných představitelů neoinstitucionálního přístupu Brownlee (2007) 

z perspektivy historického institucionalismu rozpracovává vznik strany. Inspirací k 

zdůraznění specifičnosti typu režimu jsou práce Wrighta (2008) a Pepinskyho (2013), kteří 

dávají oba z rozdílných důvodů důraz na důležitost kontextu. 

Neformální politika je v rámci komparativní politologie od 90. let zkoumána stále 

častěji. Velmi přínosný je sborník k Latinské Americe, jehož editovali Levitsky a Helmke 

(2006). V tomto sborníku a dřívějším článku z roku 2003 Levitsky a Helmke inovativně 

rozpracovávají zkoumání neformálních institucí. Předcházející přístupy Lautha (2000) nebo 

pozdější Meyera (2008) jsou sice důležitý, nicméně zaměřené především na demokratizující 

se režimy ve východní Evropě. Z tohoto hlediska je přesah a uplatnění jejich typologií bez 

hlubší reflexe nemožné. V kontextu východní a jihovýchodní Asie se neformální politice 

věnuje například Dittmer, Fukui a Lee (2000). Ve sborníku Informal Politics in East Asia se 

ovšem ukazuje jejich přespřílišný důraz na kulturní, tradiční a legální zdroje neformální 

politiky, což nevhodně omezuje neformalitu i možnost zařadit případy jako klientelismus 

nebo nepotismus. 

V kontextu post-sovětského prostoru je neformální politika zkoumána velmi rozsáhle. 

Napříč celým prostorem se můžeme setkat s méně i více zdařilými pracemi, kupříkladu na 
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transformující se Ruskou federaci se zaměřila Alena V. Ledeneva. Její studie postavené na 

důkladném etnografickém výzkumu mapují vznik neformality a dopad na politický systém. 

Práce o blatu Russia´s Econmy of Favour (1998), o neformální praxi How Russia really works 

(2006) a především poslední práce Can Russia Modernise? (2013) vysvětlují fungování 

neformalitu z perspektivy aktéra a jeho neformálních strategií. Monografie z per Collins 

(2006) nebo Schatze (2004) rozebírají dynamiku a transformaci středoasijských režimů 

perspektivou neformálních institucí, resp. organizací. V ruskojazyčné literatuře napsal 

zdařilou práci optikou historického institucionalismu o dynamice neformálních institucí 

Borisov (2010). Bohužel obecně neformální politika trpí zmatením a přespřílišným 

natahováním některých pojmů jako v případě klanu nebo poněkud naivistickým viděním post-

sovětského prostoru a zvláště Střední Asie jako deinstitucionalizovaného bez formálních 

omezení.  

Práce bude mít následující struktury. Ve druhé kapitole budou hlouběji rozebrány 

předpoklady neoinstitucionálního přístupu k autoritářským institucím. Šířeji se zaměřím na 

chápání úlohy parlamentu především u Gandhi nebo Wrighta. V této kapitole zpřesníme pojetí 

neformálních institucí a jejich vztahu s formálními. V další části se zaměřím na kontext 

středoasijského prostoru, kde bude komparativní analýzou demonstrován vztah mezi formální 

a neformální institucí. V následujících dvou kapitolách budou rozebrány konkrétní příklady 

Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Na závěr se budeme věnovat shrnutí vztahu formálních-

neformálních institucí a hlavnímu tématu roli parlamentu při sdílení moci na příkladech 

Kyrgyzstánu a Uzbekistánu.  
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2. Nedemokratické režimy, instituce a sdílení moci 

 Přístupů k nedemokratickým režimům je nespočet. Můžeme hovořit o nových a 

starých přístupech (Brooker 2000, s. 7), které odlišíme podle toho, zda se ptají po způsobu 

vlády nebo zda je zajímá, kdo vládne. Můžeme rozlišit přístupy politických ekonomů a 

politických vědců. První skupinu více zajímá zobecnitelná logika fungování 

nedemokratických režimů, druhou skupinu naopak typologie režimů (Haber 2006, s. 693-4). 

Též můžeme přistoupit k nedemokratickým režimům z pozice institucí. Především 

v posledních letech se objevují aplikace nového institucionalismu na nedemokratické režimy. 

Tyto práce zohledňují nominálně demokratické instituce. Instituce podle nich jsou organizační 

základnou režimu a pomáhají mu řešit každodenní i neočekávané události. Režimu poskytují 

nejen demokratickou ozdobu, ale mají zjevně též instrumentální hodnotu. 

 Perspektiva nového institucionalismu a nominálně demokratických institucí 

v nedemokratickém režimu musí být vyvážena uznáním praxe režimu, jehož základ leží 

v neformálních praktikách a v radikálně odlišném způsobu organizace politického života. 

V praxi a organizaci politického života se formální instituce a organizace s různou intenzitou 

prolínají. Stabilita a trvání režimu jsou východiskem užití obou. Neformální instituce nejsou 

pouze rezidui nebo vyplněním prostoru, kam už formální instituce nedosáhnou, ba naopak 

neformální instituce mohou aktivně utvářet nebo podlamovat politický režim i instituce 

(Helme, Levitsky 2004). Obě formy institucí jsou ve vzájemné interakci a jejich směr i síla 

dotvářejí režim a přispívají k jeho stabilitě a sdílení moci.  

Nesmíme zapomínat na původ institucí, které nejsou z hůry, ale jsou aktivně vytvářeny 

lidskými aktéry a současně omezují lidské jednání. Instituce v sobě pojí roviny minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. Nezáleží pouze na současné interakci, ale i na minulosti, která je 

utvářela. North (1990, s. Vii) výstižně poukázal na spojení všech časových rovin v institucích: 

„Na historii záleží. Záleží na ní, nikoliv protože se z ní učíme, ale protože současnost a 

budoucnost je spojena s minulostí kontinuitou společenských institucí. Dnešní a zítřejší volby 

jsou utvářeny minulostí.“ Za prvé propojení rovin nás vede k faktoru pravidelnosti a 

vyloučení jednorázového jednání častého například v přechodu k jinému režimu. Za druhé 

odkazuje k prvku delší, přesahující existence. Současně v nedemokratickém prostředí nemusí 

být volba instituce zcela racionální. Instituce může v prvních letech konsolidace 

nedemokratického režimu hrát svébytnou roli a být dědictvím předcházejícího režimu jakousi 

demokratickou nebo autoritářskou výspou předcházejícího režimu. Obecně většina 
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současných přístupy k nedemokratickým režimům pojímají instituce jako racionálně zvolené 

a do určité míry nakonfigurované elitami nebo samotným diktátorem. Přikládají jim 

povětšinou význam pro ekonomický růst nebo přežití.  

 

2.1 Formální a neformální instituce 

 Prvotně musíme vymezit formální a neformální instituce
2
 a musíme definovat samotné 

instituce, případně je vymezit proti organizaci nebo praxi. Především ve sféře neformality 

může dojít ke zmatení pojmů nebo můžeme až příliš široce definovat instituce, která 

v důsledku znamenají všechno a současně nic. Instituce nejsou pouhá pravidla a nemusí 

vycházet ani z tradice, ani z kultury, tak jako nemusí být prosazovány státem. Jsou výtvorem 

lidské společnosti v její interakci s okolím. Do chování aktérů vnáší prvek pravidelnosti. 

V širším pojetí můžeme jako instituci označit například vzdělávací systém, vlastnická práva 

nebo korupci. Levitsky a Helmke (2003; 2006) nebo Rothnestein (1998) pojmenovali 

důležitou vlastnost instituce v podobě postihu. Pokud si nesundáme kabát v restauraci, může 

nám být teplo, ale v takovém případě nám z našeho chování nevyplývá postih ze strany 

druhého. Pokud si ovšem nezujeme boty po vchodu do bytu nebo klobouk v kostele, postih je 

na místě. V obecné rovině jsou instituce viděny jako pravidla hry (North 1990, s. 3) omezující 

a umožňující lidské jednání. Instituce zde definujeme podle Levitskyho a Helmke (2003, s. 

726): „…jako pravidla a procedury (formální i neformální), které utváří sociální interakci 

omezením nebo umožněním jednání aktéra.“  

 Důležitou poznámku k dalšímu vymezení institucí učinil North (1990). V jeho 

atomistické definici institucí jako pravidel hry, analogicky ke sportovním pravidlům, se 

objevuje otázka po aktérech podobné hry. Instituce jsou odděleny od aktérů. Jsou rámcem, 

v němž dochází k interakci. Zásadním bodem je oddělení institucí od organizací a jednotlivců. 

Analýza začíná u jednotlivce, kteří vytváří organizace, nejrůznější tělesa definovaná jako 

skupiny osob svázaných za společným účelem dosáhnout cíle (North 1990, s. 4-5), v rámci 

nichž též nacházíme instituce. Toto pojetí je přísnější než používání pojmu instituce 

v politické vědě, jelikož do organizací spadají politické strany nebo nejrůznější agentury. 

                                                           
2
 Dělení mezi formálními a neformálními institucemi je pouze jednou z variant. K jinému dělení institucí viz 

Startsev (2005), který opustil podle něho rigidní rozčlenění instituce podle formality a neformality. Startsev 

použil pro rozdělení institucí škálu inkluzivity-exkluzivity. 
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Instituce snižují nejistotu vytvořením stabilních struktur lidské interakce. V politické vědě 

nicméně podobné dělení není příliš časté. Běžně se setkáváme, že do politických institucí jsou 

zařazovány i organizace viz například definice Meyera (2008). Práce se bude snažit 

následovat dělení instituce a organizace.  V analýze institucí se budeme držet pojetí Northa 

(1990) a budou rozebírány instituce jako pravidla interakce. Naproti tomu Ledeneva (2006) 

vychází z druhé perspektivy upřednostňující aktéra, cit pro hru a logiku praxe, které nás 

odkazují ke zkoumání aktérů a jejich strategií v institucích jako pravidlech hry.  

Instituce mají buď formální, nebo neformální povahu. V politologické literatuře jsou 

povětšinou instituce chápány binárně. Dělítkem je oficiální vymáhání dodržování instituce, 

resp. vymáhání třetí stranou, ať již zdůrazníme stát nebo organizaci. Kromě toho neformální 

instituce jsou sociálně sdílená pravidla povětšinou nepsaná, která jsou vytvořená, 

komunikovaná a vymáhaná mimo obvykle sankcionované kanály (Helmke, Levitsky 2003, s. 

726). Rozdíl mezi formální a neformální institucí je ve dvou bodech: v psané povaze a 

oficiálním kanálu. V práci budeme chápat neformální instituce úžeji než North (1990), který 

neformální instituce/omezení klade do sféry spíše kultury. Pojetí neformality je v politické 

vědě poměrně problematické a záleží, nakolik širokou definici zvolíme. Definice neformální 

politiky jakožto institucí, norem, praxe apod. je složitá především v důvodu kontextuálního 

zasazení. V jednom kontextu je například klientelismu přikládána negativní úloha, ve druhém 

veskrze pozitivní. Některé kroky mohou být sdíleny napříč společností a široce respektovány 

a jiné jsou užívány pouze úzkou skupinou osob např. elitami nebo jsou regionálně omezeny. 

Helmke a Levitsky a taktéž Lauth (2000) nebo Meyer (2008) zahrnují do neformálních 

institucí i klientelismus nebo korupci. Naproti tomu Dittmer, Fukai a Lee (2000) rozlišují 

formalitu a neformalitu podle účelu jednání a státu. Neformální politika podle Dittmera (2000, 

s. 293) je aktem podle nepsaných pravidel za užití nelegitimních prostředků k dosažení 

legálního cíle. Korupce je v  případě Dittmera už nezákonná, resp. jednáním s privátním 

cílem, a není zahrnuta do neformální politiky. Pokud se ovšem podívá na definici institucí a 

na neformální instituce jako klientelismus nebo patrimonialimus, je omezení právem nebo 

cílem nevhodné vzhledem k definici instituce a kontextu, ve kterém je budeme sledovat. 

Velkým nedostatkem zkoumání neformální politiky je její vnímání až v okamžiku, kdy 

dochází k interakci s formalitou, čímž nevyhnutelně uchopujeme neformální politiku jako 

reziduum. V horším případě jako nechtěný pozůstatek minulosti a neschopnost dosáhnout 
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modernity. Neformální politika a v užším smyslu instituce existují samozřejmě na celém 

světě, ve všech politických systémech a napříč režimy.  

 Jelikož v práci nás částečně bude zajímat prolnutí formálních a neformálních institucí, 

budeme vycházet z přístupu, který představili ve svých pracích Levitsky a Helmke (2003; 

2006). Jejich dělení vztahu institucí nás odkazuje k pochopení interakce a tím k případné 

podpoře sdílení moci pomocí obou institucí. Samozřejmě existují i další přístupy jako Lautha 

(2000) a Meyera (2008). Problém Meyerovy typologie (2008) je především v  aplikaci a 

úpravě na demokratizující se režim, což v kontextu nedemokratických režimů ztrácí 

použitelnost. Lauth (2000) rozčlenil tři základní interakce formálních a neformálních institucí. 

Jeho rozlišení vychází z čistě státocentrického chápání formální-psané instituce a obdobně 

taktéž zdůrazňuje prvek demokratizace. V případě opuštění rámce státu a zaměření se na jiné 

formální organizace např. strany apod. nedostačuje jeho jinak inovátorské rozlišení. Rozdílný 

přístup mezi Lauthem, Meyerem a Helmkem s Levitskym je v náhledu na roli neformality. 

První dva zmínění chápou neformální instituce povětšinou negativně jako překážky 

demokratizace. Druzí dva se a priori nevyjadřují o negativní roli, ba naopak na 

příkladech  Latinské Ameriky dokumentují, že neformální instituce mohou hrát pozitivní roli 

(Helmke, Levitsky 2006). I z těchto důvodů bude práce používat typologii Helmke a 

Levitskyho, kteří ve svých pracích navázali na Lautha. Jejich pojetí nicméně není bez chyby, 

např. neformální instituce jsou stále uchopeny jako rezidua a viděny až v interakci 

s formálními institucemi.  Jejich typologie má přesto výhodu nejen ve zdržení se a priorních 

soudů o roli neformální instituce, ale též v její aplikovatelnosti napříč režimy, kdy umožňuje 

zařadit praxe blatu v Sovětském svazu nebo kuan-si v Čínské lidové republice.  

Nedemokratické režimy operují ve větší míře s neformální politikou než demokratické 

režimy, jakkoliv je v posledních letech zdůrazňován význam nominálně demokratických 

institucí v nedemokratických režimech. Podobná představa nezabraňuje další konceptualizaci 

a vymezení role neformální politiky v nedemokratickém režimu. Pokud přiřkneme roli 

formálním institucím (viz další podkapitole), musíme se též obrátit k neformálním institucím, 

které na jedné straně mohou dále podporovat užití formálních, či mohou pokus o 

institucionalizaci bránit navzdory představám nedemokratického režimu. V jiném případě 

může být jejich praxe zakomponována do formálního rámce a fungovat jako subversivní 

instituce rozkládající formální rámec zevnitř (Gel´man 2012). Do jisté míry záleží na síle-

slabosti institucionalizace režimu a síle-slabosti státu. Radnitz (2011) tudíž správně navrhuje 
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přistoupit k neformalitě šířeji a zaměřit se na vztah neformální politiky a státu, což ovšem 

výrazně přesahuje rozsah práce.  

 Typologie vztahu neformálních institucí k formálním Levitskyho a Helmkeho vychází 

z dvou dimenzí. První dimenze hodnotí efektivitu formálních institucí, druhá dimenze hodnotí 

případný výsledek institucí (viz tabulka). Obecně se dá předpokládat, že v nedemokratickém 

režimu nás bude zajímat především poslední řádek tabulky. Oba autoři přiznávají, že instituce 

se liší i jinými vlastnostmi jako tradicí, vznikem či složitostí, resp. jednoduchostí změny. 

Stejné neformální instituce mohou spadat do rozdílných typů vztahu v závislosti 

na  formálních institucích a kontextu, v němž působí. Levitsky a Helmke vnímají vztah 

dynamicky a kontextuálně.  

 

Tabulka 1: Typologie neformálních institucí 

Výsledek/Instituce Efektivní formální instituce Neefektivní formální instituce 

Konvergentní Doplňující Nahrazující 

Rozdílný Přizpůsobující Soutěživý 

 Zdroj: (Levitsky, Helmke 2003, s. 728) 

 

Doplňující vztah existuje v prostředí, kde aktér očekává dodržování institucí na papíře. 

V tomto případě dochází k vyplnění mezer nebo posílení pravidel, které by jinak existovaly 

pouze na papíře. Klasickým příkladem může být singapurská byrokracie. V přizpůsobující se 

interakci se aktér chová jiným způsobem, než vyžaduje formální instituce, ačkoliv ji 

neporušují. Podle Levitskyho a Helmkeho se staví proti duchu formálních pravidel nikoliv 

proti podstatě. (Levitsky, Helmke 2003, s. 729). Často je vytvoří aktéři, kteří sice nesouhlasí 

s pravidly, ovšem postrádají sílu pravidla měnit. Mohou pomoci stabilitě formálních institucí 

tím, že zabraňují nebo mírní nespokojenost nebo požadavek na změnu. Příkladem je praxe 

blat v Sovětském svazu. Nahrazující vztah se vyskytuje při neefektivních formálních 

institucích a aktéři ho užívají pro dosažení stejného cíle jako u formální instituce, skrze niž se 

ovšem nemohou domoci výsledku z důvodu její neefektivity. Objevují se v okamžiku, kdy je 



17 

 

státní autorita a struktura slabá. Poslední interakci je pojmenovaná jako soutěživá. Formální 

instituce jsou obecně slabé a jejich vynucení je nedostatečné nebo neexistuje vůbec. Aktéři 

užívají institucí k dosažení zcela rozdílných zájmů. Tím, že aktér následuje jednu instituci, 

musí porušit druhou. Levitsky a Helmke řadí mezi podobný typ institucí patrimonialismus, 

klanovou politiku nebo korupci. Typickým prostředím je post-koloniální země, kde byla 

původní pravidla nahrazena formálními pravidly koloniálních mocností.  

 Pro režim mohou mít instituce s rozdílnými výsledky neblahé důsledky, jelikož 

neformální instituce poskytují jednoduchý prostor pro případnou kolektivní akci (Radnitz 

2010; 2011). Radnitz (2010) v studii o mobilizaci během Tulipánové revoluce ukazuje, že 

úlohu neformálních institucí, v tomto případě subversivního klientelismu, nesmíme 

podceňovat. Jejich původem není nějaké nepostihnutelná tradiční identita, ale ekonomická 

volba režimů na počátku nezávislosti. Neformální instituce jsou posléze použity při 

mobilizaci proti Akajevovu režimu. V případě Střední Asie nejsou neformální instituce 

pouhými kulturními přívěšky, ale mohou mít novodobý původ, ačkoliv mají tradiční vzhled, a 

dynamiku ve vztahu k proměňujícímu se prostředí.  

 

2.2 Neopatrimonialismu 

 Práce uchopí středoasijské režimy v perspektivě neopatrimonialismu, v němž se 

spojuje složka formální (ústavní rámec a byrokracie) a neformální (patrimoniální). Podle Van 

de Walleho a Brattona (1994, s. 459) je neopatrimonialismus vzorovým konceptem 

komparativní politologie
3
. Nicméně samotný pojem je často zdrojem nejasností a dochází 

k jeho natahování. Koncept neopatrimonialismu odkazuje k Weberově patrimonialismu a k 

paralelní existenci racionálně-legální byrokracie. Termín poprvé použil sociolog Shmuel 

Eisenstadt v útlé knize Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism (1973). 

Patrimonialismus a neopatrimonialismus byl posléze aplikován na velké množství režimů od 

Suhartovi Indonésie,, Kučmovy Ukrajiny, na režimy v Africe (Bratton, Van de Walle 1994), 

                                                           
3
 Pro kritiku viz např. Brownlee (2007) nebo Slater (2003). V práci se budeme držet termínu personalistic-

personalistiký režim definovaný takřka neomezenou mocí jedince. Proti tomu personalized-personalizovaný 

může být jakýkoliv režim. Například Brownlee (2007, s. 204) tvrdí, že se z konceptů personalistických, 

sultanistických a patrimoniálních režimů nedozvídáme nic nového, jelikož tendence koncentrovat moc a zůstat u 

moci je přítomná téměř ve všech režimech, avšak záměr se nemusí slučovat s kapacitou. Až instituce pomáhají 

vysvětlit kapacitu. 
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Blízkém východě (Brownlee 2002) nebo Střední Asii (Geiss 2012). Ve studiích se mluví o 

neopatrimoniálním státu (Zimmer 2008), režimu (Bratton, Van de Walle 1994) nebo 

neopatrimonialismu jako neformální instituci.  

Linz a Chehabi (1998, s. 4-7) vymezují neopatrimonialismu jako moderní verzi typu 

autority, tradiční formou je patrimonialismus. Extrémní formou neopatrimonialismu je podle 

nich neosultanismus, resp. sultanismus, kdy je stát užit pouze jako instrument vládce. 

Neopatrimonialismus je v jejich chápání spíše projevem rozkladu nebo nedokončeného 

vývoje racionálně-byrokratické autority než projevem zbytků tradiční autority. Užití předpony 

„neo“ vyjadřuje odlišnost formy vlády od patrimonialismu, kde je loajalita postavena na 

tradiční legitimitě. V práci budeme neopatrimonialismus chápat z pozice hybridu mezi 

patrimoniální vládou a racionálně-legální byrokracií (Erdmann, Engel 2006, s. 17). Issacs 

(2009: 36) rozlišuje formální a neformální složku neopatrimoniálního režimu. Ve formální 

složce se nachází racionálně-byrokratická struktura a formální ústavní instituce. Neformální 

složka se skládá ze třech částí z patriarchálních norem osobní vlády a loajality k vládci, 

patronáže a vztahu patron-klient spolu s frakcionalizací elit. 

Pro Snydera (1992, s. 379) a Van de Walleho s Brattonem (1994, s. 459) se 

neopatrimoniální režimy vyznačují tím, že diktátor udržuje státní autoritu skrze extenzivní 

osobní patronáž, spíše než ideologii neosobního práva. Úroveň, nakolik patronáž a neformální 

sítě pronikají státními institucemi, se liší a může být nerovnoměrná. Sítě jsou postaveny buď 

na výměně zdrojů za politickou podporu (klientelismus) či na distribuci veřejných zdrojů 

(patronáž). Lze předpokládat, že v reálné situaci se obě formy prolínají. Politický představitel 

může reprezentovat pouze úzkou skupinu nebo se snaží vybudovat koncensus mezi 

politickými a ekonomickými elitami. Zájmu skupiny definované například primordiálně může 

být podřízeny státní instituce, ostatní skupiny mohou být vyloučeny ze systému. Na druhou 

stranu se státní instituce mohou snažit bránit svou autonomii. Právo vládnout je 

v neopatrimoniálních režimech dáno osobě a vztahy osobní loajality nebo závislosti prostupují 

celým formálním politickým a byrokratickým systémem. Důležitým znakem je přítomnost 

„velkého muže“, který je v interakci se svými elitami. Osobní vazby k prezidentovi určují 

místo v obci a jsou natolik důležité, že utváří základ a superstrukturu všech politických 

institucí. Rozhodování se často děje v rámci úzce sociálně definované skupiny a materiální 

odměna je vyměněnou za mobilizaci politické podpory klientem (Bratton, Van de Walle 

1994, s. 458).  
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Issacs (2009, s. 39) dále rozebírá vznik neopatrimoniálního režimu s odkazem na 

Eisenstadta. Významným bodem je moc centra nad periférií. Centrální elity nabývají kontroly 

nad politickou entitou vytvořenou převážně předcházející koloniální mocností. V režimu se 

objevují paternalistické, distributivní a extraktivní politiky. Zdroje jsou získávány pomocí 

institucionálních kanálů především skrze státní agentury a ekonomickými institucemi z 

přírodních zdrojů, posléze se distribuují neformálními sítěmi. Samozřejmě podobná politika 

způsobuje boj elit o zdroje a centrum často funguje jako rozhodčí mezi sítěmi. Jak je tento 

souboj elit utvářen, závisí na institucionálním kontextu každé země.  

Neopatrimonialismus je v práci Isaacse (2009) operacionalizován velmi precizně, 

ačkoliv musíme upřesnit především znak patriarchálních norem osobní vlády a loajality 

k vládci. V práci budeme přistupovat k neopatrimonialismu úžeji. Zmíněný znak bude pojat 

jako prezidencialismus a ústavní síla prezidenta. Důležitým znakem bude proces dosazování 

do úřadu např. do regionů nebo proces jmenování poslanců do parlamentu. Na roli prezidenta 

se zaměříme spíše okrajově, sice nemůže být v systému vynechána, ale dynamika režimu 

bude sledována na neformálních institucích, především vztahu patron-klient (patronáž a 

klientelismus), a v jejich interakci s institucemi formálními. Současně budeme přistupovat 

k neformálním institucím na úrovni elit. V práci budeme vycházet z  definice 

neopatrimonialismu, kterou představil Van de Walle (2007). Podle Van de Walleho (2007, s. 

1-2) se neopatrimonialismus definuje třemi znaky:  

1. Prezidencialismus (formální a neformální složka) 

2. Systematickým klientelismem umožňující udržet politickou stabilitu  

3. Užití fiskálních zdrojů moderního státu pro systematický klientelismus 

K přístupu Van de Walleho zároveň dodáme, že součástí neopatrimoniálních režimů je jak 

klientelismu, tak patronáž. Neopatrimoniální režimy samozřejmě netvoří jednotnou skupinu a 

mohou se lišit. Jak už bylo zmíněno výše, Linz a Chehabi považují sultanismus za extrémní 

verzi neopatrimonialismu. Bratton a Van de Walle (1994) dále dělí neopatrimonialismus na 

základě dimenzí soutěže a participace.  
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2.2.1 Neformální instituce v neopatrimoniálním režimu 

 Částečně jsme se zmínili o vlivu patronážních a klientelistických sítí 

v neopatrimoniálním režimu, ve Van de Walleho definici se jedná o 2. a 3. bod. V tomto typu 

režimu dochází už z jeho hybridní povahy k prolnutí neformálních a formálních institucí. 

Erdmann a Engel (2006) se pokusili široce redefinovat neopatrimoniální režim na základě 

neformálních institucí. Podle nich nejsou úřady zcela privatizovány a ne všechny každodenní 

rozhodnutí jsou sledovány podle neformálních pravidel nebo institucí. Veřejné a soukromé 

může být stále částečně odděleno. Erdmann a Engel definují situaci následovně (2006, s. 19): 

„V neopatrimonialismu existuje alespoň formálně rozdíl mezi privátním a soukromým, rozdíl 

je přijímán a veřejně se k němu můžeme odvolat.“ Erdmann a Engel čerpají podklady pro 

tvrzení ze zkoumání režimu na mikroúrovni. 

K neformálním institucím se dostáváme v okamžiku uplatnění patronáže nebo 

klientelismu. Transakce, ke kterým dochází v rámci neopatrimonialismu, se ve větší míře 

týkají přenosu veřejných statků z patrona na klienta. Poměrně často vztah probíhá přes 

prostředníka. Obě formy jak patronáž, tak klientelismus jsou důležité při budování a 

udržování koalice. Podle rozsahu a zacílení lze dělit klientelismus a potažmo patronáž na 

několik typů. Van de Walle (2007, s. 3), s jehož přístupem budeme pracovat, rozděluje tři 

typy klientelismu:  

1. Tradiční vztah s výměnnou darů, kde jsou patron a klient svázání důvěrou. 

2. Masový, kde jsou státní zdroje poskytovány obyvatelstvu obvykle skrze strany nebo 

volby.  

3. Elitní klientelismus neboli prebendalismus omezený pouze na úzkou skupinu 

politických elit.  

Neopatrimoniální režim užívá převážně elitní klientelismus, který podrývá nejen stát, ale i 

vládu práva. Typy klientelismu se liší podle zdrojů a především kapacity státu. Poslední 

zmíněný klientelismus převažuje v režimech, které nedisponují dostatkem zdrojů nebo státní 

kapacitou. V případě klientelismu můžeme současně rozlišit tři přístupy. První chápe 

klientelismus jako způsob udržení moci režimu nebo udržení jednoty ve fragmentovaném 

prostředí. Druhý přístup klientelismus chápe jako překážku konsolidace moderního státu, jako 

výspu minulého v současném režimu, například Scott (1972). Třetí přistupuje ke klientelismu 
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jako k potenciální disperzi moci v už konsolidovaném režimu, v němž na režimu nezávislý 

aktéři volí klientelismus a tvoří nový systém závislosti z ničeho (Radnitz 2010, s. 81-82). 

Vymezení klientelismu, patronáž a obecně patron-klientských vztahů vychází 

z představy nerovnosti-hierarchie mezi jednotlivými aktéry (Scott 1972, Heinemann-Gruder 

2012). Důležitým bodem je dyadické spojení, které je v našem případě vymezeno vztahem 

vládního aktéra, například prezidenta či úředníka, a jiného vládního nebo nevládního, 

societálního aktéra. V rámci vztahu probíhá výměně zdrojů i politických rozhodnutí za 

politickou podporu, vztah může být naplněn loajalitou. Operacionalizovat vztah budeme 

podle Heinemann-Grudera (2012) jako:  

 1. Nadreprezentace určité skupiny 

 2. Mimorozpočtové převody 

 3. Úlevy na daních  

Z našeho pohledu budeme zkoumat vztah patron-klient zejména na základě prvního bodu, 

jakkoliv to není heuristicky zcela správně. Současně budeme předpokládat, že patron-

klientský vztah potažmo síť mohou být postaveny nejen na instrumentálním-materiálním 

základu, ale i na různých identitách, např. klanových, regionálních atd., mající povahu emoční 

a ritualistickou. 

Patrimoniální logika se prolíná s logikou racionálně-byrokratickou a setkáváme se 

s ohýbání její funkce, logiky a efektu (Erdmann, Engel 2006). Můžeme sice spekulovat o míře 

prolnutí mezi formální a neformální institucí, nicméně aktéři v režimu mají právo volby a 

mohou dosáhnout cíle následováním jedné z dvou možných logik, případně jejich kombinací. 

Prolnutí probíhá v rozdílných intenzitách a způsobech. Aktér je v neopatrimoniálním režimu 

postaven před nejistotu chování státních institucí, což v důsledku vede podle Erdmanna a 

Engela k hledání cesty jak formálními, tak neformálními kanály. Politické instituce nemohou 

z tohoto důvodů u občana získat legitimitu, jelikož úřady a politika jsou determinovány 

partikularistickými cíli. Politická neformalita získává až institucionalizovanou dimenzi napříč 

společností (Erdmann, Engel 2006, s. 18-19). 

Ve vztahu k neformálním sítím připsal Snyder (1992) míře vyloučení elit 

z ekonomických a politických zisků roli jednoho z indikátorů pro výsledek přechodu. Snyder 

přičetl výsledek přechodu strukturálním podmínkám, rozsahu patrimoniálních sítí a zahraniční 
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podpoře, a politickým aktérům. Podle jeho předpokladu úroveň vyloučení elit ovlivňuje růst 

radikální i umírněné opozice proti diktátorovi. Brownlee (2003, s. 56-57) při zkoumání 

režimů, které čelily krizi, přichází s tezí, že se udržely režimy mající hlubší patrimoniální sítě, 

nejsou-li omezeny vnějším patronem a stály proti slabší opozici. Strukturální podmínky 

průniku do státu a společnosti jsou důležité ve vztahu k stabilitě režimu, nicméně dalším 

faktorem je vnější moc, jejíž omezující role může být zásadní.  

 

2.3 Formální demokratické instituce v nedemokratickém režimu  

 V posledních letech bylo na téma institucí a nedemokratických režimů publikováno 

velké množství studií. Mapování nedemokratického režimu obsáhlo instituce voleb (Blaydes 

2007; Lust-Okar 2004), stran (Magaloni 2008) soudů nebo parlamentu (Gandhi 2008, Wright, 

Escribà-Folch 2012). Práce se soustřeďují buď na faktor stability režimu a obecně důvod, 

proč mají nedemokratické režimy instituce, nebo na konkrétní politiky, což je zjevně i jedna 

ze slabin aplikace nového institucionalismu. Než budeme hovořit o jakékoliv funkci, musíme 

se zaměřit na požadavky konkrétních elit spíše než politického systému a zodpovědět otázku, 

proč podle nových institucionalistů nedemokratický režim má a investuje do institucí 

(Schedlera 2009, s. 3).   

 Schedler (2009, s. 3) rozlišuje dva základní problémy, jímž čelí politické elity 

v nedemokratickém režimu. Prvním nazývá výzva vládnutí, kdy musí být zabezpečena 

schopnost vládnout (základní infrastruktura moci). Druhým je výzva politického přežití, kdy 

musí být zabezpečeno trvání vlády (vytvoření pevné aliance elit a zvládnutí horizontálních a 

vertikálních hrozeb). Gandhi (2008, s. xvii-xviii) rozlišuje obdobně problém dodržení, 

analogický k Schedlerově výzvě politického přežití, a kooperace, odpovídající výzvě vládnutí. 

První problém Gandhi charakterizuje jako problém legitimity a způsobu získání moci. 

Diktátor získal moc bez legitimity volbou občany a musí zamezit všem pokusům podkopat 

jeho legitimitu a získat moc. Problém kooperace se váže k souhlasu, Gandhi ho navazuje 

na prosperitu a bohatství, resp. na práci a daně, které jsou spojeny s rozvojem a udržením 

struktury moci. Celkový problém Gandhi shrnuje následovně (2008, s. 43): „Autoritářští 

vládci, dokonce pokud je jejich záměrem jednoduše nashromáždit moc a renty, musí zajistit 

řád a určitou míru prosperity na jejich panství.“ Gandhi a Przeworski (2006, s. 2) ve svém 
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dřívějším příspěvku paušálně mluví o problému vládnutí jako nutnosti zabezpečit 

ekonomickou kooperaci a překazit otevřenou vzpouru.  

V podobné logice jako původně Gandhi a Przeworski se o výzvě pro diktátora 

vyjadřují Frantz a Ezrow (2011). Ve studii zaměřené na instituce a výsledky 

nedemokratických režimů pokládají za bernou minci podporu a posléze kontrolu: „Všichni 

političtí vedoucí představitelé potřebují podporu občanů, aby udrželi kontrolu.“ (Frantz, 

Ezrow 2011, s. 2) Jinou logiku při analýze nedemokratických režimů vyznává politický 

ekonom Svolik (2009). Jeho přístup se značně liší od přístupu institucionální politologie, což 

samozřejmě odpovídá jeho zájmu o mikrozáklady politického režimu (2009; 2012, s. 8-12). 

Autoritářská politika je definována problémy moci. První problém je problém autoritářské 

kontroly majority vyloučených, druhým problémem je problém sdílení moci. Nedemokratický 

režim podle Svolika existuje v a vytváří prostředí, ve kterém diktátor může získat více moci 

než vládnoucí elity, což je základním motivem politiky v nedemokratických režimech. 

Obecně tedy nový institucionalismus vychází z předpokladu, že režim, pokud se 

odpoutáme od diktátora, musí vytvořit nebo spočívat na základu infrastrukturální moci 

chápané jako weberovský monopol a musí vytvořit alianci nejen elit u moci, tj. formu sdílení 

moci, kdy se diktátor musí zaručit, že nezneužije svého postavení proti vládnoucí koalici. 

Problém přežití nás spíše odkazuje k režimu a jeho formálním a neformální postupům 

(Schedler 2009, s. 3-4). Stát a režim jsou v těchto dvou problémech vládnutí a politického 

přežití odděleny, leč v reálném působení se obě roviny prolínají. Zde se též dostáváme 

k nutnosti uchopit režim a případně ho vymezit proti státu. Režim může a nemusí být 

ztělesněn na časové ose jedním diktátorem. Na druhou stranu též nemusíme celkové 

autoritářské období země chápat jako období jednoho režimu. Režim ztělesňuje určité 

mechanismy vládnutí, elity a neformální instituce v konkrétním časovém údobí. Geddes a kol. 

(2012, s. 2), k jejichž definici režimu se přikláním, popisují režim takto: „Režimem myslíme 

období, ve kterém formální a neformální pravidla, která určují skupinu, z nichž je vedoucí 

představitel vybírán a které mohou ovlivnit politiku, zůstávají nezměněna. Režim může a často 

též zahrnuje více diktátorů.“  

Stát je trvalejší struktura, kdy pojetí státu odkazuje k centralizované a byrokraticky 

organizované administrativě, právnímu řádu zajišťovanému administrativní mocí, závaznou 

autoritou nad těmi, kdo se nachází v prostoru jurisdikce, teritoriálnímu základu a monopolu na 
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užití násilí. Podle Graeme Gill (2003, s. 3) je ústředním částí moderního státu byrokratická 

forma organizace, přičemž úřady a instituce jsou strukturovány ve formální hierarchii. Stát 

nicméně není monolitický, ale sestává se z množství organizací, agentur nebo institucí 

spojených centralismem. Režim a stát jsou podobně jako problémy kooperace a souhlasu 

v reálné sféře prolnuty. Nicméně přetrvávání režimu nemusí znamenat silný stát nebo 

stabilitu, jak ukazuje vláda Rahmóna v Tádžikistánu a například událostí z léta 2012. Přesto 

silný stát pomáhá udržet režim. Slater a Fenner (2011, s. 20) vyjmenovávají čtyři základní 

roviny, jimiž stát podporuje režim: 1. donucováním rivalů 2. získáváním zdrojů 3. registrací 

občanů a 4. rozvíjením vztahů závislosti. Silný stát napomáhá udržovat režim (Slater 2003; 

Slater, Fenner 2011) a odvíjí se od něho typy i intenzita hrozeb, proti kterým budou 

nedemokratické režimy stát, a zdroje, s nimiž mohou operovat při řešení těchto hrozeb. Mimo 

politických elit definující režim je třeba postoupit i k státu jako k entitě dávající tvar režimu. 

 

 Tabulka 2: Neústavní konec diktátora nebo leadera 

Frekvence v procentech (Počet/procenta) 

Povaha konce Nejméně jeden den v úřadu Nejméně jeden rok v úřadu 

Coup d´etat 205 67,66 151 63,71 

Lidové povstání 32 10,56 30 12,66 

Přechod k demokracii 30 9,9 30 12,66 

Atentát 20 6,60 17 7,17 

Zahraniční intervence 16 5,28 9 3,80 

Celkově 303 100 237 100 

Zdroj: (Svolik 2009, s. 478) 

 

Logika vládnutí a logika politického přežití jsou dvě určující výzvy 

v nedemokratických režimech podle neoinstitucionální perspektivy. Politické přežití 
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nemusíme chápat jako hru o život, ale v základu je otázkou vypořádání se s horizontálními 

nebo vertikálními hrozbami (Schedler 2009, s. 4). Při rozlišení rovin původu hrozeb 

představuje horizontální, hrozba od režimních elit, naléhavější část. Kvantitativně vyjádřil 

hrozbu pro nedemokratický režim Svolik (2009, s. 478). Z tabulky vyplývá, že nejčastější 

způsob ztráty moci je prostřednictvím převratu. Na elitách záleží, jelikož oni kontrolují osud 

diktátora. Naproti tomu je vertikální hrozba např. lidové povstání spíše zanedbatelná. 

Podobně logiku zaměřenou na vládnoucí elity předkládá Geddes (1999: 7-10). Podle jejího 

argumentu se autoritářské režimy odlišují mimo jiné rozdílnou formou soupeření mezi 

frakcemi, vládnoucí skupinou. Autoritářské režimy se vyznačují rozdílnou logikou politické 

hry v rozmanitém strategickém prostředí. 

Pokud se vrátíme k logice politického přežití, je dalším faktorem osud diktátora po 

ztrátě moci. Geddes a kol. (2012), či Goemans a kol. (2009) prozkoumali osud politického 

představitele v následujícím režimu. Oba přístupy ukazují, že záleží na způsobu odchodu 

(Goemans a kol. 2009) i typu režimu (Geddes a kol. 2012). Hrozba zatčení, exilu nebo smrti 

je u politických představitelů končící nestandartním způsobem podle Goemanse a kol. (2009, 

s. 276) podstatně větší. Geddes a kol. v práci z roku 2012 data Archigos kritizovali, nicméně 

ve svém příspěvku ukázali, že špatný diktátorův konce závisí na typu režimu, přechodu 

k demokracii nebo následnému autoritářství a na konci nebo pokračování režimu.  

Teorie nedemokratických institucí se nejčastěji zaměřují na logiku politického přežití, 

resp. na kontinuitu politického režimu a konkrétního představitel, a případné spojení instituce 

a růstu. Přesto instituce neodpovídají na jeden izolovaný fenomén a nejsou jedním 

izolovaným mechanismem. Svou funkcí odpovídají na více podnětů a představují pouze jeden 

z mechanismů. Schedler (2009, s. 5) institucionální inženýrství shrnuje následovně: 

„…institucionální volby, které diktátor učiní, pravděpodobně neodpovídají izolovaným 

hrozbám, ale konfiguraci hrozeb. Abychom věci dále zkomplikovali, když tak učiní, 

pravděpodobně vytvoří ne izolované instituce, ale rozestavení institucí.“ Ekonomický růst 

nebo mezinárodní tlak mohou být jedním z dalších podnětů. Institucionální inženýrství 

nemusí být navíc vždy zamýšlené, racionální, ale může se jednat o často spíše náhodný, 

nechtěný nebo vedlejším prvek.  

V přístupech k institucím velmi silně rezonuje náhled politických ekonomů 

na nedemokratické režimy. V práci sice nebudu vystupovat z jejich předpokladů, protože 
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ovšem velký počet politologických prací vychází z politické ekonomie, představíme pouze 

základní perspektivu. Samozřejmě všechny náhledy politické ekonomie nejsou stejné a 

přístup k nedemokratickému režimu se liší, například u Olsona (1993) a Habera (2006). 

Političtí ekonomové předpokládají, že se diktátor snaží udržet u moci a maximalizovat zisk, 

s tím ostatně souhlasí i někteří političtí vědci, viz personalistický diktátor u Magaloni (např. 

2007). Ztráta postavení a případných rent však není jediné nebezpečí. Jeho situace je spojena 

se stálou hrozbou převratu, která může vycházet z mnoha rovin, ačkoliv výraznější hrozbu 

představují režimní elity (viz výše). Obecně tyto přístupy hodnotí a počítají s hrozbami na 

rovině horizontální. Fungování režimu je tudíž poznamenáno stálou hrozbou pro diktátora a 

představitele režimu, kterou vyjadřuje Haber následovně (2006, s. 694): „…všichni diktátoři 

sdílí stejný základní cíl: udržet úřad pro svůj drahý život, protože selhání vyústí ve vězení, exil 

nebo kulku v týlu.“ Právě Haber (2006) rozlišuje několik strategií jak se vypořádat 

s potenciálním nebezpečím. V zásadě má diktátor k dispozici možnost represe, vytváření 

nových organizací a kooptaci. Haberova teorie vychází z předpokladu, že hrozbou pro 

diktátora jsou původní elity, resp. organizace. S podobným pojetím vystoupil již zmiňovaný 

Svolik (2009). 

 Jedním ze základních rozdílů mezi ekonomickými a politologickými přístupy jsou 

instituce, jelikož ekonomické přístupy povětšinou postrádají odkaz k institucionálnímu 

kontextu (srovnej: Olsen 1993; Haber 2006). Přístupy například Geddes, Magaloni, Wrighta 

nebo Gandhi přikládají institucím ústřední roli. Též výše zmíněná paušální motivace všech 

diktátorů se však může jevit jako problematická při přihlédnutí k typům režimů. Ekonomické 

přístupy pomíjí možnost existence svébytné identity a rozdílné politické hry. Již zmíněná 

poznámka Geddes (1999, 2003) o povaze nedemokratických režimů a unikátnosti politické 

dynamiky vznáší pochybnosti o paušálním přístupu k nedemokratickým režimům. Například 

vojenský režim může vystupovat s jinými motivacemi než režim personalistický, kde se 

představitel musel probít k moci přes ostatní elity. Ačkoliv se jejich motivace mohou měnit 

v čase, v pozadí přetrvává podle Geddes identita armády a snaha bránit její jednotu. Obecně 

jsou cíle diktátora v nedemokratickém režimu rozdílné (2003, s. 53). Podobně negativně se o 

ekonomických přístupech k diktatuře vyjadřuje Magaloni, kdy ekonomické přístupy podle ní 

zcela postrádají institucionální kontext (2007, s. 7). Diktátor ani elity se nerozhodují ve 

vakuu, naopak jejich preference jsou utvářeny institucionální prostředím, v němž posuzují 

možnosti dosažení svých zájmů. Institucionální kontext je důležitý pro vnímání i tvoření rizik. 
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Nicméně neoinstitucionální přístupy trpí problémem preferencí v obou větvích jak 

v ekonomické představě fixních preferencí, tak v kulturní a historické představě logiky 

vhodnosti
4
. 

 

2.4 Kritiky teorie autoritářských institucí 

 Instituce jsou součástí režimu a skrze ně prosazuje své politiky. Logiky přežití a 

vládnutí často svázané s ekonomickým výsledkem nepředstavují vyčerpávající témata 

nedemokratických režimů. K úloze institucí musíme být velmi opatrní, jelikož politika 

v nedemokratickém režimu je mnohem barvitější. Například vzdělávací politika 

Turkmenbašiho též vypovídá o charakteru režimu a poskytuje další informace o režimu. 

Snahy diktátorů ve Střední Asii o vlastní linie dějin se taktéž velmi složitě podřizují logice 

přežití nebo vládnutí.  

Pepinsky (2013) poukázal na celou řadu barvitých aktivit v nedemokratických 

režimech, které mohou mít velké množství zdrojů a které se vzpírají omezujícímu 

institucionálnímu přístupu. Nedemokratické instituce nemohou být zkoumány nezávisle na 

režimu a musí být uchopeny v celém kontextu. Podle Pepinskyho se setkáváme ve všech 

pracích s napětím institucí jako epifenoménu a institucí jako nezávislou proměnnou. 

Institucionální pohled, ať již pojmeme příklady Geddes nebo Gandhi, nedostatečně nebo 

naprosto vůbec nevysvětluje přechod od instituce vytvořené konkrétními elitami a instituce 

nezávislé i schopné poskytnout záruky pro elity (ibid). Pepinsky (2013, s. 2) poukazuje na 

důležité metodologické otázky už v projektech výzkumu: „…projekt výzkumu musí být 

schopen rozlišit společnou determinaci institucí a výsledku od kauzálního efektu institucí na 

výsledek.“ Pepinskyho kritika je nosná především z popsání dalších opomíjených témat 

v nedemokratických režimech a ze zdůraznění komplexnosti celého politického režimu, jak 

bude ukázáno v případových studiích. Podobně jako Pepinsky i další studie o novém 

institucionalismu jako Radnitze (2011) nebo Arta (2012) rozebírají nedostatečné prokázání 

kauzálního mechanismu mezi institucí a výsledkem. 

Dalším kritikem aplikace nového institucionalismu je Slater (2010), který poukazuje 

na neschopnost institucionálních přístupů vnímat prvek dědictví a protichůdnost působení 

                                                           
4
 Ke kritikám problematiky preferencí viz Rothenstein (1998, s. 147-148) 
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některých institucí. Slatera (2010, s. 137) tvrdí: „Pod vlivem institucionální komplexnosti 

může trvání jedné instituce podlamovat jinou a jedna logika institucionální rovnováhy může 

odporovat jiné.“ Za takových podmínek se může autoritářský režim vyznačovat dynamičtější 

logikou stability, což je podle něho obtížně postihnutelné srovnávací statistikou používanou 

v téměř všech institucionálních pracích. Srovnávací statistika selhává i v okamžiku změny 

instituce. Změna instituce může být dána institucionální komplexností otvírající pro aktéra 

prostor k jednání. V okamžiku, kdy třenice mezi institucemi oprošťují aktéra částečně od 

vlivu historie a institucí, se vytváří prostor pro samostatné jednání.  

Institucionální přístupy současně trpí též přílišnou abstraktností. Jsou to případové 

studie, které značně posunuly pochopení fungování jednotlivých institucí. Například Malesky 

a Schuler (2010, s. 482-483) hodnotí situaci v případě zkoumání parlamentů a teorie kooptace 

následovně: „…teoretikové se oprošťují od specifických parlamentních pravidel, které určují 

kooptační výměnu. Potřebujeme lépe porozumět těmto pravidlům, abychom zhodnotili, zda a 

jak jsou režimy vlastně schopny mírnit politický konflikt v rámci národního parlamentu.“ 

Malesky a Schuler nás podobně jako Pepinsky nebo Slater, ačkoliv z jiných důvodů, odkazují 

k hlubšímu studiu kontextu a procesů v režimech. V novém institucionalismu navíc existuje 

stále napětí mezi institucí jako zárukou pro elity a případnou svévolností diktátora. Napětí 

v přístupech dokládá nejlépe zřejmě závěr práce Przeworski a Gandhi (2006, s. 22), kteří při 

poukazu na svévolnost chování diktátora tvrdí: „Co odlišuje demokratické parlamenty, strany 

a volby od jejich diktátorských obdob, je, že diktatury zůstávají arbitrární dokonce i za 

přítomnosti institucí.“ Nominálně demokratické instituce samozřejmě neomezují diktátora 

stejným způsobem jako v demokratickém režimu.  

 

2.5 Přístupy k autoritářským institucím  

  Základní předpoklad neoinstitucionálních přístupů vychází z představy, že pokud by 

byly instituce pouze výkladní skříně, nedemokratický režim by se je neobtěžoval vytvářet a 

neinvestoval by do nich. Pozitivní korelace mezi institucemi a odolným autoritářstvím je 

odvozena obzvláště od jednostranických režimů (Magaloni, Kricheli 2010). Institucionální 

přístup se rozšiřuje na klasifikace nedemokratických režimů. Například přístup Magaloni 

rozlišuje tři klíčové institucionální rozdíly při klasifikaci režimů (2007, s. 10-11). 
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Nedemokratické režimy Magaloni (2007, s. 11) vymezila následovně: „..jak je moc rozdělena 

mezi klíčovými institucionálními hráči-diktátorem, stranou a armádou.“  

Přesto rozmanitost a podobnost institucionální krajiny ponechává řadu otázek o jejich 

významu. Magaloni a Kricheli (2010) ukazují, že k roku 2006 existovalo 60 % 

nedemokratických režimů, které mohou být označeny jako jednostranické nebo s dominantní 

stranou. Údaje o parlamentech jsou ještě impozantnější. Podle Gandhi (2008, s. 94) 75,2 % 

strávených let pod vládou diktatury bylo doprovázeno parlamentem nejrůznější formy a tvaru. 

Nicméně musíme brát ohled i na prostředí, ve kterém instituce působí a na vliv metody 

vládnutí. Na druhou stranu Pepinsky (2013) poukazuje na možnou estetickou funkci institucí, 

což nicméně neprotiřečí zmíněnému.  

Institucionálních přístupů k nedemokratickým režimům je celá řada. Členění přístupů 

je možné podle instituce, v jednoduchosti hovoříme o stranách, parlamentu, či volbách. 

Samozřejmě vhodné je též rozdělit institucionální přístupy podle hráče, na něhož instituce 

míří buď na opozici, nebo na vnitřní elity. Nicméně mnohem sofistikovaněji lze 

institucionální přístupy členit podle funkce, kterou institucím připisují jednotlivý autoři. 

Instituce jsou nástroji kooptace, informace, signálů, přerozdělováním zdrojů, vyjednávání, 

ústupků, zastrašení nebo mobilizaci podpory. Schuler a Malesky (2008, s. 482-485) elegantně 

rozdělují přístupy na čtyři základní teorie funkce nominálně demokratických institucí:  

1. Teorie kooptace: dlouhodobá strategie a méně riziková než represe, kdy je 

vnějším elitám dáno formální slovo v procesu rozhodování.  

2. Teorie signálů: volby jsou demonstrací legitimity a odstrašují opozici, jelikož 

poskytují jasnou informaci o síle režimu. 

3. Teorie odpovědnosti: volby povětšinou poskytují režimu zprávu o 

zkorumpovaných místních autoritách. 

4. Teorie rent: volby a parlamenty jsou užity jako prostory pro získání rent a 

udržení klientelistických sítí v režimu. 

Ve všech případech záleží na autonomii institucí, což je zřejmě největší výzvou a 

problémem uplatnění nového institucionalismu při studiu nedemokratických režimů. 

Samozřejmě dělení přístupů do těchto čtyř skupin má spíše ilustrativní význam, jelikož u 

jednotlivých autorů se funkce institucí prolínají a nikdy nepůsobí nezávisle. Například 
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Gandhi, ačkoliv v její knize převažuje logika kooptace, poukazuje na informační roli voleb 

(2008, s. 167). Mimo kooptace, resp. podpory, označíme-li je za měkké strategie, je další 

strategií represe. Otázka udržitelnosti a rizika represe nám dále napomáhá vysvětlovat 

předpokládanou důležitost instituce v nedemokratickém režimu.  

Účinnost represe oponentů je mnohými autory zpochybňována. Gandhi (2008, s. 74) 

poukazuje na její případný omezující dosah v některých oblastech sociálního a politického 

života, např. v univerzitách. Na druhou stranu Escribà-Folch (2012) dokazuje pravý opak a 

represi chápe jako jednu z úspěšných strategií. Důležitost jeho poznámky tkví v dělení 

represe. Escribà-Folch rozlišuje typy represe na násilnou a omezující. Především násilná může 

snížit politickou legitimitu a zavdat obyvatelstvu důvod k odporu (2012, s. 8-9). 

Z dlouhodobého hlediska existuje předpoklad, že represe přispívá k vzrůstající závislosti na 

silových strukturách. Schuler a Malesky (2010, s. 482) poznamenávají, že případné spoléhání 

se čistě na donucovací aparát vyžaduje značné prostředky, které mohou být použity proti 

samotnému režimu. Proti tomu Haber chápe násilnou represi jako jednu z možných strategií 

vůči elitám. Nicméně sám uznává velké otazníky, represe především musí být rychlá, 

represivní aparát se může stát budoucí hrozbou a vytvořit nejistotu ve společnosti (Haber 

2006, s. 696). Pokud odhlédneme od posílení silových struktur a zaměříme se na opozici, 

represe samozřejmě poskytuje záminku pro nepokoje nebo dokonce občanskou válku. Přesně 

vyjádřila situaci Magaloni (2006, s. 7): „Důkazy napovídají, že tato strategie se často vymstí: 

represe může dát opozici podnět ke vzpouře, která následně hrozí diktátorovým svrhnutím 

během občanské války.“ Represe v podstatě představuje dvojakou zbraň.  

Zmíněná represe je pouze jednou ze strategií udržení moci. Režimy s ní mohou 

nakládat různě často s rozdílnou intenzitou. Další z případných strategií je politika ústupků a 

patronáže, která dokáže vytvořit podporu a která se váže k teoriím kooptace a rent. Politiku 

patronáže explicitně rozvíjejí ve své práci de Mesquita a kol. (1999) teorií selektorátu.  

Nejprve rozlišují dvě skupiny vítěznou koalici a selektorát. První skupina je pro přežití 

diktátora naprosto zásadní a útěk jednoho člena ohrozí existenci diktátora. Naproti tomu druhá 

skupina je definována jako širší základna režimu, resp. skupina, která vybírá a podporuje 

představitele. V režimu posléze probíhá získávání podpory buď soukromými (private) nebo 

veřejnými (welfare) statky. K udržení vítězné koalice v autokraciích musí diktátor 

distribuovat cenné zdroje konkrétně privátní statky. De Mesquita a kol. (1999, s. 149) 

identifikuje soukromé statky jako „…speciální privilegia, přístup k úplatkům a korupci, 
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zvýhodněné zdanění, zvýhodněná pozice u soudů a podobně.“ Velikost obecného selektorátu a 

vítězné koalice posléze motivuje každého aktéra poskytnout podporu diktátorovi. Právě 

instituce připadají jako ideální instrument pro politiku ústupků a patronáže, na které 

především staví teorie kooptace.  

 

2.6 Sdílení moci v nedemokratickém režimu a instituce 

 Sdílení moci je podle současných teoretiků fundamentálním problémem 

nedemokratických režimů a v současných teoriích nedemokratických režimů se chápe jako 

problém politického přežití (Schedler 2009), kdy diktátor, aby přežil, musí vytvořit pevnou 

dohodu-koalicí u moci. Dohoda ovšem nemůže být věrohodná, jelikož nedemokratické 

prostředí poskytuje diktátorovi příležitost dosáhnout větší moci na ostatních elitách. Současně 

nemůže diktátor zaručit, že nenapadne „loajální přátele“ (Magaloni 2008, s. 1), jelikož 

neexistuje žádná třetí autorita, která by podepřela věrohodnost úmluvy. Významným bodem 

je inherentní hrozba, které čelí diktátor od vládnoucích elit, přičemž může být svržen vnitřní 

(vládnoucí) elitou i vnějšími rivaly. Situaci popisovanou jako diktátorovo dilema vyřeší 

diktátor vytvořením instituce garantující podíl na moci. Instituce může přispět 

k autoritářskému sdílení moci pouze do té míry, dokud je podpořena věrohodnou hrozbou 

rebelie diktátorových spojenců (Boix, Svolik 2011).  

Diktátor se vzdává absolutní moci výměnnou za pravomoci, čímž elitám poskytuje 

jistotu případných budoucích zisků nebo výhod, např. nástupnictví (Magaloni 2008, s. 11), a 

zajistí, že elity budou investovat do podporující instituce. Svolik (2009, s. 493) chápe instituce 

v nedemokratickém režimu obdobně: „Politické instituce v diktatuře jako vládnoucí rady, 

parlamenty nebo strany umožňují tudíž ujistit členy vládnoucí autoritářské elity, že žádný 

z nich nezískal na úkor jiného více moci.“ Svolik a Boix (2007) pak na příkladu netyranské 

autokracie, ekvivalentní volebnímu autoritářství, chápou sdílení moci jako úmluvu mezi 

elitami. Hlavní otázkou zůstává vytvoření mechanismu k udržení vlády, resp. mechanismu 

vypořádávající ho se s mnohonásobnými hrozbami. Svolik a Boix (2007, s. 12) tvrdí: „Ačkoliv 

autokratická klika musí zorganizovat stát patřičným způsobem, aby vyloučila zbytek 

obyvatelstva z vlády (…), vládnoucí třída musí zajistit, že zejména úmluva o společné vládě 

zůstane nezměněna, to je, že žádná strana nezíská zdroje změnit úmluvu ve svůj prospěch.“ 

Autoritářský pakt nemůže být ani verbální, ani psaný, ale musí být garantován vnější mocí, 
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resp. monitorován, a reprezentovat povahu paktu mezi elitami. Samozřejmě přístupů k řešení 

problému existuje velmi mnoho. Magaloni (2008) tímto způsobem popisuje a zdůvodňuje 

vznik strany, Przeworski a Gandhi (2006; 2007) stejným způsobem vznik parlamentu, v jejich 

případě se jedná o vnější elity. Teorii sdílení moci představil též například Svolik (2009) či 

spolu s Boixem (2007; 2011) vzhledem k parlamentu.  

 

2.6.1 Parlament v nedemokratickém režimu podle Gandhi  

Nejrozšířenější kooptační teorii a verzi teorie sdílení moci ve vztahu k legislativě 

vytváří Gandhi (a kol. 2003, 2008; s Kim 2010) spolu s Przeworskim (2006; 2007). 

Nedemokratický režim užívá instituce ke kooptaci. Institucí soustředící se na případnou 

opozici je parlament, opozici uvnitř režimu má pojmout vnitřní svatyně. V jejich teorii jsou 

obě hrozby na sobě nezávislé. Míra kooperace se ovšem liší podle typu diktatury, podle typu 

ekonomiky a síly jednotlivých aktérů. Diktátor se zisky z nerostných surovin potřebuje méně 

spolupráce než diktátor, který disponuje jinými zdroji (Gandhi, Przeworski 2006, s. 1). 

Kooptace se nicméně z pohledu Gandhi děje dvěma způsoby: „Kooptace distribucí zdrojů a 

kooptace ústupky při tvorbě politiky má za následek různé institucionální mechanismy.“ 

(Gandhi, Przeworski 2007, s. 1282). Pro kooptaci jsou použity rozdílné kanály. Proces 

kooptace politickými ústupky a kooptace rozdělením rent zajišťuje režim před případnou 

rebelií. Institucionální rámec poskytuje parlament, jenž režimu slouží k rozšíření sociální 

báze, vyjádření požadavků vůči režimu, kontrolu informací o vyjednávání a zajišťuje 

existenci určitých pravidel. Obecně je tudíž pro politiku ústupků třeba fórum a jeho existence 

naznačuje nutnost kooperace. Gandhi a Przeworski (2006, s. 2) přímo předpokládají, že počet 

stran v parlamentu vypovídá o nutnosti spolupráce. Stupeň, do kterého jsou legislativní tělesa 

organizována podle stranických linií, poskytuje informaci o rozsahu kompromisu 

nedemokratické vlády. Bohužel ve svých pracích příliš nerozvádí problém zděděných 

institucí. Pouze tvrdí, že pro opozici jsou důležité organizační mechanismy zděděné 

z předcházejícího režimu. Případná opozice může čerpat sílu z již vytvořených sítí a 

organizací, což nás v kontextu Střední Asie vede především k pohledu na minulý režim, 

v němž už bychom mohli hledat zdroje stability. Samozřejmě parlamenty se 

v nedemokratických režimech značně liší organizováním a volením poslanců. Podle Gandhi 

nejrozmanitějším regionem co do způsobů voleb do parlamentu je Severní Afrika a Blízký 

východ. Přesto v 69 % případů je parlament vybírán volbou, když poměr mezi jmenováním a 
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volbou je napříč časem stabilní (Gandhi 2008, s. 35-36). Organizace parlamentu, pokud 

existuje více stran, je většinou spojena s vytvořením front a jednotných kandidátních listin.  

Gandhi a Przeworski (2007, s. 1283) samozřejmě uznávají vliv opozice na původní 

preference režimu, který musí nabídnout omezený vliv na politiku. Ovšem proti tomu 

zdůrazňují, že parlament může sloužit jako prostor pro domestikaci opozice a zajištění 

politické participace v institucionálním rámci. Parlament je institucí, která zajišťuje vyjádření 

preferencí bez rebelie proti režimu, a současně je dokladem o existenci pravidel: „Pouhá 

existence parlamentu naznačuje, že diktátor přinejmenším ukazuje své současná přání i že 

existují vnitřní pravidla, která regulují prerogativy mocí.“ (Gandhi, Przeworski 2006, s. 14) 

V pohledu institucionalismu teorie racionální volby pomáhá parlament zjednodušit spolupráci 

a snižuje transakční náklady (Gandhi 2008, s. 80). Instituce jsou pro Gandhi rámcem, ve 

kterém dochází k interakci, snižování transakčních nákladů a zajištění určité jistoty, např. 

signálem existence semiautonomní politické strany. Institucionální rámec poskytuje prostor 

pro kooperaci, ať již se zaměříme na kooperaci mezi režimem a investory (Gandhi 2008, s. 

143) nebo opozicí s režimem.   

Gandhi a Kim při zkoumání role odborů a dělnických hnutí v nedemokratických 

režimech obdobně zdůraznily roli institucí jako prostoru zjištění záměrů režimu a snížení 

nejistoty. V rámci institucí se posléze může objevit větší tolerance: „Autoritářské režimy 

tolerují debatu na chodbách mnohem více než demonstrace a stávky v továrnách.“ (2010, s. 

649) Úroveň svobodného rozhodování a reálné moci parlamentu se značně liší jak od režimu, 

tak od ústavy. Ne všechny nedemokratické parlamenty jsou pouhými „razítky“ pro daný 

režim. V některých případech, jak ukázala Gandhi a kol. (2003) nejsou legislativní porážky 

v parlamentu úplnou výjimkou především ve vztahu k síle kooptované opozice. Ačkoliv je 

nutné i z omezeného rozsahu vzorku brát jejich výsledky s rezervou, zajímavým faktem je 

především větší procento zamítnutých zákonů v etnicky heterogenním prostředí nebo 

v zemích s větším počtem stran. 

Strana, pro niž Przeworski a Gandhi používají s odkazem k Mussolinimu termín 

kapiláry (2006, s. 17), posléze slouží k průniku režimu do a ke kontrole společnosti i silových 

složek. Podobně se též vyjadřují o patronáži, kdy se výměnnou za členství nabízí rozličná 

privilegia a výhody. I při roli institucí v kooptaci dělníků poukazují na možnost získat 

nejrůznějších výhod pro odbory. Strana poskytuje jistotu systému patronáže a kariérního 



34 

 

růstu. Na druhou stranu politické strany rozšiřují sociální bázi režimu a jeho legitimity 

(Gandhi, Przeworski 2007, s. 1284). Strany jsou tudíž indikátorem míry ústupků a současně 

prostředkem pro stabilitu režimu. Straně je přičtena obdobná funkce jako parlamentu. Gandhi 

(2008, s. xviii) tvrdí, že obě instituce poskytují fórum pro vyjádření svých preferencí a k 

dosáhnutí dohody. Obě jsou nástrojem neutralizace opozice vycházející z nejrůznějších 

segmentů společnosti. Stranický systém v nedemokratickém režimu vykazuje větší variace 

oproti parlamentu.  

Institucionální jistota proti arbitrárnímu rozhodování diktátora je jedním z problémů 

nového institucionalismu. Gandhi si je podobných výtek vědoma. Připouští redukci nejistoty, 

ačkoliv úplné zajištění proti kroku diktátora není možné. Pokud jsme se na počátku 

podkapitoly zmínili o dvou příkopech proti potenciálním vyzyvatelům, druhý příkop 

představují mimo parlamentu i strany. Gandhi a Przeworski (2007, s. 1285) ve své dřívější 

práci mluví o druhém příkopu jako o „stranickém parlamentu“. V podobných intencích se 

vyjadřují o ideální institucionální nastavení: „Kombinace parlamentu, který pojme politickou 

energii skupin, jež by jinak mohly svrhnout diktátora, s jednou stranou nebo frontou stran, 

které rozšiřují dosah režimu do společnosti, představuje ideální situaci pro diktátora.“ 

(Gandhi, Przeworski 2006, s. 15) 

Pohled Gandhi nám poskytuje obecnou logiku fungování a role politických institucí 

v režimech, které dělí na vojenské, občanské a monarchické. Instituce podle Gandhi vznikají 

vyjednáváním mezi diktátorem a opozicí v okamžiku reálné hrozby. Parlamenty jednoduše 

umožní kontrolované smlouvání. Parlamentu omezuje roli diktátora v jeho predátorském a 

nevypočitatelném chování. Instituce, myšleno parlament a případně strany, slouží jako zákop 

proti opozici. Proti tomu vnitřní svatyně jsou zákopem sloužícím proti opozici uvnitř režimu. 

Jejich teorie je obecně silná ve vysvětlení vzniku instituce, které je odvislá od síly opozice. 

V případě, že je opozice slabá, nejsou potřeba a naopak. Přístup Gandhi ovšem není bez 

kritiky. Především Magaloni (2008) kritizovala obecně přístup Przeworskiho a Gandhi (2006) 

z důvodu nedostatečnosti vysvětlení, proč je parlament preferovanější než jiné strategie 

kooptace a především otázku reálné slabosti parlamentu. Proti tomu další autoři, např. Wright 

nebo Geddes, zdůrazňují specifičnost role instituce v každém typu režimu.  

Pokud přihlédneme k pokusům teoreticky dále rozpracovat nebo uchopit přístup 

Gandhi k parlamentům, logicky se setkáváme s problémy především v případových studiích. 
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Na druhou stranu to souvisí i s otázkou, kterou si Gandhi ve svých studiích pokládá. 

V případových studiích se objevují výtky o problematickém předpokladu částečné 

nezávislosti instituce, naopak parlament je chápán jako prostor pro přerozdělování zdrojů 

(Blaydes 2006, s. 26). Blaydes poukazuje na dosud opomíjenou hodnotu poslanecké imunity 

(2006, s. 2).  Parlament podle ní není uzlovým bodem pro zajištění sdílení moci. Podobný 

mechanismu popisuje Lust-Okar (2004; 2009) v případu Jordánského hášimovského 

království. Legislativní těleso má omezený vliv a podobné přesvědčení podle Lust-Okar 

(2009, s. 126) vládne mezi voliči.  

 Truex (2012) zkoumal roli parlamentu v Čínské lidové republice v letech 2008-2012. 

Podle Truexe jsme prozatím při zkoumání hleděli špatným směrem na hlasování, které je 

opravdu pouhou formalitou. Mnohem závažnější výpovědní hodnotu má chování poslance, 

které v čínském kontextu označuje jako „pulzující lobbistické chování“ (Truex 2012, s. 9). 

Konkrétně na příkladu zástupců velkých podniků v parlamentu Truex dokumentuje, že se 

poslanec chová v zájmu svého mateřského podniku, což se projevuje též v jeho hodnotových 

postojích. Podobnou optikou nahlíží na fungování ruské Státní dumy Remington (2008). 

Parlament je prostorem organizovaného zájmu. V okamžiku hlasování dochází jenom k málo 

častým deviacím. Shoda je však vykoupena dlouhým vyjednáváním, kdy jednotlivý poslanci 

jednají jako lobbisté firem, které je sponzorují často dle přesně stanového ceníku (2008, s. 959 

a 975). 

Kontextuálně zasazenou analýzu parlamentu postavenou na mikrologice teorie 

kooptace představili Malesky a Schuler (2010). Ve své studii o Vietnamu sice potvrdili roli 

teorie kooptace, ale svázali ji s dalšími institucemi a pravidly tj. nominační procedurou, 

volební soutěží a profesionalismem. Ze zkoumání parlamentu ve Vietnamu poukazují na 

přílišnou abstraktnost přístupů a odpoutání se od dvou předpokladů: 1. představitelé opozice 

jsou schopni zvítězit ve volbách a posléze reprezentovat obvod v parlamentu 2. režim musí 

být schopen omezit debatu (Malesky, Schuler 2010, s. 482). Musíme se tak zaměřit na 

parlamenty spolu s „souborem mnoha konfigurací (například strana, stát, občan, nominační 

procedura)“ (Malesky, Schuler 2010, s. 484). Zasazení parlamentu do celkového 

institucionálního rámce dále pomáhá na mikroúrovni pochopit logiku kooptace a dále nás 

odkazuje ke kontextu instituce. Uvedené příklady nás nutí opětovně se zaměřit na specifické 

fungování parlamentu a především blíže prozkoumat režim. 
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2.6.2 Parlament v nedemokratickém režimu podle Boixe a Svolika 

O podobně přesahující logiku autoritářských parlamentů se ve svých příspěvcích snaží 

Boix a Svolik (2007; 2011). Kolektivní těleso vnáší do systému dva mechanismy. Parlament 

poskytuje šanci pro sdílení moci pomocí snížení informační asymetrie vynucením a 

monitorováním (Svolik, Boix 2007, s. 4). Zmíněný princip monitorování umožňuje 

jednotlivým frakcím získat ucelenou informaci o síle každé z nich. Za druhé mechanismus 

vynucení umožňuje pohrozit nebo přímo potrestat ty frakce nebo jedince, kteří poruší úmluvu 

o sdílení moci. Sdílení moci a instituce jsou u Boixe a Svolika (2011, s. 4) postaveny na 

podmínce rovnováhy moci. Pokud však dojde k výraznému vychýlení moci ve prospěch 

diktátora, kdy se ztrácí věrohodnost ohrožení ze strany elit, instituce i úmluva o sdílení moci 

se zhroutí. 

Boix a Svolik připouští kladnou roli legislativ a ostatních institucí při zamezení rebelii: 

„Pravidelná interakce mezi vládcem a jeho spojenci v tělese s respektovanými pravidly pro 

rozhodování a participaci, jako například politbyra, vládnoucí rady nebo parlamenty, ústí ve 

větší transparentnost mezi těmi u moci a tak zabraňuje zbytečným rebeliím.“ (2011, s. 1). 

Podle Boixe a Svolika instituce přispívají k podpoře diktátora pouze do okamžiku, pokud jsou 

v instituci zastoupeny elity ohrožující diktátora. Funkcí institucí je tudíž vnést do režimu 

prvek transparentnosti, jelikož se pohybujeme v prostředí informační asymetrie. Pro elity 

instituce poskytují neocenitelnou roli tím, že si každý jedinec může zkontrolovat, zda „jsou 

jeho souputníci naživu“ a „zda není některá frakce příliš loajální“ (Svolik, Boix 2007, s. 12).  

Podle Boixe a Svolika (2007) vedle parlamentu hrají důležitou roli i volby, především 

v režimech nazývaných jako netyranské autokracie, které jsou ekvivalentem k volebnímu 

autoritářství. Parlament v těchto typech režimů poskytuje prostor pro monitorování chování, 

zda diktátor dodržuje dohody ke sdílení moci a případně umožňuje koordinovat odvetu ze 

strany podvedených elit. Naopak volby slouží diktátorovi k monitorování místního vlivu elit a 

ujištění sebe sama, že jeho koalice dosahuje dostatečné síly k porážce rivala nebo revoluční 

akce. Sdílení moci v tomto případě má formu dohody mezi národním leaderem a elitami (i 

místními), které participují v parlamentu. Místní elity, relativně nezávislé na centru, disponují 

autoritou skrze patron-klientské sítě, prostřednictvím nichž přerozdělují zdroje (Boix, Svolik 

2007, s. 10). Parlament poskytuje prostor, kde jsou zastoupeny frakce a kde dochází 

k zviditelnění paktu (sdílení moci) mezi elitami, ať již se jedná o pakt mezi horizontálně nebo 

vertikálně uspořádanými elitami. Boix se Svolikem zároveň připouští, že případné sdílení 
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moci úmluvou nutně nepředpokládá instituci, ale úmluva o sdílení moci bez instituce bude 

výrazně kratší než s institucí, uspěje i za nepříznivých podmínek a případně může omezit 

diktátora (2011, s. 3). 

 

2.6.3 Parlament v neopatrimoniálním režimu podle Wrighta 

Instituce v neopatrimonialismu hrají roli, ale úplně jinou než například ve vojenských 

a jednostranických režimech, kde mohou reálně omezovat představitele režimu, jak 

předpokládá teorie Gandhi a Przeworskiho (2006; 2007). V neopatrimoniálních režimech 

nemohou hrát roli ani věrohodného omezení diktátora, ani sdílení moci. Instituce jsou 

udržovány slabé, resp. jsou slabé praxí neopatrimonialismu. V extrémní formě 

neopatrimonialismu v sultanistickém režimu se objevuje institucionální pokrytectví, diktátor 

často nemusí stát v čele země a setkáváme se s existencí možné presudoopozice (Linz, 

Chehabi 1998a, s. 14). Významnější roli hrají neformální instituce a především patronáž a 

klientelismus.  

Nicméně Wright (2008) rozlišuje fungování parlamentu v typech režimů. Jeho 

typologie vychází z Geddes (Wright 2008, s. 322). Personalistický režim podobně jako 

monarchie vládnou metodou výměny materiálních odměn za mobilizaci politické podpory. Ve 

svém přístupu přináší Wright verzi kooptace s tím rozdílem, že diktátor nevytváří instituce, 

aby dal opozici vliv, nýbrž pro její zaháčkování, rozdělení a omezení v režimu. 

V personalistickém režimu a v monarchiích mají režimní parlamenty neomezující povahu na 

rozdíl od jednostranických a vojenských režimů. Diktátor užívá instituce k odměňování a 

trestání elit například pro demonstraci loajality. Druhou funkcí parlamentu je znemožnění 

některým poslancům, resp. potenciální opozici, aby se připojili k radikální opozici. Podle 

Wrighta (2008, s. 328) vytváří režim parlament a dovoluje přítomnost umírněné opozice 

v parlamentu, aby se opozice stala institucionálně závislá na přežití režimu. Parlament je 

vytvořen, aby omezil a rozdělil umírněnou a radikální opozici. Pokud by se pokusila radikální 

a umírněná opozice spojit, může režim potrestat umírněnou opozici přítomnou v parlamentu. 

Část umírněné opozice je zaháčkovaná v parlamentu, popř. ve stranickém systému a tím 

závislá na přežití instituce-režimu.  
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Tabulka 3: Parlamenty v autoritářských režimech 

 1946-2002 1946-1990 1990-2002 

Personalistické 69 % 63 % 82 % 

Monarchie 62 % 60 % 69 % 

Vojenské 37 % 36 % 42 % 

Jednostranické 92 % 90 % 98 % 

                                                  Zdroj: (Wright 2008, s. 330) 

Procenta hodnotí počet režimních let v jednotlivých obdobích.  

 

Instituce, konkrétně parlament je důležitá k udržení soudržnosti vnitřní skupiny, ale je 

nedostatečná k zabránění vnější opozici. Diktátoři též užívají instituce, aby poštvali 

potenciální opozici nebo v jiném okamžiku důležité podporovatele proti sobě. Elity vstupují 

do parlamentu a soutěží o diktátorovi lichotky (Escribà-Folch, Wright 2010, s. 13). 

Předpoklad Wrighta vyplývá z jeho argumentace o povaze ekonomiky v dané zemi. Jeho teze 

o neomezující roli parlamentu vychází z poznatku, že personalistické režimy a monarchie 

častěji spoléhají na zdroje jako nerostné suroviny a zahraniční pomoc a nepotřebují 

spolupracovat s opozičními skupinami. Oproti vojenským a jednostranickým režimům se 

setkáváme s rentiérismem. Podobným příčinám povahy parlamentu v kontextu Střední Asie 

napovídají zmiňování klasického rentiérismu v souvislosti s Uzbekistánem, Turkmenistánem 

a Kazachstánu a semi-rentiérismu v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.  

Z těchto důvodů nemůžeme hovořit o věrohodném sdílení moci v neopatrimoniálním 

režimu prostřednictvím formálních institucí. Věrohodné sdílení moci skrze instituce, kterým 

diktátor předává část moci (Brownlee 2007; Magaloni 2008), není možné. Instituce jsou užity 

buď čistě pro estetickou funkci, nebo pro přerozdělení zdrojů. Pro sdílení moci využívány jiné 

kanály. 
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3. Kontext Střední Asie  

 Při srovnání států Střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžkistán a 

Kyrgyzstán) se setkáváme s politickými, historickými, kulturními a socio-ekonomickými 

podobnostmi. Politický systém středoasijských zemí ústavně potvrzuje dominanci 

prezidentské instituce. Tato situace platila pro všechny státy až do Kyrgyzské revoluce roku 

2010. S výjimkou Turkmenistánu si další režimy zvolily poloprezidentský systém
5
. Moc se 

v režimech koncentruje v okolí prezidenta a různě úzké elity zahrnující nejbližší rodinné 

příslušníky prezidenta, v rámci elit nedochází k bifurkaci ekonomických a politických elit 

s výjimkou Kyrgyzstánu, kde došlo k redistribuci od státu k societálním aktérům a 

následnému vzniku relativně nezávislých elit. Rozptýlení zdrojů můžeme pozorovat též v 

Kazachstánu, kde se ovšem ke zdrojům dostávají zahraniční aktéři a politické elity v čele 

s prezidentskou rodinou disponují díky ropě a zemnímu plynu dostatečnými prostředky 

k zamezení jakékoliv opozice proti režimu (Radnitz 2010b, s. 141). 

 Snyder (2006, s. 220) rozlišil čtyři otázky v tradici klasifikace politických režimů. 

První otázka kdo vládne, byla zodpověděna v prvním odstavci. Druhá otázka jak vládne, nás 

navádí k širokému proudu zkoumání patron-klientských sítí, klanů, regionálních skupin, 

obecně neformálních organizací-institucí a jejich prolnutí s formálními institucemi. V logice 

etnografických politologických prací jsou středoasijské režimy chápány jako takřka 

deinstitucionalizovaný amorfní prostor a se přespříliš zdůrazňuje tradiční prvek neformálních 

institucí. Podobné binární vnímání značně zjednodušuje regionální politiku. Neformální 

politika se samozřejmě liší v každém režimu svou intenzitou, například v Kazachstánu se 

režim pokouší o institucionalizaci, ke které dochází v interakci s  neformálními šítěmi, naproti 

tomu Turkmenistán za Nijazova lze označit za sultanismus (Kunysz 2012). Spíše než o jediné 

formě neformálních institucí a organizací, bychom měli hovořit o taktikách i identitách, které 

vykazují dynamiku a komplexnost.  

 Další otázkou je, proč režim vládne. Zde nám Snyder (2006, s. 220) zmiňuje oddanost 

ideologii nebo náboženství, etnicitu a chamtivost. Po nezislavosti se všechny republiky 

                                                           
5
 Vycházíme z následující definice semi-prezidencialismu Elgieho (2007, s. 60): „Režim, kde jsou jak prezident 

volený přímo na fixní termín a premiér a vláda odpovědní parlamentu.“ K roku 2007 řadí Kyrgyzstán, 

Kazachstán, Tádžikistán a Uzbekistán mezi heterogenní skupiny 60 demokratický i nedemokratických zemí 

s poloprezidentským režimem. 
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snažily legitimizovat svou vládu skrze historii, například oslavami založení města nebo 

mytologizací historických postav a období, ekonomické výsledky, stabilitu nebo v logice 

monarchického prezidenta (Brooker 2000, s. 147) ritualistickými znovuzvoleními. 

McGlinchey (2011) podřizuje jednotnou motivaci všech prezidentů neopatrimoniální logice a 

obohacení se v úřadu. Příkladem byl kyrgyzský prezident Akajev, který se na počátku 

zaštiťoval liberální demokracií. V roce 2005 se objevila v amerických médiích zpráva, že 

výhradní dodavatelé paliv pro základnu Manas byly firmy vlastněné příbuznými prezidenta 

(Cooley 2009) a platby za pronájem základny končily na zahraničních účtech prezidenta a 

jeho blízké rodiny (McGlinchey 2011, s. 13). Se stejnou dvojakostí se setkáváme v případě 

Kazachstánu, kde režim vykazuje nejlepší výsledky v ekonomickém růstu a životní úrovně 

obyvatelstva je daleko nejvyšší v regionu. Ekonomické úspěchy jsou režimu přiznávány 

taktéž opozicí (Isaacs 2009, s. 209). 

 Poslední otázkou se Snyder (2006) ptá, nakolik představitelé režimu vládnou, čímž se 

dostáváme k problematice státu-státnosti. Mimo Kyrgyzstánu, kde volby vyústily ve změnu 

režimu v roce 2005 a 2010, se zdají na první pohled režimy z nejrůznějších příčin stabilní
6
. 

Například ale tádžický režim zjevně neovládá celé území a některé horské oblasti zůstávají 

mimo jeho kontrolu. Podle Khazanova (2011, s. 20) je středoasijský stát silný, kde by měl být 

slabý (kontrola ekonomiky a sociální sféry), a slabý, kde by měl být silný (právo, správa, 

reformy). Moderní stát je ve středoasijském kontextu novým fenoménem. Ukotvení 

současných hranic, vytváření moderního národa, jazyka nebo historie, započíná ve dvacátých 

a třicátých let minulého století
7
. Relativní neznámost státu, „tradiční“ struktury autority, které 

do určité míry především ve vesnických oblastech přetrvaly navzdory sovětskému 

modernizačnímu projektu, a patronážní chování elit patrné během stability kádrů za Brežněva 

přispěly ke slabosti státu a státních institucí. V tomto směru můžeme souhlasit s Cummings 

(2012, s. 171-172), že stát je zřejmě klíčovou a dosud široce neprobádanou entitou v regionu. 

Nejasné hranice mezi státem a společností způsobené pronikáním sovětského státu do 

společnosti a podporované rentiérismem staronových politických elit po roce 1991 jsou 

jedním z klíčů k pochopení trajektorie a dynamiky režimů. Podle Cummings (2012, s. 176) 

neformální sítě nečiní stát bezvýznamným, ale jednoduše jeho náplň a projevy dělají jinými. 

                                                           
6
 K analýze voleb a barevných revolucí viz Ó Beacháin, Polese (2010) 

7
 Vynikající práce k tvorbě národa a moderního státu viz Edgar (2004).    
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3.1 Neopatrimoniální režim ve Střední Asii 

 Snyderův náčrt nám dovoluje uvažovat o režimech v neopatrimoniální logice, ačkoliv 

mezi režimy jsou rozdíly. Ishiyama (2002) rozděluje za použití konceptu Brattona a Van de 

Walleho středoasijské neopatrimoniální režimy do čtyř typů: oligarchii v Uzbekistánu, 

personální diktaturu v Turkmenistánu, soutěživý jednostranický v Kazachstánu a Kyrgyzstánu 

a plebiscitární jednostranický v Tádžikistánu. Obecně jsou režimy označeny za patrimoniální 

autoritářské (Collins 2009) nebo čistě za neopatrimoniální (Geiss 2012; McGlinchey 2011). 

Zdroje režimů můžeme hledat v patrimoniálním komunismu (Isaacs 2009), jakkoliv nesmíme 

opomnout voluntaristické působení aktérů po nezávislosti
8
. Patrimoniální komunismus 

spočíval na vertikálním řetězci závislosti mezi představitelem státu a stranickým aparátem a 

jejich okolím podpořený extenzivní patronáží a klientelistickými sítěmi (Kitschelt 1995, s. 

453). Moc se soustředila v rukou jedince nebo úzké skupiny s tendencí ke kultu osobnosti, 

nepotismus, represi a kooptaci opozičních elit. Podobné režimy se objevují v zemích 

s preindustriálním prostředím, bez městské střední třídy a bez alternativní vize modernizace. 

Zmíněné tendence se projevují v období Brežněva, během něhož se ve Střední Asii 

konsolidovaly patronážní sítě v okolí nejvyšších představitelů republik. Personální politika 

byla postavena na osobní loajalitě, příbuzenských poutech a rozsáhlých rodinách.  

S názorným příkladem fungování patrimoniálního komunismu se setkáváme v 

průběhu bavlnové aféry na počátku 80. let v Uzbekistánu, během níž byla odhalena rozsáhlá 

korupce, nadhodnocování produkce bavlny a praktiky nepotismu, v nichž figurovali nejbližší 

Brežněvovi příbuzní. Tehdejší první tajemník Uzbecké SSR Rašidov vytvořil za dvacetileté 

působení ve funkci rozsáhlou síť klientů. Během jeho vlády se v Uzbekistánu setkáváme 

s nepotismem a upevňováním aliancí mezi vládnoucí klikou sňatkovou politikou (Vaisman 

1995, s. 109-111). Střední Asie jakoby zůstala bez sovětské kontroly, kdy existovaly paralelní 

„neformální struktury autority“ (Gleason 1991), čímž lze metodu správy v republikách 

hodnotit jako nepřímou vládu (Isaacs 2009, s. 108). Napříkad v Namanganu, v dnešním 

Uzbekistánu, předseda závodu na zpracování bavlny spravující oblast s přibližně třiceti tisíci 

domácnostmi vytvořil vlastní malý suverénní stát s policejními složkami a vězeňským 

systémem (Radnitz 2011, s. 80).   

                                                           
8
Zdroje nedemokratických režimů ve Střední Asii se mimo voluntaristického přístupu jednotlivých aktérů 

přičítají strukturálním příčinám jako politické kultuře (patriarchální a hierarchická společnost), koloniálnímu 

dědictví (Lewis 2011) nebo mezinárodním organizacím a zahraniční politice sousedních států.   



42 

 

Trajektorie jednotlivých režimů se liší. V Kyrgyzstánu, Kazachstánu i Uzbekistánu 

udržela vládnoucí koalice jednotu a v 90. letech se objevilo různě intenzivní soupeření mezi 

patron-klientskými sítěmi a boj o pravomoci mezi centrem a regionem. Nicméně při pohledu 

na přechod byla moc ve všech středoasijských režimech mimo Tádžikistánu, kde v období 

1992-1997 proběhla občanská válka, vychýlena ve prospěch režimních elit (McFaul 2002). 

Inkriminovaný přechod lze interpretovat jako pakt (Collins 2006), což napomohlo ke 

kontinuitě vládnoucích elit.    

 Neopatrimonialismus jsme vymezili podle Van de Walleho (2007) třemi body: 

prezidencialismus, systematický klientelismus, jemuž se budeme blíže věnovat v pasáži o 

neformálních institucích a organizacích, a užití fiskálních zdrojů moderního státu k 

redistribuci na základě klientelistické logiky. Prezidencialismus, resp. silný prezident, je 

společnou ústavní charakteristikou všech pěti zmíněných zemí.  

 

Tabulka 4: Ústavní síla prezidenta ve Střední Asii v 90. letech 

Státy Střední Asie Prezidentské pravomoci 

Kazachstán 15,5 

Kyrgyzstán 15,5 

Tádžikistán 13 

Turkmenistán 18,5 

Uzbekistán 17 

Zdroj: (Frye 1997, s. 547) 

Nejmenší známka 1, nejvyšší 22. Prezidentské pravomoci jsou měřeny na základě 27 

formálních pravomocí (Frye 1997, s. 547-548). 

 

Pokud se podíváme na pravomoci, vyplývá z nich tendence koncentraci moci v rukou 

prezidenta, což dokládá i kvantifikace prezidentských pravomocí Fryem (1997) v polovině 90. 

let. Ústavní pravomoci prezidenta navíc režimy rozšiřují zejména v oblasti jmenování nebo 

garancí doživotního prezidentského úřadu, například fakticky pro Nursultana Nazarbajeva v 
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Kazachstánu. Jestliže se blíže zaměříme na konkrétní pravomoci, ústavní rámec poskytuje 

prostor pro rozvíjení patron-klientských vztahů zejména při jmenování, viz tabulka 5.  

 

Tabulka 5: Vybrané pravomoci prezidenta  

Jmenování Horní komora 

(počet/celkový 

počet) 

Předsedové 

regionální 

správy 

Vláda/Premiér Prezident 

v čele strany 

Stát 

Kazachstán Ano (15/47) Ano Ano  Ano (od 2007) 

Kyrgyzstán (Akajev 1991-

2005) 

Ne Ano Ano  Ne 

Kyrgyzstán (Bakijev 2005-

2010) 

Ne Ano Ano  Ano 

Tádžikistán (1997-2013) Ano (8/33) Ano Ano  Ano (od 1994) 

Turkmenistán (Nijazov) Ne Ano - Ano 

Turkmenistán 

(Berdimuhamedow) 

Ne Ano Ano Ano 

Uzbekistán Ano (16/100) Ano  Ano  Ano (do 1996)  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Tabulka čerpá z posledních verzí ústav v knize Bodio, Moldawa (2007) tedy i s pravomocemi 

nabytími do té doby. Do tabulky byla zahrnuta případná existence prezidentské strany. 

 

Důležitým bodem je jmenování předsedů regionální správy a možnost jejich odvolání 

prezidentem. Samotné regionální správy mají rozsáhlé pravomoci při dosazování do úřadů 

v dané provincii. Současně prezident disponuje právem anulovat nebo suspendovat nařízení 

místních správ. Druhá komora parlamentu napříč Střední Asií mimo Turkmenistánu 

s jednokomorovým parlamentem a Kyrgyzstánu je volena nepřímo regionálními radami a 

jmenována prezidentem.  
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Výstižně personální politiku režimů shrnuje Radnitz (2012, s. 63) na ázerbajdžánské 

praxi: „Dokonce nejnižší úředníci na ministerstvech musí být schváleni prezidentem.“ 

Nazarbajev, Karimov, Rakhmón, Bakijev i Akajev užívají, resp. užívali proces jmenování pro 

udržení kontroly regionu a pro přerozdělení zdrojů. Současně se snaží zamezit vytvoření 

případných soutěživých patronážních pyramid. Rakhmón, Nijazov a Karimov jsou 

nepochybně úspěšnější v eliminaci soutěživých patronážních sítí na nejvyšší úrovni, což 

zřejmě souvisí s nepřítomností privatizace a volných zdrojů umožňující vytvoření patronážní 

pyramidy mimo státní/režimní kontrolu i s rolí represe oponentů. Součástí konceptu 

neopatrimonialismu, v chápání Isaacse (2009), je loajalita k prezidentu. Pouze ilustrační 

obrázek poskytují zkušenosti Isaacse (2009) nebo Umbetalijevové spolu s Satpajevem (2012) 

při výzkumu politického systému v Kazachstánu, kteří se během rozhovorů s lidmi z 

Nazarbajevova nejbližšího okolí, např. prezidentské kanceláře, setkali s velkou mírou loajality 

k prezidentu.  

Poslední bod užití fiskálních zdrojů moderního státu pro redistribuci zdrojů na základě 

klientelistické logiky nás odkazuje k hospodářství a ke vztahu mezi ekonomickými a 

politickými elitami. V žádném z republik nedošlo k bifurkaci mezi ekonomickými a 

politickými elitami, ačkoliv v Kyrgyzstánu se vytváří do jisté míry autonomní politicko-

ekonomická elita. Stát disponuje omezenými kapacitami výběru daní, příjmy však získává 

skrze nerostné suroviny nebo zahraniční pomoc, čímž naplňuje logiku rentiérismu, resp. semi-

rentiérismu. Hospodářství závislé na nerostném bohatství vychází ze strukturálního dědictví 

sovětské ekonomiky a postsovětského neoliberálního projektu
9
, aktivně je však utvářeno 

taktéž post-sovětskými elitami, které se spoléhají na existující sovětský průmysl a patron-

klientské vztahy (Ostrowski 2011, s. 285).   

Nepřítomnost privatizace nebo rozsáhlé nerostné zdroje poskytují režimu renty a 

umožňují mu udržovat patronážní systém (Collins 2006; Radnitz 2010, 2011). Středoasijští 

prezidenti s různou intenzitou využívají přerozdělení rent pro širokou populaci v logice 

masového klientelismu, který nemusí být nutně volební nebo stranický, například Nazarbajev 

                                                           
9
 Neoliberální projekt přispívá k rentiérismu a semi-rentiérismu podle Ostrowskiho (2011, s 286) ve dvou 

bodech. Za prvé liberalizace cen následující po rozpadu Sovětského svazu odměňovala státy a elity bohaté na 

nerostné suroviny, čímž zajistila rentiérskou povahu ekonomiky a napomohla elitám udržet i konsolidovat režim. 

Za druhé prohloubila regionální dělbu práce mezi státy bohatými a chudými na nerostné suroviny závislé na 

zahraniční ekonomické pomoci, na platbách od ekonomických migrantů a na penězích za vojenské základny 

cizích států. 
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v reakci na barevné revoluce jednorázově navýšil sociální podporu a zavedl sociální programy 

pro studenty. Současně využívají prebendelismu, kdy jsou často státní podniky nebo 

ministerstva rozděleny mezi vnitřní elity, např. posty ve státních firmách v Turkmenistánu 

(Horák 2012) nebo v Uzbekistánu. Obecně se Tádžikistán, Kyrgyzstán po roce 2000 a 

Uzbekistán spíše přiklání k prebendalismu, kdy úzká ekonomická a politická elita kontroluje 

ekonomiku země (McGlinchey 2012, Collins 2006). Naproti tomu Kazachstán nebo 

Turkmenistán si mohou dovolit aplikovat jak masový klientelismus se štědrými sociálními 

programy, v případě Turkmenistánu dotované ceny, zdarma distribuce plynu, elektřiny nebo 

vody, tak elitní klientelismus přerozdělováním pozic v úřadech a státních firmách. 

 

3.2 Neformální instituce: povaha patron-klientských vztahů 

Neformální instituce jsou ve Střední Asii a obecně bývalém východním bloku 

v posledních letech velmi intenzivně zkoumány. V teritoriálních studiích se vedou debaty o 

jejich povaze a správné terminologii. Rozšířeným pojmem se stal termín klan jako jednotka 

organizace politické podpory spolu s klanovou politikou jako neformální institucí (Collins 

2003; 2006). Klan je oblíbeným pojmem, který je rozšířen v podstatě na celou neformalitu, 

např. na kriminální skupiny (Ceccarelli 2007). Většinou se objevuje argument, že trajektorie 

jednotlivých režimů byla utvářena neformální politikou postavenou na kmenových nebo 

rodinných/klanových sítích. Nejvýznamnější zástupkyní této představy je Collins (2006, s 25), 

která definuje klany následovně: „…klan je tak neformální organizace postavená na rozsáhlé 

příbuzenské síti nebo na fiktivních buď vnímaných, nebo představovaných příbuzenských 

vztazích.“ Obdobný přístup zvolil Starr (2006). Definice klanu v jeho pojetí je však flexibilní, 

jelikož klan staví na třech typech skupin. Antropologicky chápaný klan má zdroj v 

příbuzenském systému skládající se z nukleární nebo extenzivní rodiny. Druhý typ se váže 

k regionálním sítím postavených na regionálních a politických spojeních. Poslední typ 

odvozuje svůj základ od kontroly zdrojů, kdy klan ovládá celé sektory ekonomiky. 

Samozřejmě jednotlivé typy se prolínají nebo překrývají, typickým příkladem může být 

uzbecký Gafur nebo Salim připomínající mafii a prostupující do centrální vlády (Starr 2006, s. 

7-8).  

Nicméně argument zdroje neformální politiky v tradiční struktuře byl v poslední době 

zpochybňován, například výzkumem Kuehnast a Dudwick (2004) v Kyrgyzstánu. Podle jejich 
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zjištění dochází k proměně dynamiky sociálních vztahů a vzrůstající roli peněz, které hrají 

hlavní roli v ustanovení a udržování sociálních sítí. Peníze pomáhají obcházet tradiční vztahy 

(Kuehnast, Dudwick 2004, s. 4). Nikolaj Domašev (2010, s. 58-59) na případu Bakijevova 

režimu dokazuje, že užívání klanu není přesné jak pojmově, tak empiricky, ačkoliv samotní 

aktéři v Kyrgyzstánu mluví o klanech. Vládnoucí koalice je mnohem širší, barvitější a jejím 

výhradním organizačním principem není čistě příbuzenstvo ať již reálné nebo fiktivní. 

Důležitou roli hrají například američtí a lotyšští podnikatelští partneři elit (2010, s. 46). Podle 

Domaševa (2010, s. 56) je termín klan užit jako metafora pro korupci, fakcionalismus a 

nepostismus. Naopak Radnitz (2010) pracuje spíše s termínem klientelismus při popisu sítí 

užitých k mobilizaci během Tulipánové revoluce v roce 2005. Termín klan má pro nás velmi 

omezující využitelnost, jelikož odkazuje identitu aktéra k rodinnému a primordiálnímu 

charakteru, pomíjí možnost jiného spojení či případnou transformaci vztahu po rozpadu 

Sovětského svazu. Gullete (2010, s. 56) však základní problém užití termínu tribalismus nebo 

klan charakterizuje následovně: „Jako koncept je „tribalismus“ [nebo klan, pozn.Š.S.] 

prázdný signifikátor, který poukazuje na iluzi příbuzenských vztahů vytvářejících politiku.“ I 

přestože aktéři užívají termín klan (klanovost), v reálném životě jsou vztahy mnohem 

barvitější. Nehledě na to se termín klan užívá i v současné odborné literatuře dosti volně a 

nejasně, můžeme se setkat s termíny jako Putinův klan v Ruské federaci nebo 

Dněpropetrovský klan na Ukrajině (Wedel 2003).  

Podobně nedostatečný je ovšem též termín regionalismus nebo regionální identita tzv. 

zemljaki prosazovaný Luong (2002), podle níž se neformální sítě přetvořily v sovětských 

institucích. U Luong i Collins se při uchopení neformálních sítí ukazuje obdobný nedostatek, 

kdy se pomíjí případná jiná spojení. Při užití regionalismu musíme současně vnímat napětí 

uvnitř regiónu, například v Tádžikistánu se objevuje uvnitř Kuljóbu. Střední cestou mezi 

prosazováním na primordiálních identitách postavené politiky a identity utvářené sovětskými 

institucemi načrtl v monografii The New Central Asia Olivier Roy (2000), podle něhož byla 

utvářena politika v době Sovětského svazu na dvou úrovních politické kultury. Na první 

pohled sice budí Střední Asie zdání konformity, nicméně pod skořápkou konformity se během 

sovětské vlády setkáváme se subverzivními institucemi frakcionalismem a regionalismem. 

Dle Roye neformální sítě a instituce původně vychází z tradiční předsovětské formy, ale jejich 

transformace proběhla jak v sovětské době, tak po nezávislosti. Po nezávislosti se sítě vytváří 

okolo leadera, kolem něhož se shlukují různorodé a na regionu nezávislé skupiny. Podobný 
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přístup užil Geiss (2012, s. 188), který však rozlišuje několik typů spojení. Měli bychom 

rozlišovat podporující skupiny a skupiny vzájemné důvěry postavené na příbuzenstvu (klany), 

místu pobytu (mahalla) nebo klientelismu (tamtéž). Tuncer  Kılavuz (2009, s. 323) dokazuje, 

že zásadním prvkem je sice region (místo původu) ve stejné logice jako Luong, avšak jeho 

představa není úzká, nevylučuje další formy patronáže a klientelismu (kariéra, škola, pracovní 

zkušenosti atd.) nebo čistě osobní blaho a vlastní zájem
10

. Z tohoto důvodu se přikloníme 

k používání obecnějšího termínu popisovaného v konceptu neopatrimonialismu patron-klient 

(patronáž, klientelismus), který nás neomezuje pouze na región nebo primordiální spojení. 

Podpora případných elit a jednotlivých sítí může být postavena na dalších bodech jako 

příbuzenstvo nebo región, nicméně má dynamickou povahu a může se měnit v závislosti na 

prostředí.  

 V prostoru Střední Asie se v souladu s logikou neopatrimoniálních režimů tvoří 

skupiny okolo prezidenta často postavené na dosti efemérním základě. Na první pohled 

nejviditelnější roli hraje nepostismus, jakkoliv to rozhodně není jediný princip organizace 

politiky. Prezidentské rodiny
11

 hrají velmi důležitou roli ve formování vnitřní svatyně. 

Například v Kazachstánu dcera prezidenta stojí u zrodu prezidentské strany Nur Otan. 

Nazarbajevův zeť Timur Kulibajev během své kariéry zastával řadu významných funkcí a 

v současnosti je ředitelem KazEnergy. Do roztržky s prezidentem Nazarbajevem působil ve 

vysokých funkcích i jeho bývalý zeť Rakchat Alijev. Právě případ Alijeva, který se postavil 

proti prezidentovi a nejprve byl jmenován velvyslancem v Rakousku a od roku 2007 je trestně 

stíhán, dokumentuje, že klan/příbuzenské spojení může být významné, avšak rozhodně není 

nepřekročitelné. Velmi podobný obrázek se naskýtá v Uzbekistánu, kde Gulnara a Lola 

Karimovi získaly pozice v diplomatických misích v Ženevě, resp. v Paříži, a ovládají velkou 

část ekonomiky země. V Tádžikistánu někteří členové rozsáhlé prezidentské rodiny, Emomali 

Rahmon má devět dětí, kontrolují strategické a nejvýnosnější podniky v zemi například banku 

Orienbank, která spravuje účtu nejdůležitějších státních podniků například Tádžických 

aerolinií nebo Tádžických železnice (Najibullah 2007). Nejmladší syn prezidenta předsedal 

                                                           
10

 Též někteří antropologové zpochybňují přítomnost klanu v prostoru Střední Asie. Hardenberg (2007) namísto 

klanu v Kyrgyzstánu popisuje organizaci sociálního života na základě korporátní skupiny postavené na 

společném vztahu k místu života, resp. zemi. Pro místní politiku je termín klan příliš zjednodušující (tamtéž). 

11
 Ilkhamov (2007) používá pro prezidentskou rodinu ve Střední Asii expresivní termín „mega-klan“.  
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tádžickému fotbalovému svazu a v současnosti zastává úřad v administrativě hlavního města 

Dušanbe. Z rodinných příslušníků se často rekrutují nebližší spolupracovníci prezidenta.  

Mimo prezidentských rodin jsou režimy často postaveny na zvýhodňování určité 

oblasti v regionu, jakkoliv není její zvýhodnění bezvýhradné. V Tádžikistánu se hovoří o 

Kuljóbu. V Kazachstánu má dominovat starší žus a docházet k „čemolganizaci“ režimu podle 

rodného města, odkud pochází prezident Nazarbajev. Podobně v Turkmenistánu byly 

zvýhodňovány achalská elita za Nijazova. Na Achalskou oblast podle Horáka připadá zhruba 

85 % zahraničních a státních investic a elity z tohoto regionu jsou postupně jmenováni do čela 

správy oblastí (Horák 2005, s. 106). Po smrti Nijazova jsou stále prosazovány achalské elity, 

ale úřady jsou stále častěji obsazovány konkrétně lidmi z obvodu Geoktepe, odkud pochází 

nový prezident Gurbanguly Berdimuhamedow.  

Kyrgyzstán je regionálně rozdělen na severní a jižní část. V době vlády prezidenta 

Akajeva převažovaly elity z oblasti severu a rodné oblasti jeho ženy. Dynamice neformálních 

politik nahrávaly nepoměrně vyšší míra plurality spolu s dvoukolovým většinovým 

systémem, které umožnily zastoupení regionálních elit v parlamentu. S prezidentem 

Akajevem byl spojen Čujsko-keminská síť z oblasti na východ od Biškeku (Horák 2005, s. 

174). Po změně režimu v roce 2005 se moc přesunula do jižních oblastí, odkud pochází 

Bakijev. V Uzbekistánu autoři zdůrazňují dvě regionální sítě samarkandskou a taškentskou. 

Prezident Karimov slouží především v 90. letech jako arbiter i mezi dalšími skupinami, ale po 

roce 2002 dochází k postupné centralizaci a koncentraci moci. 

Problematiku přespřílišného upřednostnění jednoho znaku konkrétně klanu nejlépe 

dokládají příklady Kazachstánu a Kyrgyzstánu za Bakijeva. O nepotismu a prosazování 

některých režimů nemůže být pochyb, nicméně pokud se podíváme na hlubší a širší princip 

organizace elit, obrázek o klanové politice není zcela dostačující. Na druhou stranu se 

setkáváme se soutěživějším prostředím oproti Turkmenistánu a Uzbekistánu. Především 

v druhé polovině 90. let v Kyrgyzstánu můžeme mluvit o pluralitě způsobené slabostí režimu. 

Skupiny v obou režimech podle Isaacse (2009) a Domaševa (2010) nejsou výlučně vytvářeny 

na představě klanu nebo příbuznosti a jednoho znaku, například v Kazachstáně je skupina 

okolo prezidenta Nazarbajeva postavena na frakcích elit a na patron-klientských sítích (Issacs 

2009, s. 130-131).  
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Právě Kazachstán je ilustrativní budováním vztahu patron-klient okolo prezidenta. 

Kazachstánský režim je postaven na principu jmenování všech důležitých veřejných funkcí 

prezidentem počínaje místní/regionální správou tzv. Akimáty, přes soudce, členy senátu až po 

kabinet. Systém spočívá na sérii dyadických patron-klientských vztahů (Isaacs 2009, s. 126). 

S postupným vývojem režimu dochází k upozadění principu sítí postavených na příbuzenské 

loajalitě. V počátku režimu se Nazarbajev opírá o své příbuzné, například jeho švagr Timur 

Tursunov je jmenován ředitelem prezidentské kanceláře v 1995. Nicméně princip rodiny není 

nedotknutelný, jak dokládá případ bývalého zetě prezidenta nebo osud dalšího zetě 

Kulibajeva v prosinci 2011 po událostech Žanajezenu, po nichž byl nucen rezignovat na post 

v Národním fondu Samruk-Kazyna. V pozdější fázi je i vlivem privatizace příbuzenský 

princip nahrazen loajalitou postavenou mnohem šířeji, ačkoliv například v roce 2010 

jmenoval prezident dva své synovce do vysokých státních, resp. stranických funkcí. Na 

druhou stranu významnou pozici získává Galymžan Žakijanov ze Semipalatinska nemající 

příbuzenský vztah k prezidentu. Do nejvyšších pater se dostala též skupina okolo podnikatele 

Aleksandra Maškeviče a proprezidentské Občanské strany Kazachstánu. Princip klanu nebo 

rodiny je pouze jednou částí mozaiky. Prezident ve stejné míře užívá další postupy a 

organizace politických elit. Kazachstánský režim vytváří proprezidentskou stranu, kde je 

formát zastoupení mezi jednotlivými skupinami vyváženější (Schatz 2012, s. 98). Současně se 

do režimu prosazují i podnikatelské skupiny, které s jednotlivými politickými elitami dotváří 

spíše ad hoc koalice než patron-klientské spojení (Kjaernet a kol. 2008). Nazarbajev, resp. 

režim při strukturaci elit a personální politice využívá více identit ať již (pseudo-) tradičních 

jako žus nebo sociální sítě postavené na regiónu, studiu nebo zaměstnání. Spíše než o jednom 

organizačním principu je vhodnější mluvit o identitách a strategiích užitých pro budování 

patron-klientských vztahů a pro organizaci neformálních mocenských vztahů v podobné 

logice, jako Scott rozlišil variace patorn-klientské vztahů (1972, s. 97-98). Patron-klientské 

vztahy se liší homogenitou klientů, zdroji, trvalostí, afektivním-instrumentálním vztahem a 

volbou-donucením (tamtéž). Zároveň se objevují horizontální vztahy mezi jednotlivými 

aktéry v síti.  

Následující tabulka shrnuje zásadní oblasti a jejich nadreprezentaci ve státním-

režimním aparátu. Míra intenzity a zvýhodňování oblasti se liší podle režimu obdobně jako 

spolupráce s dalšími elitami nebo význam prezidentské rodiny. Například prezidentská rodina 
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v Kazachstánu aktivněji buduje proprezidentská uskupení než v Uzbekistánu, ačkoliv Gulnara 

Karimova stojí za vznikem prezidentské strany v roce 2003. 

 

Tabulka 6: Reprezentace oblasti a vliv rodiny 

Stát/Princip 

organizace 

Vliv rodina  Oblast země Region/ Město 

Kazachstán Ano Starší žus   Čemolgan 

Kyrgyzstán 

(Akajev) 

Ano Severní Ču/Kemin 

Kyrgyzstán 

(Bakijev) 

Ano Jižní Džalalabad 

Tádžikistán Ano Kujlób Dangar 

Turkmenistán 

(Nijazov) 

Ano Achal - 

Turkmenistán 

(Berdimuhamedow) 

Ano Achal Geoktepe 

Uzbekistán Ano Samarkand Džizzak 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Nadreprezentace určitého regionu, města nebo vesnice nicméně neznamená, že jsou z režimu 

vyloučeny další způsoby rekrutace, jak bylo popsáno výše. Především v relativně 

konsolidovaných systémech Uzbekistánu a Kazachstánu se prezidenti po roce 2003 opírají o 

skupinu mladých technokratů, která tvoří v okolí ministerstev vlastní klientelistické a 

patronážní sítě (Collins 2006; Schatz 2012). 

 

3.3 Formální instituce  

 Politické režimy ve Střední Asii podobně jako ostatní nedemokratické režimy ve světě 

přijaly formální schránku, která se s rozdílnou mírou blíží ústavám demokratických států. 

Samozřejmě nelze očekávat, že bude přísně následovaná. Nicméně, jak již bylo zmíněno, 

režimy neoperují v deinstitucionalizovaném prostoru nebo využívají k budování podpory 
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pouze neformálních institucí. Režimy doplňují obě formy. Přesto díky charakteru přechodu 

instituce vznikají formální instituce za nepoměrně většího vlivu centra, resp. prezidenta 

(Luong 2002).  

Formální pravidla jsou využívány buď ve striktní interpretaci ve prospěch režimu, 

nebo interpretovány dle potřeb situace. Názorným příkladem je prodlužování prezidentských 

mandátů v 90. letech a na počátku tisíciletí povětšinou posvěcené soudním výkladem nebo 

referendem. Jako argumenty se objevuje nové funkční období po nezávislosti, změny ústavy 

nebo zcela nová ústava. Dalším metodou pro udržení moci je nejasnost nebo rozporuplnost 

zákona, resp. ústavy, kterou využil při sporech s parlamentem v roce 1995 Nazarbajev 

v Kazachstánu, což mu umožnilo přímo neporušit ústavu. Podobné příklady z Uzbekistánu 

nebo Kazachstánu reprezentovalo odmítání registrace opozičních stran Erk a Birlik v roce 

1993, resp. 2004 Ak Žol (Isaacs 2009, s. 171), kdy jsou formální pravidla, v tomto případě 

zákony, načrtnuty velmi vágně nebo rozporuplně.  

 Politický prostor je po konsolidaci režimu utvářen výhradně prezidentem a jeho 

nejbližším okolím. Přesto se v 90. letech s různou mírou intenzity projevují neshody mezi 

vládnoucí skupinou a některými skupinami v regionech, což se ukazuje především na sporu 

mezi regionem a centrem o pravomoci, který se odrazil též v regionálním zastoupení v 

parlamentech. Ve vztahu k parlamentu a případně stranám se podobné rozpory a síla 

neformálních institucí projevila především ve volbách, v nichž získali významnější pozice 

nezávislí poslanci nebo poslanci podporovaní lokální administrativou jako v případě 

Uzbekistánu.   

 Úroveň využívání formálních institucí se jako u neformálních liší. Extrémní stupeň 

deinstitucionalizace proběhl za vlády Nijazova, který namísto parlamentu od konce 90. let 

využíval těleso Halk Maslahaty vycházející z tradice předsovětské správy. Halk Maslahaty 

měl reprezentovat zájmy jednotlivých skupin obyvatelstva a podle Starra (2006, s. 21) byl 

odrazem partnerství se skupinami postavenými na kmenové identitě. V tělese samozřejmě 

byli reprezentováni zástupci všech větví státní moci, představitelé zájmových spolků, 

starostové, vedoucí regionální správ nebo volení lidový zástupci. Spolu s presudotradiční 

povahou se Halk Maslahaty vyznačoval značně neurčitými pravomocemi, kdy mají být jeho 

rozhodnutí závazná pro prezidenta, parlament a další vládní instituce, ačkoliv mají podobu 

spíše deklarací a doporučení (Šír 2005, s. 324-325). 
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3.3.1 Parlamenty a strany ve Střední Asii   

 Jak již bylo zmíněno v části o neopatrimoniální povaze režimů, moc je ústavně 

vychýlena ve prospěch prezidenta. Klasickým příkladem jsou silná prezidentská veta 

přehlasovatelná 2/3 většinou všech poslanců, v případě Kazachstánu alespoň jednou z komor. 

Stejná situace je v případě přehlasování veta druhé komory u dvoukomorových parlamentů 

Kazachstánu, Kyrgyzstánu v letech 1998 až 2007, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Všichni 

prezidenti dále disponují pravomocemi vládnout skrze dekrety nebo zákonodárnou 

iniciativou. Nicméně někteří badatelé například Starr viděli v parlamentních volbách a 

parlamentech naději na plynulou evoluční změnu (Starr 2006, s. 17 a 19). Přesto nelze 

parlamentu upřít důležitou roli při omezování prezidentů, jak bude představeno v případě 

Kyrgyzstánu. Kyrgyzský parlament za Akajeva tříštěný regionálními zájmy byl jedním z 

faktorů, který zřejmě bránil vytvoření relativně konsolidovaného autoritářství tak, jako 

v ostatních státech Střední Asie. Obecně silná exekutivní moc podrývá a oslabuje další 

instituce i ty zděděné a vytvořené před rokem 1991 (Melvin 2004, s. 127)
 12

. 

Ačkoliv jsou v současné době parlamenty kontrolovány prezidentskými stranami, po 

rozpadu SSSR se v rámci parlamentů setkáváme s náznaky opozice vůči prezidentovi. 

Především v Kyrgyzstánu a Kazachstánu rostou na počátku nezávislosti rozpory mezi 

poslanci a prezidentem. Dělící linie symbolizoval spor o rychlost a radikálnost ekonomických 

reforem. Přívrženci prezidenta a prezident samotný jak v osobě Nazarbajeva, tak Akajeva 

zosobňovali zastánce reforem, proti nim stála různě početná skupina poslanců odmítající 

ekonomickou politiku režimu. Kazachstánský prezident řešil situaci rozpuštěním parlamentu 

v roce 1995. Posléze během vakua dokázal koncentrovat moc ve svých rukách. Akajev využil 

k prosazování své politiky vládu skrze prezidentské dekrety a též parlamentní vakuum. Oproti 

tomu v Uzbekistánu došlo dekretem v roce 1992 k zmenšení tělesa o poslance potenciálně 

nebo otevřeně opoziční vůči Karimovovi zaštiťované tehdejším viceprezidentem.  

 Mimo rozporů ohledně ekonomické politiky se ovšem v parlamentu též prosazují 

zájmy regionálních skupin. Starr (2006, s. 20), jenž sice nazývá parlamenty „úplatným 

parlamentem“, v rámci nich rozlišuje dvě skupiny poslanců. První jsou lidé podporovaní 

silnými neformálními sítěmi například svázanými regionální identitou nebo určitou klikou, 

                                                           
12

 Na pozitivní vztah mezi demokratizací a silnějším parlamentem poukázal Fish (2006). Dle jeho měření síly 

parlamentních pravomocí na počátku nezávislosti podle prvních ústav vyšly parlamenty ve Střední Asie spolu 

s Běloruskem jako nejslabší v postsovětském regiónu (2006, s. 185-187).  
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druhou skupinou lidé vybraní přímo vnitřní svatyní režimu a jsou kandidáti prezidentských 

nebo proprezidentských stran. První skupinu poslanců v nejzřetelnější podobě reprezentují 

nezávislí poslanci, jakkoliv například v Uzbekistánu se velká většina poslanců hlásí nebo je 

členem prorežimní strany. Se stejnou situací se setkáváme v Tádžikistánu, kde se například 

v roce 2005 dostává do parlamentu 5 nezávislých proprezidentských kandidátů. Nezávislý 

kandidáti v kontextu většinových jedno nebo dvoukolových volebních systémů, ke kterým 

přistoupily všechny režimy, těží z regionálních sítí a identit, ačkoli jejich motivace jsou 

rozdílné. Podobně Bowyer (2008, s. 5) při zkoumání parlamentu a prezidentské strany Nur 

Otan v Kazachstánu odmítá tvrzení pouhého razítka pro vládu, resp. prezidenta. Ba naopak 

strana a parlament jsou prostorem k vyjádření regionální identity. Bowyer o práci 

v Kazachstánském parlamentu tvrdí: „Parlament se skládá z profesionálů, kteří, ačkoliv 

pracují pod jednou platformou, jsou dobře vzdělaní jedinci, a kteří lobbují za svůj region 

nebo obvod a potřeby či zájmy svých voličů.“ (Bowyer 2008, s. 5)  

 K omezení vlivu nezávislých poslanců přistoupily režimy několika způsoby. Za prvé 

se mimo Turkmenistánu ve všech zemích uchylují k  vytvoření druhé komory mající 

reprezentovat regionální zájmy.  Regionální povaha horních komor je proklamována ve 

všech republikových ústavách.
13

 Podle pravomocí má horní komora kontrolovat dolní, 

například vety nebo společným hlasováním v klíčových záležitostech. Výlučné zaměření se 

na región na první pohled napovídá předpokladu o kooptaci regionálních opozičních elit 

nepřímo volenou dolní komorou, mimo Kyrgyzstánu, z regionálních správních orgánů. 

Například v Kazachstánu každá z oblastí spolu s hlavním městem nominuje dva zástupce a 

prezident jmenuje 15 členů. Proti předpokladu kooptace regionálních elit ovšem stojí 

prezidentská kontrola regionální správy jednostranným jmenováním a odvoláním předsedů 

těchto správ, což zabraňuje jakékoliv autonomii nebo ji minimalizuje.  

Druhou metodou pro omezení vlivu nezávislých poslanců v přímo voleném 

parlamentu je zvyšování požadavků na jejich registraci a vytvoření proporčních volebních 

systémů, např. v Kyrgyzstánu v roce 2007, či smíšených volebních systémů jako 

v Tádžikistánu, Kyrgyzstánu (2000) a Kazachstánu, který se později přiklonil k proporčnímu 

volebnímu systému. S omezením vlivu regionálních nebo región hájících poslanců souvisí 

proces centralizace, o něž se pokouší všechny režimy (Melvin 2001). Další metodou je 
                                                           
13

 Viz například Ústava Republiky Uzbekistán v článku 77: „Senát Oli Majlis Republiky Uzbekistán je komorou 

teritoriální reprezentace a skládá se z členů Senátu (senátorů).“ 
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kooptace případných poslanců užitá v počátku vlády Nazarbajeva a Akajeva většinou 

s vidinou pozice ve státní instituci nebo státem kontrolované firmě. Podobným prostředkem je 

tvoření vícestranického parlamentu. Samotní předsedové menších pro-prezidentských stran 

jsou lidé většinou z úzkého okruhu prezidenta nebo přímo rodinní příslušníci například 

v Kazachstánu dcera Dariga Nazarbajeva nebo Kyrgyzstánu Bermet Akajeva. 

 

Tabulka 7: Vybrané pravomoci dolní komory 

Země Volby Kdo volí 
Zákonodárná 

iniciativa 
Rozpočet 

Odpovědnost 

vlády 

Kazachstán Nepřímé 
Regionální 

rady 
A A A 

Kyrgyzstán Přímé - A A A 

Tádžikistán Nepřímé 
Regionální 

rady 
A N A 

Uzbekistán Nepřímé 
Regionální 

rady 
A A A 

   Zdroj: (vlastní zpracování) 

Tabulka čerpá z posledních verzí ústav v knize Bodio a Moldawa (2007).   

 

V poslední době přejímanou strategií k vytvoření proprezidentského parlamentu je 

dominantní strana. Pouze Nijazov v Turkmenistánu a částečně Karimov udrželi koherentní 

stranu na počátku nezávislosti. Ani v jednom z případů se nejedná o svébytné a zásadní mírou 

autonomní organizace, ale spíše o instrument režimu v čele s prezidentem a nejvýznamnějšími 

režimními elitami (Bader 2011, s. 194), který omezuje alternativní organizaci elit. Nicméně 

váha a celistvost každé proprezidentské strany se v jednotlivých republikách liší, například 

Nur Otan s 950 tisíci členy
14

 představuje rozsáhlý systém patronáže, kdy členství v ní je nutné 

nebo povinné pro některé skupiny obyvatelstva např. pro učitele nebo studenty (Isaacs 2009). 

Na druhou stranu tádžická Lidově demokratická strana, ačkoliv zahrnuje většinu státních 

                                                           
14

 Podle údajů na internetových stránkách Nur Otan  
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úředníků, vykazuje frakční dělení podle linií severních a jižních regionů země (Ishiyama 

2008, s. 48). 

Mimo Turkmenistánu vytvořili dominantní stranu v Kazachstánu Nur Otan, 

Tádžikistánu Lidově demokratickou stranu Tádžikistánu (HKDT) a krátce Bakijevův režim 

stranu Ak Žol. Karimov v Uzbekistánu sice zpočátku přetvořil komunistickou stranu 

v proprezidentskou, přesto se v druhé polovině 90. let v Uzbekistánu setkáváme 

s vícestranickým systémem. Ale jak bude vidět v podrobnější studii k Uzbekistánu, objevují 

se tendence a tlaky k vytvoření proprezidentské strany též v této zemi. Všeobecně budování 

proprezidentských stran není bez obtíží a odporu nerežimních elit a regionálních sítí, což se 

projevuje především v relativně liberálním Kyrgyzstánu před rokem 2005.  
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4. Uzbekistán: neformální politika a úloha parlamentu 

 Uzbekistán udržel v období perestrojky a v počáteční fázi režimu koherentní koalici 

elit. Vývoj po nezávislosti byl spojen především s postupnými změnami jak v ekonomické 

oblasti, tak v politické sféře, když ukončil relativně krátkou liberalizaci v letech 1991-92. 

Nepřítomnost privatizace poskytuje režimu zdroje pro státní patronáž, zejména ze zemědělství 

a z těžby nerostných surovin, a pro budování autonomní prezidentské patron-klientské sítě. 

Přesto Karimov na počátku vyvažoval neformální sítě především tzv. samarkandskou, ke 

které náleží avšak nikoliv jako její významný představitel, a taškentskou síť do té míry, že je 

některými regionálními odborníky označován jako arbiter (Ilkhamov 2007).   

 

4.1 Charakteristika politické vývoje  

 Vývoj nezávislého Uzbekistánu můžeme rozčlenit na následující časová údobí: 

přechod režimu (1990-1992), konsolidace a eliminace opozice (1992-1995), udržování vlády 

pomocí převážně neformálních institucí (1995-2002), nástup technokratů, aktivnější rolí 

prezidentské rodiny, liberalizace (2001/2-2005) a institucionalizace (2005-současnost). 

Obecným znakem napříč 90. lety je postupná koncentrace moci v rukou prezidenta. V 

průběhu 90. lety se setkáváme s několika důležitými tématy: vztahem režim-Islám, 

ekonomickou politikou, vztahem centrum-región a s  budováním institucí (stran a 

parlamentu).  

 Současný prezident Karimov byl zvolen v roce 1989 jako kompromisní kandidát tří 

hlavních patron-klientských sítí z Fergany, Samarkandu a Taškentu po elitami odmítaném 

Nišanovu, jehož odvolání uspíšily etnické nepokoje ve Ferganské kotlině v červnu 1989. 

Během předcházející kariéry Karimov zastával v republikové administrativě několik 

významných funkcí, například předseda uzbeckého Gosplanu za Rašidova, ministr ekonomiky 

a financí a první tajemník Kašakdarské oblasti
15

. Jeho nástup je interpretován jako jeden ze 

                                                           
15

 Velmi důležitý byl jeho vztah s okolím blízkým Rašidovu, jehož příbuzní v průběhu 90. let zastávali méně 

významné funkce ve vládě. Rašidov (1917-1983) byl dlouholetý první tajemník Uzbecké republiky (1961-1983).  

Období jeho vlády, které se vyznačovala nepotismem a korupcí, například v ruském tisku se slovo „rašidovina“ 

používalo jako ekvivalent pro korupci, je uváděno jako příklad patrimoniálního komunismu. S nástupem 

Andropova propukla tzv. bavlnová kauza, kdy centrální aparát začal vyšetřovat místní uzbecké elity, které 

falzifikovaly množství vyprodukované bavlny. Vztah k Rašidovi společně s personálními změnami prosazenými 

Moskvou, během nichž bylo do republiky posláno několik stovek centrálních kádrů nespojených 

s republikovými sítěmi, ovlivnilo uzbeckou politiku během přechodu i nezávislosti.  
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základních předpokladů počáteční stability jak vlivem vnitřního paktu, v pozadí zřejmě 

připraveného Džurabekovem ze Samarkandské skupiny a Moskvou, tak potvrzením praxe 

neformálních patron-klientských vztahů, které Moskva tolerovala výměnou za klid v oblasti 

(McGlinchey 2011, s. 72-73). 

 Režim nejprve eliminuje kooptací a represí nejvýznamnější představitele opozice 

formující se okolo hnutí Birlik i dříve vyloučených regionálních neformálních sítí. Například 

po odštěpení strany Erk od Birliku se v moskevském tisku spekulovalo o Karimově iniciaci 

celého procesu (Fiermann 1997, s. 373), čemuž napovídá povolení kandidatury Saliha 

(předseda Erku) na prezidenta v roce 1991. Po ústupcích taškentské skupině byl zvolen 

v nepřímé volbě viceprezidentem Mirsajidov, na počátku nezávislosti zřejmě nejvážnější 

prezidentův protivník. Mirsajidov a poslanci s ním spojení vystoupili s otevřeným dopisem za 

odstoupení prezidenta, nicméně po přijetí doplňujících zákonů bylo v roce 1992 vyloučeno 

167 vystoupivších poslanců a zrušena funkce viceprezidenta, což byl poslední krok 

k eliminaci případné vnitřní opozice. 

 Napříč 90. lety Karimov koncentruje moc ve svých rukou, kupříkladu zákony „O 

republikové vládě“ a „O Státní moci“ nabyl možnosti jmenovat a odvolat vládu. Situaci 

v zemi potvrzuje nová ústava roku 1993 označovaná jako „Karimova“ (Borisov 2010, s. 169) 

a založení komise při prezidentovi kontrolující implementaci přijatých zákonů v regionech. 

Postupně probíhal proces obměny regionálních představitelů a budování patron-klientsé sítě, 

například povyšováním regionálních elit do funkcí v centrální vládě nebo rotací regionálních 

elit, čímž zabraňuje vytvoření autonomní regionální sítě. Formální pravidla vytvořily systém 

odměn pro loajální elity ve formě státního úřadu (Kangas 2002, s. 137) a zároveň ukotvily a 

dále umožnily rozvíjet patron-klientské vztahy ve formálním systému. Borisov (2010, s. 166) 

shrnuje roli formálních pravidel a institucí ve vztahu k jmenování hokimů prezidentem 

následovně: „Takovým způsobem byla uchována mocenská vertikála existující během sovětské 

nadvlády, jednoduše se v současnosti převrátila z neformálních institucí ve formální.“  

Během 90. let a na počátku nového tisíciletí se setkáváme s několika dalšími tématy 

především budováním stranického systému a parlamentu. Ústavní reformy v roce 2002 

přinesly formální liberalizací režimu v politické sféře spojenou s propuštěním několika 

politických vězňů (Horák 2005, s. 78) a postupnými ekonomickými reformami. Náznaky 

liberalizace režimu, když na počátku roku 2005 vzniká koalice Slunečný Uzbekistán s cílem 
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dialogu s režimem, byly přerušeny Andižánskými událostmi. Posléze dochází k ústupu od 

liberalizace, kupříkladu předseda Slunečného Uzbekistánu byl odsouzen v roce 2006 k sedmi 

letům vězení nebo pokračuje pronásledování praktikujících muslimů.  

Vztah uzbeckého režimu k Islámu lze označit za ambivalentní. Ačkoliv je 

obyvatelstvo nejpočetnějším co do počtu praktikujících muslimů, režim chápe Islám jako 

hrozbu vlivem občanské války v Tádžikistánu, nepokojů ve Fergáně (1989, 1991) a 

bombových útoků v roce 1999 a 2004. Ke kontrole muslimských duchovních pouze s malými 

obměnami režim využívá zděděné sovětské instituce. K eliminaci hrozeb přistupuje represí i 

kooptací, k níž slouží Muslimská duchovní rada a Státní rada pro náboženské otázky 

(McGlincheye, s. 2006). Pro přípravu budoucích muslimských duchovních a šíření verze 

oficiálního Islámu režim zřídil Taškentskou islámskou státní univerzitu, kde se vedle Islámu 

vyučuje výpočetní technika a obchod.  

 

4.2 Neformální instituce a organizace  

 Historicky se neformální organizace definují regionálně podle pěti oblastí 

samarkandsko-bucharská, taškentská, fergánská, chórezmská a kaškandarijsko-suchandarijská 

(Horák 2005, s. 61)
16

, přičemž důležité jsou především první tři. Identita sítí se odráží od 

regionálního členění a vytváří aliance elit v každém regionu. Kangas a Robertson (2001, s. 

275) o jejich vztahu tvrdí: „…není výjimečné, že nejmocnější elity každého regionu spolu 

soupeří o nedostatkové zdroje a politickou moc.“ Dynamika neformálních institucí se 

projevuje na úrovni státu i regiónu. S různou intenzitou vztahy prochází systémem až na 

lokální úroveň přes tradiční struktury mahally, které režim kooptoval do struktury správy. 

Zdroj patron-klientských vztahů nemusí mít výlučnou formu, setkáváme se s tezí o klanech 

(Horák 2005, Collins 2006), regiónech (Luong 2002), dynamice postavené na osobním 

spojení (Petric 2010) nebo rodině (Kangas 2002). Regionální dělení není úplné, jelikož do 

patron-klientských sítí patří například skupiny na pomezí mezi státem a kriminální sférou. 

Velmi výstižně shrnuje povahu sítí Ilkhamov (2007, s. 70): „V Uzbekistánu to, čím často 

myslíme klany, jsou velmi volné koalice vytvořené různými typy spojenectví zahrnující 

příbuzenstvo, přátelství, patron-klientský a klient-klientský vztah.“ Uzbecký režim se skládá z 
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 Například Grozin (2005) rozděluje skupiny jiným způsobem: samarkandko-bucharská, taškentská, fergánská, 

džizzak- suchandarijská, chórezmská a karapalkalská.  
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neformálních organizací a institucí v interakci s formálním rámcem. Ilkhamov (2010, s. 198) 

rozčlenil uzbecký neopatrimoniální režim do dvou bloků na režimní moc (kontrola a 

uchvácení) a racionálně-legální složku. 

 

Tabulka 8: Neopatrimoniální režim v Uzbekistánu  

1. Režimní moc (kontrola a uchvácení) 

2. Racionálně-legální 

složka Nekontrolované užití 

násilí a donucení 

Centralizace 

ekonomických 

zdrojů 

Státní ideologie 

a ideologická 

kontrola 

Neformální 

instituce, normy 

a praxe 

Exkluzivní kontrola 

nad donucovacími 

agenturami 

Státní ideologie 

kontroly produkce 

a aparátu 

Z vrchu 

budovaná 

ideologie  

Patronáž, 

„klanové“ sítě 

Racionální organizace a 

státní byrokracie 

Dominance výkonné 

moci nad legislativní a 

soudní 

Hypercentralizace 

Omezení 

svobody 

projevu, víry, 

shromažďování 

Patriarchální 

hodnoty a normy 

zděděné 

z minulosti a 

prosazované 

ideologií státu a 

tradiční instituce 

rodiny 

Neosobní legálně-

racionální pravidla a 

procedury státní 

byrokracie a právního 

systému 

Represe cílená na 

režimní kritiky 

Kvasi-societální 

korporativismus 
 Kriminální sítě  

   

Moc jako 

prostředek 

v soudní praxi 

 

Zdroj: (Ilkhamov 2010, s. 198) 
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Patron-klientské vztahy jsou budovány na centrální úrovni okolo ministerstev, na 

lokální okolo úřadů. Důležitým prvkem v uzbeckém případě je státní kontrola ekonomiky, 

která umožňuje přerozdělovat zdroje či zisky z prodeje plynu, bavlny a dalších nerostných 

surovin. Například Collins (2006, s. 197) hodnotí roli sektoru bavlny po nezávislosti takto: 

„Sektor bavlny se opětovně stává hlavním zdrojem patronáže a bohatství, jako byl v době 

Brežněva.“ Ačkoliv právě Brežněvova doba dává regionálním elitám prostor laxním výběrem 

daní k vytvoření mocenských center, podařilo se režim relativně rychle centralizovat. V 

republice převažuje státní patronáž (McGlinchey 2011, s. 140). Patronážní sítě se utváří okolo 

státních institucí (nadřízení- podřízení), což lze chápat jako jednu ze strategií proti 

případnému arbitrárnímu rozhodnutí (Ilkhamova 2010, s. 200). Ilkhamov (tamtéž) tvrdí o 

budování patronážních sítích okolo státních institucí následující: „…cítí potřebu ustanovit a 

rozšířit jejich vlastní rozsah podpory, aby upevnily své postavení proti státu a ostatním 

soupeřům o státní moc a dostupné zdroje.“ Samotná povaha zdroje patronáže přispěla, že 

Uzbekistán zvolil při ekonomických reformách cestu gradualismu a snažil se udržet stávající 

model výhodný pro úzkou politicko-ekonomickou elitu, ačkoliv byl k reformám tlačen 

mezinárodními institucemi. Současně režim brání provázání autonomních neformálních 

institucí mezi centrální-regionální a lokální úrovní (Radnitz 2010). Nicméně na lokální úrovni 

se tvoří na státu autonomní klientelismus postavený na muslimské solidaritě (McGlinchey 

2006; 2009; 2011). Jednou z podobných sítí byla skupina místních podnikatelů Akramija 

v Andižánu
17

, což nasvědčuje o existenci societálního pluralismu v režimu. 

 Historicky nejvýznamnějšími tři sítě se na centrální úrovni identifikují na základě 

regionálních identit samarkandsko-bucharské, fergánské a taškentské, nicméně v rámci nich 

existuje další dělení, např. mezi sítí okolo Džurabekova, Komilova nebo lidmi původně 

svázanými s Rašidovem. O důležitosti těchto tří oblastí svědčí například proces projednávání 

volebního zákona v roce 1993, kdy sice všichni regionální představitelé vyjádřili 

nespokojenost s centrálním návrhem, nicméně vláda konzultovala nedostatky s představiteli 

ze Samarkandy, Taškentu a Fergány (Luong 2002, s. 191). První dvě sítě však formují režim 

po roce 1991. V literatuře je jejich uspořádání chápáno jako pyramidovité, v jejich čele stáli 

v 90. letech Džurabekov (Samarkanda) a Alimov (Taškent). Centrální posty ve vládě a 

                                                           
17

 Události v Andižánu v roce 2005 byly zřejmě důsledkem snahy o větší kontrolu regiónu centrem, které 

proběhlo odvoláním hokima, v Uzbekistánu nejdéle sloužícího (1993-2004), a zatčením skupiny nezávislých 

podnikatelů Akramija. 
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státních agenturách se dělí podle logiky neformálních sítí. Taškentská síť historicky ovládá 

ekonomické a technické pozice. Naproti tomu samarkandská síť má pod kontrolou nerostné 

suroviny například těžbu zlata nebo zemědělství (Collins 2006, s. 262-264). Podobná 

rovnováha existuje v silových složkách. Národní bezpečnostní službu (SNB) kontroluje 

taškentská síť a Ministerstvo vnitra samarkandská (MVD). Oba jejich ředitelé Inojatov (SNB) 

a Almatov (MVD) získali velký vliv a lze je počítat do prezidentské vnitřní svatyně. 

Rozložení moci a zdrojů přesto není stálé, kupříkladu po událostech v Andižánu výrazně 

oslabuje taškentská síť. Ostatní regionální sítě jsou nepoměrně méně zastoupeny. Například 

s nástupem Karimova panuje mezi fergánskými elitami přesvědčení, že jsou vyloučeny 

z podílu na moci. Podobný obraz navíc utvrzuje častá prezidentská kritika tří správních oblastí 

Ferganské kotliny (Martin 1998, s. 334). Na počátku režim taktéž kooptoval bývalé 

představitele, kteří zastávali vlivné posty během vlády Rašidova, i méně významné 

neformální sítě na regionální úrovni užité jako vyvážení regionálních silných sítí. 

Další síť se tvoří aktivitou prezidenta. Ačkoliv je prezident řazen mezi samarkandsko-

bucharskou, resp. džizzackou skupinu, při výkladu je oddělíme, jelikož vzhledem 

k pravomocím, kterými prezident disponuje, lze předpokládat, že si vytvořil jistou autonomii. 

Jakkoliv je Karimov v prvních letech chápán jako arbiter mezi jednotlivými skupinami, 

postupně dokáže koncentrovat moc ve svých rukou. V práci několikrát zmíněným důležitým 

prostředkem prezidentovi moci jsou rozsáhlé pravomoci při jmenování ať již na centrální 

úrovni, nebo na provinciální zejména hokimů. Hokimové jsou poměrně často odvolávání, což 

zabraňuje vzniku jejich vlastní sítě v provincii (Collins 2006; Wegerich 2006). Na centrální 

úrovni sice dochází k rotaci jednotlivých ministrů, ale obecně lze pozorovat personální 

stabilitu na klíčových ministerstvech např. ekonomických, zemědělství nebo vnitra. Proces 

prezidentského jmenování nemusí vždy následovat regionální logiku, ale je též postaven na 

loajalitě k prezidentu (Kangas 2002, s. 138).  

Karimovův rodný región Džizzak, podobně jako ostatní rodné regiony středoasijských 

prezidentů, získává výhody v podobě konstrukčních nebo ekonomických programů. 

V pozdější fázi režimu dochází k nástupu technokratů, kteří nejsou na první pohled svázáni 

nebo řazeni k žádné skupině, ale budují své vlastní patron-klientské spojení okolo úřadů. 

Nástup nových elit vychází z pragmatických důvodů stárnoucích postkomunistických elit 

(The Failure of Reform… 2004, s. 5). Po roce 2002 se režim též častěji spoléhá na 

prezidentskou rodinu, jejíž role se spíše omezuje na ekonomickou sféru.  
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Obecně se v Uzbekistánu setkáváme se vztahem patron-klient, který čerpá sílu ze 

státní ekonomiky a dostupných zdrojů udržujících status quo pro úzkou elitu. Na centrální 

úrovni se jedná o uzavřenou síť identifikovanou s převažující regionální identitou, jakkoliv 

mohou vznikat aliance napříč regiony. Naopak na úrovni lokální je identita určovány 

mahallou. Především z počátku režimu jsou sítě vystavěné podle regionu původu, který je 

důležitým prostředkem vertikální mobility. Petric personální politiku popisuje následovně 

(2010, s. 167): „…regionální frakční vnitřní boj a meziosobní spojení loajality nutné pro 

povýšení jsou nepřekonatelnou podmínkou pro vstup do politiky.“ Neformálních sítě a 

instituce ve formě patron-klientských vztahů nejsou provázány na nejnižší úroveň (Radnitze 

2010) díky omezeným ekonomickým zdrojům a politickým možnostem, viz schéma 1.  

 

Schéma 1: Mobilizační struktura v Uzbekistánu s omezenými ekonomickými a 

politickými možnostmi a veřejnými zdroji 

Státu (Režim) 

Elity 

 

Komunity 

Zdroj: (Radnitze 2010: 170), zjednodušeno 

 

 V rámci sítí se mimo regionální identity prosazuje též vliv peněz a rodiny. Podle 

Wegerichovy studie (2006) o jmenování ředitelů zemědělských družstev hokimy hrají 

důležitější roli peníze než rodina nebo přátelé. Mimo peněžní výměna je však dalším 

důležitým prvkem při jmenování podřízených osobní loajalita, která hrála důležitou roli již 

v sovětském systému patronáže (Pashtun 2003, s. 12). S neformálními organizacemi a 

institucemi souvisí rozsáhlá korupce institucionalizující se například v soudním systému 

země. Policie a soudy falšují důkazy a obvinění proti nevinným občanům, kteří platí vysoké 

částky státním institucím, aby se obvinění zbavili nebo byli dokonce propuštěni na svobodu. 

Naopak policie a soudci se snaží svým jednáním mimo jiné kompenzovat a získat zpět peníze 

zaplacené regionální administrativě za získání lukrativního místa (Olcott 2005, s. 178). 
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Celý systém postavený na neformální instituci patron-klientské politiky vychází 

z neformálních sítí následujících logiku daru a protidaru (Petric 2010, s. 169) a loajality. 

Uzbecké politicko-ekonomické elity jsou většinou chápány jako uzavřené a nepřijímají mezi 

sebe další osoby (Radnitz 2010, s. 58). Ovšem v úvodní části režimu, kdy se dotváří vládnoucí 

klika, přistupuje k omezené kooptaci některých aktérů, například bývalých spolupracovníků 

Rašidova.  

 

4.2.1 Dynamika neformálních institucí a organizací 

Dynamiku neformálních institucí a organizací budeme sledovat v ekonomické sféře a 

na vztahu centrum-region. Podle neformální politiky můžeme obecně rozlišit dvě údobí 

(Ilkhamova 2007). V úvodních letech režimu do roku 1995 probíhalo vládnutí relativně 

konsensuálním způsobem mezi jednotlivými regionálními sítěmi. Ve druhém období po roce 

1995 dochází ke koncentraci moci v rukou prezidenta a prosazování jemu loajálních lidí. 

Přesto prezident vyvažoval na centrální úrovni jednotlivé skupiny (Grozin 2005; Ilkhamov 

2007). Navíc po roce 2002 bychom mohli identifikovat ústup významu tradičních 

neformálních sítí a sledovat nástup technokratů.   

Vztahy mezi sítěmi jsou soutěživé, převaha jedné skupiny může dokonce vyvolat krizi 

režimu. Taková situace nastala v letech 1998-1999, kdy mezi sebou soupeřily skupiny 

Alimova a Džurabekova. Prvně jmenovaný postupně získal ve funkci poradce Karimova 

nepoměrně více moci, například zveřejňováním kompromitujících materiálů nebo iniciací 

vyšetřování Džurabekova za pašování drog do Evropy (Horák 2005, s. 64). Džurabekov byl 

odvolán v lednu 1999. Nicméně v únoru otřáslo Taškentem několik explozí a v březnu byl 

Džurabekov opětovně jmenován do centrální funkce jako poradce prezidenta. V akademické 

literatuře a opozičních médiích se předpokládá, že organizátorem atentátu byl právě 

Džurabekov (Sajidazimova 2005). Podobná situace nastává v roce 2003, kdy dochází 

k velkým personálním výměnám ve prospěch skupiny z Taškentu, které kompenzují 

jmenování lidí ze samarkandské sítě.  

V ekonomické sféře se vliv neformálních organizací a institucí projevuje tlakem na 

prezidenta a jeho hospodářskou politiku například v otázce privatizace a konvertibility měny 

(Collins 2006, s. 266). Stejně negativně vnímaly uzbecké elity návrhy Světové banky a 

Mezinárodního měnového fondu na reformu ekonomiky, které by potenciálně ohrozily zdroje 
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jejich příjmu (Olcott 2005). Pozvolná privatizace umožňuje režimu na jednu stranu udržovat 

kontrolu nad sektory ekonomiky a odměňovat loajální elity, na druhou stranu je ekonomika 

země rozčleněna podle zájmů sítí. Ačkoliv po roce 2000 dochází k vytvoření podnikatelské 

třídy, její podnikání čelí arbitrárnímu chování úřadů a rozsáhlé korupci, např. nucené 

příspěvky firem do charitativních fondů spravovaných státní správou (The Failure of 

Reform… 2004, s. 21). Z tlaku státního aparátu a neformálních sítí nejsou vyjmuty ani 

zahraniční investoři např. ruský mobilní operátor MTS. Režim sice přistoupil k procesu 

privatizace jako při založení státních družstev, ve kterých nicméně drží zhruba 70 % podíl a 

de facto kontroluje i na papíře zprivatizované podniky (Spechler 2008).  

Soupeření jednotlivých sítí v režimu probíhá v ekonomické sféře, například v roce 

2000 bylo iniciováno vyšetřování nelegálních operací v Uzbecké národní bance, která byla 

pod vlivem tehdejšího vicepremiéra Azimova. O Azimovu se mluvilo jako o případném 

nástupci prezidenta. Vyšetřování vycházelo na popud jeho protivníků a diskreditovalo některé 

spolupracovníky tehdejšího vicepremiéra (Said 2000). Významnou silou v ekonomice země 

byl od nabytí nezávislosti Džurabekov, ministr zemědělství, blokující reformní politiku 

především v oblasti bavlny, hlavního zdroje příjmu republiky. Dosazováním svých osob do 

funkcí kontroloval celý sektor zemědělství (Degtiar 2000). Další sítě manipulují s jinými 

sektory ekonomiky, například černý trh kontroluje Alimov
18

. Kontrolu ekonomicky umocňuje 

praxe schvalování všech zahraničních regionálních investic prezidentem. Obecně fúze 

ekonomických a politických elit poskytuje pouze malý prostor pro narušení hegemonických 

elit v okolí prezidenta (Melvin 2004, s. 131) nebo pro případné využití neformálních institucí 

k mobilizaci proti režimu (Radnitz 2010). 

 Dynamika neformálních institucí se projevuje ve vztahu mezi centrem a regiony. 

Regionální politika je ovlivněna původním rozložením během Sovětského svazu. Navíc jsou 

regionální sítě oslabeny Gorbačovovými čistkami v reakci na bavlnovou aféru (Melvin 2004, 

s. 128). Centrum přisoupilo od počátku k cílené snaze o eliminaci regionálních sítí, které 

nahrazuje centrálními elitami (Melvina 2001, s. 183). Dále ústava značně omezila možnosti 

                                                           
18

Dalším důkazem monopolní kontroly části ekonomiky režimními elitami bylo vyšetřování společnosti 

Interspan, za nímž stála dcera prezidenta Gulnara Karimova, resp. jí vlastněná společnost Zeromax. Texaská 

společnost Interspan vstoupila na uzbecký trh s cílem kontroly až 30 % trhu s čajem, o který projevila zájem 

Zeromax. Státní orgány jako Národní bezpečnostní služba donutily Interspan ukončit podnikání mimo jiné únosy 

pracovníků nebo vyšetřováním firmy v souvislosti s pašováním drog a financování událostí v Andižánu 

(Uzbekistan: Stagnation and … 2007, s. 5-6; Silverstein 2007). 
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regionálních elit koncentrací exekutivní mocí a systémem hokimů. Například autonomie 

Karakalpakské republiky je pouze na papíře a v reálném fungování si centrum podřizuje 

republiku jako ostatní regiony. V roce 1997 Karimov svolal mimořádné zasedání tamního 

parlamentu, nechal odvolat republikového hokima z důvodu špatných ekonomických 

výsledků a na jeho místo byl dosazen člověk loajální prezidentu. Podle Roye (2000) přistoupil 

režim k pacifikaci Karakalpaku též druhým způsobem, kdy kooptoval Komilova, zetě 

bývalého prvního tajemníka Rašidova, do centrálních institucí (Ministerstvo zahraničí). 

Centrální instituce ovládly regionální úřady skrze Státní kontrolní radu při prezidentské 

administrativě dozorující implementaci zákonů a dekretů v regionech. 

Na počátku si sice režim nedovolil ignorovat regionální představitele, jelikož v 

republice existovalo přesvědčení o tradičním zdroji jejich legitimity (Luong 2002: 192), 

nicméně ke snaze o rozrušení vlivu regionálních sítí dochází z počátku vlivem politické a 

ekonomické centralizace a kádrové politiky. Už v roce 1993 byli regionální hokimové 

nahrazování za kádry loajální prezidentu. Jmenováním téměř všech pozic od soudců po 

předsedy zemědělských družstev regionálním hokimem byla narušena moc původních 

regionálních sítí. Centralizovaná ekonomika hokimovi poskytuje velké možnosti zisku 

z přírodních zdrojů, státních podniků nebo z výběru daní, v pozdější fázi zaváděním 

nejrůznějších poplatků, které mají kompenzovat výpadky příjmů po zavedení kvót na prodej 

bavlny (Ilkhamov 2004, s. 168).  

 Prezident Karimov postupuje při výběru předsedů regionálních rad nejen na základě 

místa původu, ale též podle případné rivality s jinou skupinou. Takto postupoval při kontrole 

Chorézmu silně svázaného s vůdcem opozice Salihem, který zde ve volbách v roce 1991 

získal 57 % hlasů. Hokim, klient Karimova, pocházel z menší regionální patron-klientské sítě 

a dosadil do funkcí své příbuzné a klienty. Stejným způsobem byly pacifikovány region 

Namangan a město Kokenda. Již jsme zmínili, že centrum často uplatňovalo strategii rotace 

regionálních a okresních představitelů, aby zamezilo jakékoliv možné autonomii sítí. V 90. 

letech trvá mandát regionálních hokimů průměrně tři roky (Ilkhamov 2004). Ke konci roku 

1997 zřejmě pod tlakem regionálních patron-klientských sítí přenesl režim určité pravomoci 

na region kupříkladu tvorbu rozpočtu, environmentální a sociální politiky (Collins 2006, s. 

270), ovšem spíše se jednalo o úpravu, která již v praxi reálně fungovaly. Obecně můžeme 

konstatovat, že během několika let po nezávislosti byla eliminována původní regionální elita 

dosazením představitelů z centra nebo kooptací. Ideji vytvoření celistvé národně integrované 
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elity brání křehká povaha státu a přemíra závislosti na silových složkách (Melvin 2004, s. 

128).  

Dynamika neformální politiky je v obou příkladech rozdílná. V ekonomické oblasti je 

Karimov podle předpokladů autorů omezen aktivitami elit a je nucen vyvažovat jednotlivé 

neformální sítě, ve vztahu region-centrum tahá za delší konec prezident. Výčet dynamiky 

neformálních institucí není úplný. Na lokální úrovni dochází k rozmělnění sociálního státu, 

kdy přímo státní instituce tlačí na místní podnikatele (Radnitz 2010) nebo náboženské 

skupiny (McGlinchey 2006), aby suplovaly roli státních institucí, které nemají po 

ekonomických reformách na konci 90. let dostatek prostředků.  

V 90. letech se setkáváme s personální i institucionální kontinuitou s bývalým  

režimem na nejvyšší úrovni, nikoliv však na regionální, kde dochází k personální obměně. 

Luong (2002, s. 266) při srovnání proměny regionálních elit Kazachstánu, Kyrgyzstánu a 

Uzbekistánu dokonce přichází se zjištěním, že obměna regionálních elit probíhá 

v Uzbekistánu nejrazantněji. Pouze 33 % původních regionálních elit udrželo svůj úřad po 

roce 1991, což zřejmě souvisí s centralizací kádrové politiky. Během této fáze se buduje 

prostor pro nové elity a tvoří se sítě okolo režimních institucí. Sítě jsou budovány na základě i 

systému kolektivní identity, ale stále více do nich promlouvá výměna a štědrost patrona a 

mohou mít povahu mezi-regionální
19

.  

Zhruba po roce 2002, například odvolání Džurabekova v roce 2003, nastupují nové 

skupiny v literatuře označované jako technokraté. Postupně jsou vytvářeny instituce otvírající 

prostor pro rekrutaci elit jako Univerzita světové ekonomiky a diplomacie, Akademie pro 

sociální a státní budování nebo organizace mládeže Kamalot. Nicméně Petric (2010, s. 169-

170) při svém výzkumu zjišťuje, že regionální identita se objevuje i ve zmíněných státních 

vzdělávacích institucích. Studenti jsou stigmatizováni podle místa původu a jejich studentská 

sdružení následují logiku regionálního původu. Především Akademie pro sociální a státní 

budování, ze které se rekrutují státní úředníci, hraje důležitou roli v potvrzení regionální 

identity. Studenti přijímaní do instituce musí mít doporučení z administrativy, většinou jejich 

patrona z regionu (Petric 2010, s. 170). Na půdě instituce je jim ochráncem, tzv. tanka, 

profesor z regionu. Posléze vstupují do neformálních sítí postavených na daru a protidaru 

                                                           
19

 K proměně neformálních sítí viz Roy (2000) 
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utvrzující jejich regionální příslušnost. Podle Petrice (2010) podobný systém stvrzuje 

regionalizaci státních úřadů, v nichž klíčové sítě bojují o kontrolu a přístup ke zdrojům.  

Přes výše popsané si režim udržuje nad regionálními sítěmi moc, jejich pozice je 

značně nejistá a případně vystavená arbitrárnímu aktu centra. Státní instituce jsou výhradním 

zdrojem patornáže čerpající svoji sílu ze jmenování a kontrolou ekonomických zdrojů. 

Převaha centrálních elit a jejich neformálních sítí v pozdější fázi umocňuje koncentrace 

finančního kapitálu v Taškentu, což dále zvýrazňuje ústup regionálních a lokálních 

neformálních sítí. Centralizaci režimu dokládá například vyjednávání o novém volebním 

systému, které proběhlo podle Luong (2002, s. 212) v jednom kole, v němž centrum prosadilo 

i když s menšími úpravami svůj návrh. Moc neformálních sítí a neformální instituce patron-

klientských vztahů může být mobilizována proti režimu, viz události na lokální úrovni v roce 

2005 v Andižánu, ale režim si udržuje kontrolu nad sítěmi vyvažováním, vytvářením rivality 

mezi neformálními sítěmi, represí a budováním loajality k prezidentu. Zároveň mimo stát, 

resp. režim neexistují nezávislé elity. 

 

4.3 Parlament: budování a jeho role 

 Parlament je v Uzbekistánu hodnocen jako pouze estetická instituce bez reálnějšího 

vlivu, přesto režim investuje do jeho budování ať již vytvořením druhé komory parlamentu, 

nebo budováním stranického parlamentu. Země tak naplňuje podobný vzorec, se kterým se 

setkáváme v dalších postsovětských režimech. Přesto někteří autoři (Collins 2006; Ilkhamov 

2004) zpochybňují zdánlivou bezvýznamnost parlamentu. Naproti tomu například Borisov 

(2010: 169) zhodnotil formální rámec následovně: „Je jisté jedno, že instituce mají spíše 

fasádní povahu, tj. že fakticky upevňují existenci neformálních institucí ze sovětské doby…“. 

Podle Collins nebo Ilkhamova parlament, resp. parlamentní volby jsou prostorem, který 

některé elity ať již definované regionálně (Ilkhamov 2004), nebo klanově (Collins 2006) užily 

jako arénu k vyjádření nesouhlasu s prezidentskou politikou, například nezvolením režimem 

preferované strany ve volbách 1999. V následující kapitole se pokusíme vysledovat vztah 

neformálních institucí a organizací na budování parlamentu a jeho funkci v teoriích 

autoritářských institucí. 
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4.3.1 Charakteristika a budování parlamentu 

 Uzbecký parlament vzniká z Nejvyššího sovětu zvoleného v roce 1990. Až do reforem 

v roce 2002 fungoval parlament na nestálé bázi a scházel se během roku čtyřikrát (únor, 

květen, srpen, prosinec) na dobu dvou až tří dnů. Po dobu roku rozhoduje o základních věcech 

tzv. rada jmenovaná prezidentem. Od voleb roku 2004/05 je parlament dvoukomorový. Na 

základě toho můžeme rozlišit období od roku 1991 do roku 2002, kdy jsou přijaty 

institucionální reformy. Následné období od roku 2002 je charakterizováno stabilizací 

vícestranického systému, profesionalizací parlamentu a růstem pravomocí parlamentu. Od 

roku 2005 po volbách vznikají dvě komory horní, nepřímo volená, a dolní, přímo volená.  

Po nezávislosti došlo k formování opozice v parlamentech okolo viceprezidentových 

sympatizantů. Rozpor nicméně nedošel nikdy natolik daleko jako v případě Kazachstánu nebo 

Kyrgyzstánu. Samotná podoba parlamentu po roce 1991 není výsledkem jednostranného aktu, 

ale částečného kompromisů mezi centrální vládou vůči regionům. Luong (2002) velmi 

popisuje preference jednotlivých aktérů při tvorbě institucí a pravidel po roce 1991. 

Důležitým bodem ve vztahu k neformálním institucím a organizacím byla schopnost prosadit 

do volebního zákona pravidla částečně vyhovující regionu. Karimov původně upřednostňoval 

verzi proporčního volebního systému, kdy jen politické strany nominovaly kandidáta (Luong 

2010: 200). V konečném výsledku regióny a neformální sítě donutily centrum k ústupkům a 

volební zákon umožňuje iniciativě občanů nebo regionálním radám nominovat kandidáta, což 

ve většině případů znamená samotného hokima. Dalším ústupkem povolil zákon kumulaci 

funkcí, když se hokim nemusí vzdát svého postu, jakmile je zvolen do parlamentu. Na rozdíl 

od Kyrgyzstánu nebyl jedno- nebo dvoukomorový parlamentu závažnou otázkou, jelikož se 

jak centrální, tak regionální elity přikláněly k parlamentu na podobné bázi jako Nejvyšší sovět 

(Luong 2002, s. 210). Obdobná situace nastala při vyjednávání o volebních obvodech, kdy se 

snažily prosadit svou preference (počet křesel podle počtu obyvatel) Samarkand a Fergána, 

čímž by získaly výhodu proti ostatním méně zalidněným oblastem. Podle Luong (2002, s. 

207) se ale režim postavil proti návrhu: „…protože obzvláště nechtěl, aby tyto dva regióny, 

jakožto žádné jiné, dominovali Oli Majlis.“ Naproti tomu režim vystoupil s kompromisním 

návrhem, který udržel stejné regionální rozložení mandátů, ale z původního centrem 

preferovaného 150-ti členného tělesa byl počet navýšen na 250 poslanců (Luong 2010, s. 

210). 
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Parlament prošel celou řadou změn. Po dalších reformách v roce 2002 přistoupil režim 

ke dvoukomorovému parlamentu, kdy je druhá komora nepřímo volená regionálními radami a 

jmenovaná prezidentem. Volební systém se nemění od nezávislosti. Volby probíhají 

dvoukolovým většinovým systémem. Pokud se podíváme na složení, podobně jako 

v ostatních středoasijských republikách se setkáváme s velkým počtem nezávislých 

regionálních poslanců. Stranický parlament prosadil režim až s volbami v roce 2004/05, kdy 

se ustálil počet na pěti, resp. čtyřech pro-prezidentských stranách po předchozím sloučení 

dvou stran. Původní prezidentská strana Lidově demokratická se od roku 2009 přesunula do 

opozice proti vládnoucí koalici zaštítěné v Demokratickém bloku (strany Liberálně 

demokratická, Národní obrození, Sociálně demokratická).  

Podle ústavního článku 83 zákonodárná iniciativa náleží prezidentu, poslancům, vládě 

jako celku, vyšším soudům a generálnímu prokurátorovi. Po roce 2002 došlo k postupnému 

rozšiřování pravomocí parlamentu při jmenování vlády a vyslovení nedůvěry, o kterém 

hlasují obě komory parlamentu. Horní a dolní komora hlasují společně nejen o vládě, jejím 

jmenování a odvolání ale i rozpočtu. Výlučně senát potvrzuje prezidentská jmenování soudců 

(Nejvyššího, Nejvyššího ekonomického a Ústavního) a potvrzuje dekrety prezidenta o 

jmenování nebo uvolnění generálního prokurátora, ředitele Národní bezpečnostní služby nebo 

předsedy Národní banky. Ačkoliv je zákon nejprve projednáván v dolní komoře a až posléze 

v horní, veto senátu musí být přehlasováno 2/3 většinou poslanců v dolní komoře podobně 

jako veto prezidenta. V posledním období režimu po roce 2006 přistoupil k další vlně 

institucionalizace. V roce 2006-2007 jsou formálně potvrzeny pravomocí parlamentních stran, 

především při formování vlády. Prezidentovi pravomoci byly ovšem též rozšířeny, když získal 

právo rozpustit regionální rady. Ke krokům posilující roli stran přistoupil režim v roce 2010, 

resp. 2011, kdy právo sestavovat vládu náleží vítězné straně, jejíhož kandidáta ovšem musí 

potvrdit nejprve prezident a až posléze obě komory parlamentu.  

Uzbekistán udržel koherentní komunistickou stranu, od roku 1991 působící pod 

jménem Lidově demokratická strana Uzbekistánu, jíž do roku 1996 předsedal Karimov. Ve 

funkci předsedy ho posléze nahradil politický vědec a prezidentský kandidát v roce 2000 

Džalalov. Ve druhé polovině 90. let po kritice od mezinárodních organizací režim dovolil 

založit okolo dvaceti prorežimních politických stran vedených lidmi loajálními prezidentu. 

Horák (2005, s. 53) předpokládá, že Karimov a vládnoucí skupina iniciovala vícestranický 

parlament z důvodu snazší ovladatelnosti pro fragmentovanost. Na druhou stranu podobná 
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interpretace nevysvětluje, proč jsou postupně eliminováni nezávislí poslanci, jejichž zvolením 

by byla fragmentace zjevně větší a dále nás navádí k otázce po účelu. Po volbách v roce 2009-

2010 je parlament již výlučně stranický. 

Každá ze stran reprezentuje určité zájmy nebo skupinu společnosti, např. Liberálně 

demokratická podnikatele, střední třídu a mladší obyvatelstvo. Kangas popsal roli stran 

následovně: „Straničtí funkcionáři v diskuzích upozorňují, že role politických stran není 

soutěž, ale spíše reprezentace nejrůznějších zájmů v parlamentu, aby prakticky podpořily 

politiky prezidenta.“ (Kangas 2002, s. 136) Pokud se strany uchylují k mírné kritice, směřují jí 

na vládu, nikoliv však na prezidenta. Například při interpelacích v roce 2011 mířila otevřená a 

nebývale ostrá kritika na vládu. Navíc se ve všech případech jedná o organizace výlučně 

omezené na Taškent a přilehlé okolí (Kangas 2002, s. 136). Člensky nejsilnější základnou 

k roku 2004 disponovala Lidově demokratická strana s přibližně 680 000 členů následovaná 

Liberálně demokratickou se 140 000 členy (Songstad 2004, s. 3). Především v 90. letech se 

centrum nepokoušelo rozšiřovat stranické členství do regiónů (Kangas, Robertson 2001, s. 

273). Proti tezi o stranách jako prázdných schránkách Starr (2006, s. 24-25) nachází 

v pozdější době pozitivní evoluci v  programech i díky kontaktu se stranami ze zahraničí, 

ačkoliv nepopírá, že jsou všechny uzbecké parlamentní strany vytvářeny režimem. 

Vícestranický systém neslouží nikoliv pouze navenek, ale též pro domácí obyvatelstvo 

(Collins 2006, s. 258). Podobný předpoklad dokládá vznik Ekologického hnutí Uzbekistánu 

v roce 2008, jehož patnáct zástupců zvolených konferencí hnutí má garantováno místo v dolní 

komoře parlamentu pro volby v roce 2009/10. Vznik a ústavní změny v souvislosti se 

zastoupením v parlamentu přicházely těsně po uzbecké kritice plánů na výstavbu vodních 

elektráren v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, například na summitu Šanghajské organizace 

spolupráce v roce 2008.  

 V parlamentu nejsou častá hlasování proti vládě a už vůbec ne proti rozhodnutí 

prezidenta. Například Kangas (2002, s. 135) uvádí, že od nezávislosti do roku 2001 parlament 

hlasoval proti rozhodnutí prezidenta pouze jedinkrát, když prosadil chápání jeho dosavadního 

prezidentského mandátu jako jednoho volebního období, což umožnilo jeho další kandidaturu 

ve volbách 2000. V letech 1991 až 2002 každé zasedání parlamentu začalo vystoupením 

Karimova, při němž prezident zdůraznil nutnost schválení předložených zákonů. Při každém 

zasedání poslanci schválili v rozmezí od 6 do 15 zákonů, což omezilo případnou diskuzi na 

minimum (Borisov 2010, s. 244). Podobnou deklarativní roli vykonává parlament v případě 
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potvrzení a schválení vlády nebo ministrů. Obecně je parlament v Uzbekistánu pasivním 

tělesem. 

 

4.3.2 Parlament  a sdílení moci  

Po vyloučení Mirsajdovi frakce z parlamentu skládající se převážně z poslanců 

zvolených v roce 1990 režim v parlamentu nečelil žádné opozici, přesto nevytváří stranický 

parlament preferovaný Karimovem i díky volebnímu systému. Žádné volby v zemi ať již 

prezidentské nebo parlamentní neproběhly svobodně a jsou spíše „elementem legitimizace 

nedemokratického režimu“ (Moldawa, Bodio 2007, s. 503). Zde musíme rozlišit dvě úrovně 

vztahující se k parlamentu volební a působení v parlamentu (Collins 2006, s. 257). Na první 

sice volby ve světle výše zmíněného nehrály roli, protože režim nikdy nepřipustil ani 

omezenou debatu v parlamentu natož svobodné volby. Ovšem na druhé parlament poskytnul 

poslancům jednoduchý přístup ke zdroji patronáže především po roce 2002, kdy se stal 

parlament plně profesionální. Collins (tamtéž) o roli neformálních organizací v parlamentu 

tvrdí: „Z ekonomické perspektivy se moc klanů a regionálních bossů bez kontroly stranami 

zvýšila s jejich zvolením do parlamentu….“ Teze Collins koresponduje s tvrzením Wrighta 

(2008) o významu parlamentů v neopatrimoniálních režimech pro přerozdělení zdrojů 

v závislosti na republikové ekonomice.  

Po nezávislosti udržoval Karimov v parlamentu určitou formu paktu s regionálními 

sítěmi reprezentovanými nezávislými kandidáty v parlamentu. Jejich vliv se režim snažil 

omezit od přijetí zákona o stranách v roce 1996 i postupným formováním prorežimních stran, 

ačkoliv ekvivalentním podnětem byl tlak ze zahraničí, například v rozmezí let 1994-1995. 

Pokud se zaměříme přímo na charakteristiku nezávislých kandidátů, nelze je chápat jako 

otevřenou či umírněnou režimní opozici, a ani po volbách v roce 1995 nemůžeme hovořit o 

porážce režimu, ačkoliv byla většina poslanců zvolena jako nezávislí, resp. za regionální rady. 

Borisov (2010, s. 201) představuje sociální složení parlamentu po volbách v roce 1995 jako 

ekonomicky závislé těleso na státu: „Jestli prozkoumáme složení poslanců, 87 zastávalo 

pozici hokima oblasti nebo rajónu, 59 řídilo státní nebo polostátní podnik či organizaci, 104 

bylo vědců, zástupců z kultury, školství nebo malých podnikatelů.“  
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Tabulka 9: Volby do Oli Majlis od roku 1991 a počet nezávislých poslanců 

Volby 1994-95 1999 2004-05 2009-10 

Nezávislí 167 126 14 0 

Počet stran 2 5 5 4 

                                           Zdroj: (Collins 2006; Republic of Uzbekistan Parliament … 2010) 

 

Pokud se při prvních volbách v roce 1994/5 vyskytla alespoň teoretická možnost 

kandidatury opozičních stran nebo kandidátů, ve druhých volbách v roce 1999 většina 

představitelů opozice není fyzicky v republice.  Volby v roce 1999 musíme představit v širší 

souvislosti, jelikož probíhají v kontextu soupeření o ekonomické zdroje tzv. „bitva o bavlnu“ 

(Ilkhamov 2004, s. 167) mezi centrem a regiony. Centralizaca obchodu s bavlnou vedla ke 

sporům s některými důležitými neformálními sítěmi v regionech (Ilkhamov 2000). Vedle 

sporů o zisk se především regionální hokimové pohybují v nejistém prostředí. Pouze čtyři 

z odvolaných hokimů získávají hokimát v jiném regionu (Borisov 2010). Během pěti let od 

roku 1995 přistoupil režim k vytvoření několika proprezidentských stran a zejména 

prosazoval stranu Fidokorlar, která ovšem získala ve volbách přibližně 20 % hlasů. Všechny 

strany se programově před volbami shodovaly s tezemi prezidenta Karimova (Republic of 

Uzbekistan Election… 2000, s. 8). Mimo obligátní kritiky OBSE stojí za povšimnutí role 

mahally při nominaci nezávislých kandidátů, která podle zprávy působí jako první příkop 

proti případným příliš nezávislým kandidátům. Zpráva OBSE (Republic of Uzbekistan 

Election… 2000, s 9) o roli mahally tvrdí: „Nezávislí kandidáti stěží mohli získat 

požadovaných minimálních 4 500 podpisů bez pomoci místních orgánů. Tradiční místní 

sousedské organizace (Mahalla), vytvořené k pomoci obyvatelstvu v sociálních záležitostech, 

hrály důležitou úlohu. Osoba nepřijatelná pro Mahelu mohla být stěží nominována.“ Kontrola 

nezávislých kandidátů probíhala též skrze Centrum pro podporu nezávislých kandidátů 

zřízeného v roce 1997 (Nation in Transit-Uzbekistan 2003). 

Nehledě na to pomyslným druhým příkopem na regionální úrovni jsou hokimáty, kteří 

reálně zabezpečují průběh voleb. Z tohoto hlediska byly velmi zajímavé výsledky voleb 

v roce 1999, kdy necelých 50 % zvolených představovali straničtí kandidáti, ačkoliv tvořili 70 



73 

 

% zaregistrovaných. Z celkového počtu 126 nezávislých poslanců zastávalo funkci hokima na 

různé úrovni 70 poslanců, všech 14 regionálních hokimů bylo zvoleno (Republic of 

Uzbekistan Election… 2000, s. 5). Hokimové využili svého postavení ať již garantovaného 

formálními pravomoci, nebo svých sítí ke svému zvolení. Blok nezávislých se snížil přes 

snahu režimu o 51 poslanců. Collins (2006, s. 259) dokonce tvrdí, že pokud by se volby 

konaly v  soutěživém prostředí, zjevně by byl zisk nezávislých ještě výraznější. Ačkoliv dříve 

mohl Karimov spoléhat na podporu regionálních elit, se snížením jejich podílu na výnosu a 

tlaku z centra se jejich podpora stala nejistou. Karimov přišel před volbami v roce 1999 s 

neúspěšnou strategií nové strany, jíž by byli jím jmenovaní hokimové loajální (Ilkhamova 

2004, s. 171).  

Nelze tvrdit, že Karimov mohl po volbách v roce 1999 jednoduše změnit pravidla hry, 

tj. poskytnout exkluzivní kandidaturu pouze stranám. Collins (2006: 260) tvrdí o ústavním 

inženýrství na přelomu tisíciletí následující: „Naopak institucionální reforma, která by 

pomohla stranickým kandidátům, by byla zavedením zcela stranického volebního zákona. 

Silný odpor zamezil Karimovu přijmout proporční systém, přestože další změny byly zaměřeny 

na posílení pro-Karimovských stran.“
 20

 V reakci na volby v roce 1999 vystoupil Karimov 

v květnu v roce 2000 s projevem o ústavních změnách, tj. rozdělení na dvě komory. 

Vytvoření Senátu bylo snahou o reprezentaci všech regionálních elit i formou legitimizace 

neformálních sítí (Borisov 2010, s. 245-246). Význam Senátu vzrostl po reformách v roce 

2010, kdy získal poměrně důležitou úlohu při případné nemoci prezidenta nebo jeho 

neschopnosti vykonávat funkci. V tomto případě zemi dočasně povede předseda Senátu. 

Při volbách v letech 2004/05-2009/10 nezávislý/regionální senátoři zasedali v horní 

komoře. Navíc při posledních volbách v roce 2009/10 režim zamezil kandidatuře nezávislých 

změnou volebního zákona do parlamentu. Například ve volbách v roce 2004/05 do Senátu 

každá z 12, resp. 14 oblastí (Karakalpak a Taškent) zvolila svého hokima a některé hokimy 

měst a rajónů. Mezi senátory jmenované prezidentem se objevili vysokoškolští učitelé (či 

předseda Akademie věd), soudci, předsedové se státem spjatých organizací (Kamalot, Svaz 

spisovatelů, Nuronnij, Svaz veteránů), poradci prezidenta nebo přímo ministři ve vládě. Mezi 

prezidentské senátory od ledna 2005 patřil též Sodika Safojeva (ministr zahraničí), kterého 

Karimov odvolal z ministerstva zahraničí na počátku února 2005. V podstatě stejné složení se 
                                                           
20

 Přesto Zákon o parlametních volbách vytvořil nerovné podmínky pro registraci, když strany a její kandidáty 

zvýhodnil především co se týše sběru požadovaných podpisů (Nation in Transit- Uzbekistan 2003).  
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opakuje v dalších volbách v roce 2009/10, opětovně se mezi zvolenými senátory objevili 

všichni hokimové a mezi jmenovanými nalezneme například současné nebo bývalé poradce 

prezidenta. Ještě před nepřímými volbami (18-23. 1. 2010) do Senátu proběhlo jmenování 

nových hokimů ve čtyřech oblastech, přičemž 3 ze 4 jsou ihned zvoleni do Senátu. K velké 

výměně hokimů přistoupil Karimov i v průběhu voleb 20. ledna, kdy jmenuje pět nových 

hokimů oblastí.  O prostoru patronáže a kontroly parlamentu může svědčit i obměna 

parlamentu například při volbách v roce 2009/10 se do dolní komory dostává 22 % poslanců 

zvolených v roce 2005 (Rasov 2010), v předcházejících volbách v roce 2004 znovuzvolených 

poslanců bylo pouze 15 % (Nijazov 2005). 

 

4.4 Interpretace úlohy parlamentu a sdílení moci 

 Uzbecký parlament musíme chápat v širší souvislosti režimu a v závislosti na silových 

složkách, neformálních institucích, kontrole ekonomiky, na organizaci elit a na ústavním 

institucionálním rámci, což nás odkazuje k metodě vlády v neopatrimoniálním režimu, kde 

diktátor odměňuje klienta za jeho politickou podporu (Van de Walle, Bratton 1994, s. 458). 

Při analýze parlamentu jsme se zaměřili především na ústavní a personální složku parlamentu, 

jakkoliv samozřejmě není podobná analýza dostatečná
21

. V ústavní složce se instituce (horní i 

dolní komora) vyznačují podřízeností vůči prezidentovi v rovině formální, v této souvislosti 

se vztahy loajality a závislosti promítají do ústavního rámce, ať již jsme zmínili prezidentské 

veto nebo v 90. letech nestálou bázi parlamentu.  

V rámci režimu nicméně lze pozorovat institucionální evoluci, kdy v identifikovaných 

obdobích dochází k vytvoření horní komory (proklamace v roce 2000, resp. 2005) a 

rozšiřování pravomocí stran a parlamentu. V kontextu uzbeckého režimu se dostáváme 

k otázce, zda lze interpretovat institucionalizaci a uzákonění některých pravidel 

z optimistického předpokladu Gandhi (2008) jako ústupky režimu a nakolik opravdu existuje 

parlament, aby rozhodoval o zákonech. Proti podobné interpretaci však mluví některá fakta. 

Za prvé dalším v práci opomenutým faktorem majícím vliv na institucionalizaci bylo zřejmě 

mezinárodní prostředí, například uzbecké reformy v roce 2006 jsou vyhlášeny před jednání 

                                                           
21

 Příčiny nedostatečnosti analýzy lze se shrnout ve dvou bodech. Zaprvé ve vztahu k ústavní složce instituce 

nefungují přesně podle psaných pravidel. Zadruhé personální složka parlamentu odkrývá pouze povrch režimu, 

jehož vnitřní mechanismy nám stále zůstávají zakryty a instituce připomíná spíše „černou skříňku“ (Barros 

2005).  
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s Evropskou unií o sankcích uvalených na Uzbekistán po Andižánských událostech. Za druhé 

samotný průběh voleb zabraňuje vstupu mírně opozičního aktéra, předpokládaného teorií 

kooptace, nejméně dvěma institucionálními příkopy, pokud použijeme termín Gandhi (2008). 

První příkop vůči nezávislým kandidátům představuje mahalla zasazená do centralizované 

struktury uzbecké administrativy, která jak poskytuje sociální a materiální služby, tak 

monitoruje i dozoruje své členy
22

. Druhý příkop představoval hokimat na regionální úrovni 

jmenovaný centrální vládou a Centrum pro podporu nezávislých kandidátů. Dále možnosti 

vystoupení i umírněného opozičního aktéra brání represe, například proti koalici Slunečný 

Uzbekistán v roce 2005-2006.  

Teorie kooptace předpokládá poskytnutí určitých rozhodovacích pravomocí 

parlamentu, k čemuž v Uzbekistánu reálně dochází po roce 2002, resp. 2005, a v závislosti na 

tom bychom mohli uvažovat o možném sdílení moci, jelikož se Karimov a exekutivní moc 

vzdali části moci. Povahu a účel uzbeckého parlamentu (horní a dolní komory) musíme 

nicméně chápat v závislosti na vlivech vnitřní svatyně, personálního složení a ekonomického 

kontextu. Vnitřní svatyni nebo těleso organizující nejužší politické elity v Uzbekistánu 

představují Národní bezpečnostní rada při prezidentu a prezidentská administrativa, které 

rozhodují o podobě zákonů
23

. Personálně se parlament jak horní, tak dolní komora skládá 

z osob ekonomicky závislých na režimu, například v případě senátorů jsou prezidentem 

jmenováni loajální lidé k režimu nebo na režimu závislí podnikatelé, což dále souvisí se 

státem monopolizovaným hospodářství. Ani regionální elity, ani hokimové navíc nemohou 

využít věrohodnou či potenciální hrozbu proti režimu. 

Ekonomický kontext režimu nás odkazuje k teorii Wrighta (2008, s. 323-325), podle 

něhož jsou v jeho pojetí neopatrimoniální režimy závislé na rentách z nerostných zdrojů, 

v případě Uzbekistánu na bavlně a zemním plynu užitém spíše pro domácí potřebu
24

, a na 

zahraniční pomoci. Nezávislost ekonomiky na příjmech z výrobního sektoru nenutí režim 

                                                           
22

 Mahally jsou v uzbeckém správním systému zasazeny do širšího rámce, v němž se několik mahall podřizuje 

centrálně jmenované Státní dozorčí radě. (Strakes 2004, s. 95-96) 

23
 Na tento fakt jsem byl upozorněn Kamoliddinem Rabbimovem (rozhovor, 20. 8. 2012). Tělesa existují 

v politickém režimu od počátku 90. let, ale jejich pravomoci jsou bezprostředně vymezeny v politickém systému 

až zákonem v roce 2011.  

24
 Blíže viz Luong a Weinthal (2010)  
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vytvářet omezující politické instituce.
25 

Podobná teze se slučuje z předpokladem Gandhi a 

Przeworskiho (2006), podle něhož omezující legislativu budují režimy s méně nerostnými 

surovinami. Nicméně ekonomický kontext dotváří systém závislosti a loajality v uzbeckém 

neopatrimoniálním režimu, který je postaven na státní patronáži. V neopatrimoniálních 

režimech klient (hokim), resp. regionální-centrální elity, získává od centra možnost obohacení 

jmenováním do státního úřadu. Jmenování senátorů do nepřímo volené horní komory 

prezidentem představuje odměnu v podobě politického úřadu. Horní komora současně ve 

vztahu k regionu poskytuje další kanál pro státní patronáž, kdy jsou loajální elity odměněny 

úřadem. V Uzbekistánu se centralizující ekonomickou politikou, resp. prodeje bavlny, a 

rychlým odvoláváním zmenšil prostor pro obohacení od poloviny 90. let, což vedlo 

k vyjádření nesouhlasu některých regionálních elit a hokimů s centrem prostřednictvím voleb 

(Ilkhamov 2004, Collins 2006). Dolní komora rozšířila prostor patronáže kooptací 

regionálních elit a hokimů. Zároveň druhá komora slouží jako potenciální hradba proti 

případné autonomii dolní komory tím, že režim udržuje personální politikou instituci závislou 

a vymezuje ji pravomoci v rozhodujících hlasováních spolu s vetem. Tudíž instituce i 

formálně představuje pouhé razítko. Prezidentská administrativa přistoupila k legislativní 

manipulaci kontrolou aktéra jmenováním a omezením politického prostoru (Schedler 2009, s. 

9).  

Pokud bychom měli zasadit parlament do širšího institucionálního rámce, lze souhlasit 

s následujícím tvrzením Geddes (2003, s. 53) o institucích v personalistickém režimu: 

„…ačkoliv jsou často podporováni stranami nebo armádou, tyto organizace se nestávají 

dostatečně vyvinutými nebo autonomními, aby zabránily diktátorovi v personální kontrole 

politických rozhodnutí a ve výběru režimních kádrů.“ Parlament zůstává i po postupném 

rozšiřování slabý formálně a personálně, kdy povaha režimu nepřipouští ani umírněnou 

opozici, jak by předpokládala teorie Gandhi (2008). Parlament v Uzbeckém režimu neslouží 

nikoliv jako omezující, ale jako podporující instituce. Uzbecký režim zadržováním 

institucionální autonomie, jelikož diktátoři nemohou tolerovat opravdovou institucionální 

samostatnost (Schedler 2009, s. 8), zbavil instituci reálné moci.  

                                                           
25

 Teorie Wrighta (2008) vychází z předpokladů Weingasta a Northa (Weingast, Northa 1989; cit. podle Wright 

2008), podle nichž politické instituce vznikají v režimech závislých na domácí produkující ekonomice 

(investice), ze které režim získává příjem daněmi a tímto příjmem se udržuje u moci. Instituce slouží jako záruka 

investorům (věrohodné omezení), že diktátor nepřistoupí k arbitrárnímu kroku vůči této skupině.  



77 

 

Uzbecká vítězná koalice v terminologii teorie selektorátu se buduje na základě 

kontroly státní ekonomiky, což poskytuje režimu příležitost rozdělovat ekonomická privilegia. 

Režimní intervencionistická ekonomická politika umožňuje jednotlivým sítím získat státní 

zdroje i v ekonomicky relativně skrovném prostředí, například manipulacemi s cenami či 

s měnovým kurzem. V Uzbekistánu se setkáváme s úzkou patron-klientskou sítí budovanou 

okolo regionálních identit a na základě instrumentálního vztahu (Wegerich 2006) i loajality. 

Uzbecký stát se stává prostorem, v němž političtí aktéři definovaní jako patron-klientské 

neformální sítě soupeří o alokaci a zabezpečení postupně se ztenčujících zdrojů (Arriola 2009, 

s. 1345). Samotná povaha patron-klientských sítí zamezuje vybudování věrohodné formální 

instituce. Režim zároveň spoléhá na překrývající se silové složky v podobě Národní 

bezpečnostní služby a Ministerstva vnitra, mezi nimiž podporuje rivalitu. Systém kontroly 

doplňuje na nejnižší úrovni mahallou (Strakes 2004). 
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5. Kyrgyzstán: neformální politika a úloha parlamentu 

 Kyrgyzské režimy Akajeva (1991-2005) a Bakijeva (2005-2010) se velmi podobaly 

logikou neformálních institucí a vládou neformálními sítěmi, ačkoli se Bakijevovu režimu na 

rozdíl od Akajevova podařilo ovládnout institucionálním inženýrstvím parlament i vytvořit 

dominantní stranu Ak Žol. Na rozdíl od ostatních středoasijských režimů vykazovala obě 

časová údobí jistou známku pluralismu. Například ve volbách předcházejících Tulipánové 

revoluci v roce 2005 neprošla do parlamentu dcera prezidenta předsedkyně strany Alga 

Kyrgyzstan, i když se jí dostalo státní materiální a mediální podpory. Po roce 1991 proběhla 

v republice transformace v ekonomické a politické sféře, která poznamenala vývoj režimu a 

budování státu. Jakkoliv během přechodu udržela bývalá koalice kohezi, její rozpad jakožto 

též rozmělnění Komunistické strany přišly záhy zejména okolo linie sever-jih země. Obdobně 

jako v ostatních středoasijských režimech přistupuje v počáteční fázi režimu Akajev k 

vyvažování jednotlivých neformálních sítí, nicméně po roce 2000 se stále výrazněji do 

důležitých funkcí prosazovali lidé ze severních, tj. prezidentských, oblastí či přímo z jeho širší 

rodiny. V práci nebudeme přímo hodnotit ani Tulipánovou revoluci či její příčiny, ani 

pozdější fázi režimu, ale bude nás zajímat rozložení parlamentu a zejména druhé komory.  

 

5.1 Charakteristika politického vývoje 

 Vývoj v Kyrgyzstánu rozdělíme do několika období. V první fází zahrnující přechod a 

konsolidaci režimu lze stále vysledovat stabilní vládnoucí koalici (1990-1992). Naopak 

v druhém období (1992-1996) se prezident musel potýkat s ekonomickými a sociálními 

následky rozpadu Sovětského svazu
26

 i s rozmělněním původní koalice. Opozice proti 

prezidentské politice se projevila zejména v parlamentu. V dalším období (1996-2000) 

prezident zúžil vládnoucí koalici, z níž jsou vyloučeni někteří představitelé severních oblastí, 

například Felixe Kulova, a naopak kooptuje zástupce jihu jako pozdějšího prezidenta 

Bakijeva. V posledním období (2000-2005) se koncentrovala ekonomická i politická moc již 

v rukou nejbližší prezidentské rodiny, od roku 2003 se do popředí dostávaly silové složky 

režimu. Podle studie ruských nezávislých novin Lica tvořila skupina s vazbou na Národní 

                                                           
26

 V republice, kde jedním z hlavních zdrojů příjmu je pastevectví, poklesl počet ovcí v roce 1991 z 10 miliónů 

v roce 1991 k 3 miliónům v roce 1996. V 90. letech rapidně vzrostla nezaměstnanost, v polovině 90. let se blížila 

20 % práceschopné populace (Huskey 2002, s. 74). V roce 1995 pokleslo HDP oproti roku 1991 o téměř o 

polovinu. 
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bezpečnostní službu a policii v roce 2003 přibližně čtvrtinu z 20 nejvyšších představitelů 

režimu (Abazova 2003). 

Napříč 90. lety lze vypozorovat témata vztahu centrum-region, ekonomické politiky a 

budování institucí. Vztah k Islámu se nestává závažnou otázkou z těch důvodů, že 

praktikujících muslimů je méně než v Uzbekistánu a Akajev kooptoval muslimské duchovní 

umírněnou politikou vůči Islámu (Karagiannis 2010). Akajevův režim se nemohl spoléhat ani 

na silové složky jako v případě Uzbekistánu, což se ukázalo při událostech v Aksy v roce 

2002 i během Tulipánové revoluce, ani na rozsáhlé nerostné zdroje jako v případě 

Kazachstánu, nicméně za tímto účelem byla užita zahraniční pomoc a platby za základnu 

Manas.  

 Akajev byl zvolen Nejvyšším sovětem v roce 1990 prezidentem taktéž jako 

kompromisní kandidát mezi severem a jihem, k čemuž přispěly jeho dlouhý pobyt mimo 

republiku a předpokládaná nepřináležitost k žádné z neformálních sítí. Sice přibližně rok na 

počátku perestrojky Akajev pobýval v republice a zastával v Komunistické straně funkci 

tajemníka pro vědu a vzdělání, konec 80. let však strávil ve výzkumných institucích 

v Rusku
27

. Prezidentský úřad obhájil ve volbách v roce 1991, v nichž kandidoval jako jediný, 

přesto získal podporu Demokratického hnutí Kyrgyzstánu a demokratických aktivistů. Na 

počátku roku 1992 přistoupil režim k rozsáhlým ekonomickým reformám, což bylo 

podpořeno obratnou zahraniční politikou, kdy byla republika představována jako „Švýcarsko 

Střední Asie“ (Anderson 1999). Ať již se jednalo v případě liberalizace a ekonomických 

reforem o promyšlený tah k získání hospodářské pomoci, o slabost centra (McGlinchey 2003) 

nebo o přesvědčení aktéra, jehož k autoritářskému postupu dotlačil parlament (Horák 2005), 

v 90. letech čerpala země více zahraniční pomoci než ostatní republiky Střední Asie
28

. 

Zahraniční pomoc dosáhla vrcholu v letech 1994 a 1999 (McGlinchey 2011, s. 89). 

                                                           
27

 Jako o prezidentu politické elity uvažovaly též o Čingizu Ajtmatovovi, který úřad odmítl, ale stál u zrodu 

Akajevovi kandidatury a posléze u dohody mezi jednotlivými neformálními sítěmi. V roce 1990 byl Akajev 

zvolen až v druhém kole poté, co v prvním kole nezískali většinu Džumagalov a Masalijev. 

28
 Roli při ekonomických a politických reformách zřejmě hrály všechny důvody. Akajev byl od 80. let 

příznivcem Gorbačovova i též jedním z nejhlasitějších obhájců ekonomických reforem a zlepšení vztahů se 

Západem (Engvall 2011, s. 87). K radikálním ekonomickým reformám režim přistoupil v rozmezí let 1992-1994 

po ekonomickém kolapsu. Stupeň reforem došel až do té míry, že Petric (2005, s. 323) tvrdil: „…závislost 

kyrgyzské společnosti se přesunula z Moskvy na mezinárodní společenství.“  
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Vzestupnou tendenci zahraniční pomoc nabrala opětovně po roce 2001 s válkou v 

Afganistánu, což je trend pozorovatelný v celé oblasti
29

. 

 Během 90. let se setkáváme s roztříštěným parlamentem, který se nejprve ve formě 

Nejvyššího sovětu a posléze Nejvyšší rady stavěl proti prezidentské politice. V roce 1990 se 

střetli prezident a parlament o status ruštiny jako oficiálního jazyka, o rozsah zemědělských 

reforem a zejména o novou ústavu. Na rozdíl od Kazachstánu, Turkmenistánu nebo 

Uzbekistánu totiž ústavu nesepsal čistě prezidentský aparát, ale do její tvorby jakožto i do 

tvorby volebního systému velmi výrazně promlouval parlament a v něm zastoupené 

regionální elity, především zástupci Čujského (sever) a Ošského (jih) regionu (Luong 2002, s. 

159). V úvodních letech se prezidentská administrativa pokoušela pod záštitou mluvčího 

parlamentu Šerimkulova budovat široké koalice kooptací a patronáží zahrnující i minority. 

Koalice se však začala rozpadat pod vlivem zhoršující se ekonomické situace a korupčních 

kauz vlády (Huskey 1997, s. 255-6). Prezidentská administrativa přistoupila po rozpadu 

koalice od roku 1994 k vládě skrze dekrety, koalicí s regionálními akimy a k postupnému 

ústupu od politické liberalizace, například vytvoření Rady pro ochranu cti a důstojnosti 

prezidenta či zakázáním některých k vládě kritických novin jako novin Svobodnyje gory
30

 a 

Politika. I přes snahu omezit politický prostor se režimu ani ve volbách v roce 1995, ani ve 

volbách v roce 2000 nedaří prosadit stranický nebo zcela proprezidentský parlament. Stejně 

nevěrohodný byl pokus o ovládnutí parlamentu při volbách v roce 2005 proprezidentskou 

stranou. Nicméně prezident rozšířil, resp. znovu centralizoval prezidentské pravomoci skrze 

celorepubliková referenda. 

Po roce 2000 se režim pokusil leč neúspěšně dále upevnit vládnoucí koalici, například 

uvězněním bývalého viceprezidenta Felixe Kulova. Významnou událostí bylo zatčením po-

slance Beknazarova v roce 2002, který vedl protesty proti jednostrannému odstoupení 125 

tisíc ha Čínské lidové republice. Beknazarovo zatčení vyústilo v protesty v jeho domovském 

regionu ve městě Kerben, Aksy. Během zásahu policie zahynulo několik neozbrojených pro-

testujících. Protesty se posléze rozšířily do celého regiónu a představovaly jakousi předzvěst 

formy mobilizace užité během Tulipánové revoluce v roce 2005. Rozsáhlá privatizace 

v počátečních letech po nezávislosti totiž vytvořila skupinu elit, která není bezprostředně zá-

                                                           
29

 Pro srovnání nárůstu zahraniční pomoci s Uzbekistánem viz Olcott (2007).  

30
 Oficiální noviny parlamentu.  
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vislá na režimu a mohla využít klientelismu jako mobilizačního prostředku proti režimu, což 

se v regionu Aksy též stalo (Radnitz 2005). Až dohoda mezi propuštěným Beknazarovem a 

vládou zamezila protestujícím v pochodu na Biškek (Lewis 2010, s. 48). Po událostech 

v Aksy režim ustoupil v některých požadavcích opozičním poslancům, přesto změny ústavy 

v roce 2003 opětovně potvrdily rozložení pravomocí v politickém systému a výsledek refe-

renda zajistili zejména regionální akimové. Například dodatky k ústavě v roce 2003 zakázaly 

kandidaturu osob se záznamem v trestním rejstříku  

 

5.2 Neformální instituce a organizace 

 Kyrgyzstán je geograficky rozdělen na části jižní a severní země. Historicky se obě 

tzv. křídla (Sol-jižní a Ong-severní) rozčleňují do kmenů, jež se dělí do dalších nižších 

jednotek, klanů
31

. Rozdělení země není pouze geografické, ale též historické a socio-

ekonomické. Severní oblasti jsou urbanizované, rusifikované, sekularizované a obecně 

modernizované, naproti tomu jižní oblasti ovlivněné uzbeckou kultura jsou převážně 

tradiční
32

. V Kyrgyzské SSR dominovaly elity z jihu, po nezávislosti elity ze severu (Khanin 

2004b). Po nezávislosti podobně jako v Uzbekistánu zahrnul režim do politického systému 

tradiční struktury. Oficiální postavení ve vesnici tzv. aulu přináleželo aksakalovi (bílí vous, 

tradiční stařešinové), kde získal status tradičního soudce. Aksakala ovšem taktéž režim 

využíval v 90. letech ke kontrole komunity tzv. dežurnij aksakal (Huskey 2002, s. 81)
33

. 

Stejnou roli přiřkne tradičním sněmům, které legitimizují některé kroky režimu zejména za 

Bakijeva. Při zkoumání neformální politiky a identity se užívá termín klan ve smyslu 

regionálním (vesnice apod.) i rodinném. Klan ovšem představuje příliš úzký pojem vzhledem 

k institucionální, sociální či ekonomické proměně během sovětského a postsovětského 

období. Radnitz o existenci klanu v Kyrgyzstánu tvrdí (2010, s. 128): „Dnes lidé 

v Kyrgyzstánu vědí, že patří do kmene nebo klanu, identita však existuje ve formě mytologie 

nebo paměti, ale ani neumožňuje, ani neznemožňuje mobilizaci.“ Dále se podobně jako 

                                                           
31

Některé práce člení zemi do třech skupin. K dvěma zmíněným dodávají třetí Ičkilik (vnitřní).   

32
Doplňující charakteristikou je označení severu jako aristokratického, z něhož se rekrutovala tradiční 

předsovětská šlechta tzv. manap, a jihu jako utlačovaného a rolnického, ze kterého vychází sovětská 

nomenklatura (Khanin 2004b).   

33
V Uzbekistán při tradičních komunitě mahalla působí konfidenti tzv. sousedští strážci (posbons) (Radnitz 2011, 

s. 69) 
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v ostatních státech Střední Asie setkáváme s termíny kmen (Horák 2005), región (Luong 

2002) nebo lokalismus (Alkan 2009)
34

.  

Na rozdíl od Uzbekistánu, kde jsme identifikovaly dvě hlavní skupiny 

(samarkandskou a taškentkou), se v Kyrgyzstánu setkáváme se širším zastřešujícím principem 

jihu-severu země a s pluralitním prostředím neformálních skupin. Ačkoliv historické dělení 

severu a jihu stále rezonuje, což je vidět během obou režimů, není ani región, ani klan 

výlučným organizačním principem. Například v roce 1990-91 tehdejší prezident jmenoval do 

funkcí v prezidentské administrativě své spolupracovníky z Biškekského polytechnického 

institutu. Prezident Akajev sice dosazoval úředníky především ze severních regiónů, ale 

současně kooptoval též představitele z jihu nebo vylučoval představitele ze severu
35

. Khanin 

(2002, s. 185) popisuje kyrgyzskou strukturu neformální organizace následovně: „…tradiční 

struktury moci jsou obvykle relativně malé skupiny politických aktivistů a manažérů 

regionálního a národního významu velmi silně centralizované okolo leadera (obvykle 

vysokého úředníka nebo politika). Vztahy mezi leaderem (patron) a členem (klient) jsou 

obvykle v takové skupině postaveny na osobní loajalitě, výměně služeb a vzájemné pomoci.“ 

Patron-klientské vztahy (patronáž, klientelismus) jsou organizovány jak na materiálním 

základě a vznikají jak ex post, například jmenováním nebo kooptací poslanců v druhé 

polovině 90. let, tak na primordiálním základě z rodiny či regionu. Jakkoliv došlo 

k monetarizaci neformálních vztahů především při jmenování, byl režimem prosazován též 

prvek loajality a severního regiónu
36

. Žádný z principů není zcela výlučný, jedná se spíše o 

komplementární postupy (Engvall 2011, s. 128). Záleží taktéž na oblasti republiky, v Biškeku 

a dalších městech se vztahy budují spíše na bázi peněz, naopak vesnice staví na tradiční 

loajalitě (Engvall 2011, s. 131).  

                                                           
34

Bogatirev (2011, s. 33-34) v analýze rozlišuje následující skupiny: rodinné klany, regionální elity, opozice (ve 

smyslu stálá), kontrolující zdroje, ideologické elity, profesionální elity. Každá z těchto skupin se nějakým 

způsobem podílí na moci v republice. Problém však je jejich prolnutí. Další dělení elit vychází z rozdělení mezi 

bývalou nomenklaturou, často identifikovanou jako jižní, a liberálně-demokratickou opozicí, identifikovanou 

jako severní.  

35
 Protibakijevská opozice se též skládala z jižních elit, například Tekebajev, který získal před prezidentskými 

volbami v roce 2000 podporu Kulova ze severních oblastí. 

36
Například pozice akima se cenila na 250 tisíc dolarů, starosty okolo 50 tisíc dolarů (Political Transition in 

Kyrgyzstan… 2001, s. 5).   
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V republice lze vysledovat nadreprezentaci určitých elit podle regionálního původu. 

Ze severních regiónů hrály významnou roli konkrétně oblasti Talas, Kemin, Ču, opozice z 

jihu se rekrutuje tradičně z Oše. Jednotlivé sítě se identifikují podle osoby, například 

v případě Čujského regiónu podle Kulova nebo v Keminské oblasti podle Bajekova. Jižní 

oblasti zastřešoval bývalý první tajemník Masalijev. Akajevův režim nikdy nebyl schopný 

zamezit reprezentaci jižních regionů v parlamentu. Mezi stálé jižní poslance zastoupené 

v parlamentu patřili Tekebajev, Madumarov, Ajbalajev nebo Masilijev a později jeho syn. 

V další fázi režimu se prosazovala prezidentská rodina a příbuzní prezidentovi manželky jak 

v ekonomice, tak v politice. 

Po nezávislosti neformální politiku ovlivnilo nové institucionální nastavení a 

proměňující se socio-ekonomická situace. Prezident dominující politickému režimu od 

poloviny 90. let přistoupil ke státní patronáži. Síla jeho pozice nevycházela z omezení 

prostoru represí nebo dostatkem zdrojů, ale ze schopnosti určit, kdo disponoval přístupem ke 

zdrojům. Nezávisle na režimní patronáži se vytváří autonomní klientelismu. Radnitzovo 

schéma znázorňuje spojení politických (ekonomických) elit a lokálních klientů, kdy ani jeden 

nemusí nutně záviset na centru-státu.  

 

Schéma 2: Mobilizační struktury v Kyrgyzstánu s malými ekonomickými i politickými 

možnostmi a veřejnými zdroji  

Státu (Režim) 

Elity 

 

Komunity 

Zdroj: (Radnitz 2010, s. 55), zjednodušeno 

 

Pluralitu prostředí a zdroje neformální politiky značně ovlivnila rozsáhlá privatizace, 

která umožnila elitám přerozdělovat zdroje na lokální úroveň a současně legitimizovat své 

nabyté jmění, například v případě mafiánského bosse a posléze poslance Jerkibajeva. 
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Centrální či regionální patron (zaměstnání, veřejné stavby, náboženské svatby, slavnosti 

apod.) udržuje s komunitou klientelistický vztah, kdy nahrazuje v některých oblastech zcela 

nefunkční stát a výměnou za zdroje získává politickou podporu. V momentu ohrožení může 

být klientelismus využit jako subverzivní nástroj proti jednostrannému ohrožení státem 

(Radnitz 2010). Vzrůstající moc prezidentské rodiny donutila některé podnikatele vstoupit do 

politiky, aby chránili své podnikání (Engvall 2007, s. 36), k čemuž využili i taktéž 

klientelistické podpory.  

 

5.2.1 Dynamika neformálních institucí a organizací 

 Ačkoliv se v Kyrgyzstánu objevují stejná nebo podobná témata, dynamika 

neformálních institucí a organizací byla rozdílná. Za prvé v Kyrgyzstánu došlo k erozi státu a 

státní moci, kdy vládnoucí režim využívá státní posty (jmenování prezidentem) jako prostor 

pro patornáž. Za druhé do vztahu region-centrum se odráželo dělení sever(centrum)-

jih(región). Například jižní regiony po erozi státních centrálních orgánů okolo roku 1990 

požadovaly strukturální změny, které by jim poskytly nepoměrně větší správní autonomii 

(Melvin 2001, s. 180). Jižní elity se posléze cítili v nezávislé republice ekonomicky a 

politicky znevýhodněny
37

. Za třetí disperze ekonomických zdrojů privatizací sice vytvořila 

autonomní elitu, ale prezidentská rodina zejména po roce 2000 kontrolovala většinu 

důležitých zdrojů, které umožnovaly udržovat různě širokou patronáž. Můžeme rozlišit dvě 

údobí režimu. V prvním po počáteční konsociaci se od roku 1994-2000 zformovala extenzivní 

koalice začleňující například i některé představitele jihu. Ve druhém se koalice zmenšovala, 

v ekonomice a později politice se prosazovala užší skupina zahrnující prezidentskou rodinu, 

zejména příbuzné prezidentovi manželky z Keminu
38

. Prezident upevnil po roce 2000 

systémem jmenování a udržoval režim především dvěma institucionálními prvky. Za prvé 

vytvořil prorežimní soudní systém, když jmenoval loajální a spřízněné soudce, například 

soudkyně ústavního soudu Bajekova, která pocházela z jemu blízké neformální sítě. Za druhé 

                                                           
37

K pocitu vyloučení jižních elit přispívaly některé kroky režimu ať již jmenování severních elit akimy v jižních 

oblastech, nejmarkantněji v Oši, nebo poměr odvedených daní-obyvatel mezi Biškekem a Oší (Huskey 1997, s. 

6).  

38
Vliv prezidentovi manželky na jmenování v pozdějších letech vzrostl do té míry, že byla v kyrgyzských 

médiích označována jako kadrovij otděl (personální oddělení) režimu. Později se dokonce objevily v spekulace o 

jejím nástupnictví (Abazov 2003).  
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stejně jako v ostatních režimech prezident získal kontrolu nad regióny jmenováním akimů, 

ačkoliv byla jejich pozice z počátku pevnější. 

Elity a patron-klientské sítě ekonomicky nezávisely na centru jako v případě 

Uzbekistánu, přestože režimní elity postupně získaly kontrolu nad skrovnými ekonomickými 

zdroji. Již v roce 1993 proběhla první privatizace malých podniků, na přelomu téhož roku 

s pomocí USA privatizovaly velké podniky a během 90. let následovaly pozemkové reformy. 

Během tohoto období původní severní neformální sítě, jejichž pakt stál za vzestupu Akajeva 

do prezidentského úřadu, získaly lukrativní pozice na ekonomických ministerstvech či 

úřadech a měly významný vliv na privatizaci
39

. Například Collins (2006, s. 178) o procesu 

privatizace tvrdí: „Prezident se vymanil z vlivu Moskvy na lokální politiku a stabilizoval 

domácí scénu bez podrytí jejich (klanových, neformálních sítí, pozn. Š. S.) lén a jeho 

ekonomické a politické reformy jim poskytly přístup k toku jak zahraničního kapitálu, tak nově 

privatizovaného státního a soukromého majetku.“ Ekonomické reformy dály vzniknout 

kyrgyzské oligarchii. 

 Úvodní kompromisní vláda končí po střetech v parlamentu v roce 1994, od tohoto 

roku již režim otevřeně budoval dominanci severních oblastí a vyvažoval některé jižní sítě. V 

průběhu několika let vládnoucí klika koncentrovala ekonomické zdroje několika způsoby: 1. 

administrativní regulací ekonomického procesu 2. manipulací se státními zakázkami 3. 

manipulací privatizace v úvodních letech režimu a udělováním licencí (Borisov 2010, s. 257).  

Postupné zužování taktéž souvisí s ekonomickou krizí a nedostatkem zdrojů, které jsou 

čerpány ze zahraniční pomoci, později z plateb za základnu Manas, a z několika výnosných 

podniků jako hydroelektráren a sedmého největšího zlatého dolu světa Kumtoru.  V rámci 

režimu probíhala soutěž o ekonomické zdroje. Například v roce 1998 byl Akajev nucen 

odvolat Askara Sarygulov příbuzného své manželky kontrolujícího velkou část ekonomiky. 

Jeho odvolání udrželo loajalitu a zajistilo další spolupráci se sítěmi okolo Kulova a 

Džumagulova z Čujské oblasti (Collins 2006, s. 245), kteří byli posléze odsunuti do opozice 

po sporu s jinými severními neformálními sítěmi.  

 Radnitze (2010, s. 80) o privatizaci a jejím vlivu na neformální sítě tvrdí: „…v 

Kyrgyzstánu došlo k oslabení bývalých sovětských patronážních sítí poté, co byla ekonomika 

                                                           
39

 Protiakajevský parlament se stavěl proti způsobu privatizace. Kritizoval s ní spojenou korupci a nepřímo 

vítěze privatizace, nové elity ze severních oblastí napojené na vládu (Khanin 2004a ,s. 193).  
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privatizována. Zemědělství a průmysl se dostaly do soukromých rukou, což zbavilo stát 

monopolu na distribuci zdrojů jako formy politické kontroly.“ Minimální institucionální 

bariéry a privatizace poskytly politickým elitám prostor k získání ekonomického kapitálu
40

. 

Autonomní i potenciálně autonomní elity vznikly jak v severních, tak v jižních oblastech. 

Patroni nejsou pouze protirežimní, ale podporovali též vládu, resp. prezidenta, který však 

ztratil velmi výrazně popularitu po událostech v Aksy. Mimo legálního podnikání se jako 

další sektor autonomní na vládě, resp. režimu, který byl k dispozici a poskytoval potenciál 

k vybudování vlastní sítě, nabízelo nelegální podnikání zejména ve vesnických oblastech 

(Engvall 2007, s. 36)
 41

.  

 V druhé polovině 90. let s prohlubující se ekonomickou krizí proběhlo postupné zúže-

ní koalice. Dynamika období vycházela z kooptace a jmenování prezidentem. McGlinchey 

shrnul povahu patornáže následovně (2011: 94): „…, co určovalo Akajevovo krátké období 

autokratického klidu a síly jeho patronáže mezi lety 1994 až 2000, není přímá kontrola eko-

nomických zdrojů, ale spíše schopnost určit, kdo bude v pozici, aby mohl zdroje získat.“ Aka-

jev současně opustil původní liberální přístup a naopak roste ekonomický vliv rodiny
42

 a na ní 

napojené úzké skupiny podnikatelů, kdy se státní aparát už otevřeně organizoval jako ochrana 

moci neformálních sítí a jejich finančních zájmů. Mimo ministerstev se důležitými úřady staly 

agentury spravující zahraniční půjčky nebo pomoc, Státní zlatá společnost (Kyrgyzaltyn), 

Státní investiční komise (GKI), Státní energetická společnost (Kyrgyzenergo) nebo berní úřa-

dy. Ekvivalentně k vzrůstajícím ekonomickým problémům se od druhého prezidentského ob-

dobí (po roce 1995) setkáváme s prodejem úřadů, kdy se pouhé zastávání státního úřadu stalo 

synonymem neformální platby Akajevově rodině (Engvall 2011, s. 107), a s rostoucím napě-

tím a třenicemi mezi úzkou vládnoucí skupinou (Collins 2006, s. 248). Ve třetím prezident-

ském (po roce 2000) období určité ekonomické monopoly pevně kontrolovala prezidentská 

rodina skrze buď přímou kontrolu, nebo dozorem určitého ekonomického sektoru.  

                                                           
40

 Radnitz (2010, s. 92-99) ukázal podobný původ patronů, kteří se po roce 1991 se rekrutovali z režimu, a jak 

využili svých zdrojů k mobilizaci podpory. Například bývalý místotajemník Komunistické strany, majitel hotelu 

a sklářské továrny Uzbek Sobirov využil čtyřikrát podpory uzbecké minority pro zvolení do parlamentu.  

41
K roli kriminálního sektoru v politice viz Erica Marat (2006). 

42
 Prezidentova žena vlastnila například fond Meeriim, obchodní centrum Bereket Grand, reklamní firmu 

Kontinent, její sestry byly významnými podnikatelkami v Talašské a Issyk-Kulské oblasti, její bratr vlastnil 

výnosnou biškekskou tržnici Oš Bazary, bratr prezidenta řídil národní park Kemin. Kompletní soupis okolo 42 

firem kontrolovaných Akajevovou sítí zveřejnila opozice po Tulipánové revoluci v roce 2005 (Kimmage 2005).  
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 Dynamika vztahu centrum-region a postavení akimů, jak již bylo zmíněno, se spíše 

než nejistotou jako v Uzbekistánu vyznačovala ústupky centra. V úvodních letech režimu se 

setkáváme díky členění jih-sever s konfrontací centra s regionem na této ose (Melvin 2001, s. 

182). Institucionalizace akimatů nicméně představovala další kanál patronáže, jelikož akim 

dohlížel na jmenování soudců, celních úředníků nebo místních prokurátorů. Jejich jmenování 

nepodléhalo žádnému schválení a bylo čistě pravomocí prezidenta. Zejména během voleb 

nebo referend sehráli akimové důležitou úlohu k zabezpečení volebního výsledku. Například 

v prvních prezidentských voleb v roce 1995  akim Ošské provincie zajistil vysokou podporu 

prezidentovi i v některých baštách jižních elit jako v Oši a Džalalabadu. Na jednu stranu se 

obdobně jako ve zbytku Střední Asie stal post akima synonymem prezidentské kontroly regi-

onu, na druhou získal kyrgyzský akim alespoň v úvodu nepoměrně více moci (politické i eko-

nomické). Moc akimů se projevila v roce 1994/95, kdy dohodou se šesti akimy mohl prezi-

dent přistoupit k eliminaci parlamentu. Až do roku 1995-1996 režim respektoval regionální 

vliv a jmenoval většinou představitele nejvýznamnější neformální sítě
43

. Ovšem posléze při-

stoupilo centrum k prosazování severních elit, například Janyš Rustenbekova v Oši v roce 

1996, s cílem rozbít původní patron-klientskou síť jižních elit (Khanin 2004, s. 195). Přesto se 

setkáváme na konci druhé poloviny 90. let se stejnou praxí jako v Uzbekistánu, kdy byli aki-

mové odvoláváni ze svých úřadů záhy po jmenování. Na konci 90. let akim zůstal ve své 

funkci pouhých 18 měsíců, když se režim snažil zamezit vzniku na exekutivě nezávislé auto-

nomní sítě v režimu (Kyrgyzstan at Ten… 2001, s. 5). Prezident akimy taktéž posílal do ob-

lastí mimo místo původu (tamtéž). 

Centrum přesto spoléhalo na regionální elity a využívalo i kooptaci jižních elit k vyvá-

žení severních. Především po potlačování severní opozice na konci roku 1999 povýšilo cen-

trum některé do té doby méně významné jižní regionální představitele jako Bakijeva. Región 

byl též chápán jako prostor získání zdrojů pro centrum. Například před volbami v roce 2000 

vznikl při regionální administrativě v Talasu podpůrný fond prezidenta, do kterého přispívali 

místní úředníci přesně stanovené částky (Khanin 2004, s. 217). Kompromis s regionální elitou 

se vyznačoval přenesením některých pravomocí na región či možností neformálních konzul-

tací s prezidentem (Melvin 2001, s. 182). V pozdější fázi režimu po roce 2000/01 vznikl ne-
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 Například po zrušení pozice viceprezidenta, kterou zastával tehdejší spojenec prezidenta Kulov, byl 

prezidentem jmenován akimem domovské oblasti Ču. 
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formální ceník úřadů zahrnující i regionální instituce (Engvall 2011, s. 109) a s přísunem 

zdrojů ze základny Manas jsou dosazovány severní elity a úzká prezidentská klientela. 

 

5.3 Parlament: budování a jeho role 

 Pokud jsme identifikovaly určité trendy při konstrukci a fungování parlamentů ve 

Střední Asii, kdy jsou tělesa často označovaná jako „razítka“ pro vládnoucí elity, 

v Kyrgyzstánu naopak parlament působil jako omezení byť částečné prezidentových a vlád-

ních politik. Pro politické vědce je kyrgyzský parlament lakmusovým papírkem při zkoumání 

budování a úlohy instituce, pro pozorování vztahů mezi elitami v Kyrgyzstánu a samozřejmě 

ke sledování dynamiky režimu. Oproti jiným parlamentům v regionu se režimu nikdy nepoda-

řilo vytlačit opoziční poslance ze sněmovny. V dalších kapitolách parlament zasadíme do šir-

šího ústavního rámce. 

 

5.3.1 Budování a charakteristika parlamentu 

 Během Akajevova režimu můžeme fungování parlamentu rozdělit do tří období podle 

počtu komor i opozice proti režimu. V prvním období od roku 1990-1994 byl parlament jed-

nokomorový a relativně protiprezidentský, kdy v parlamentu převažovali převážně konzerva-

tivní poslanci Komunistické strany proti liberálnímu (reformní) prezidentskému aparátu. 

Ve druhé od roku 1994-2005 se parlament skládal ze dvou komor, přičemž horní komora de 

facto potvrzovala rozhodnutí prezidenta. Za celých 15 let se režimu nepodařilo vybudovat 

dominantní stranu. V počátcích se parlament sociálně a ekonomicky tříští mezi regionální 

poslance a posléze zejména v horní komoře převažují regionální klienti prezidenta. 

 Nejvyšší sovět zvolený ve volbách v roce 1990 fungoval v republice až do roku 1994 

nejprve podle původní sovětské ústavy a posléze podle nové z roku 1993. Ve vztahu parla-

mentu a prezidentské administrativy se třecími plochami staly jazykové a pozemkové zákony 

a posléze ekonomické privatizace. Důležitým tématem se stala nová ústava, jejíž sepsání bylo 

inkluzivním procesem, v němž participovaly sociální organizace nebo vzniknuvší politické 

strany a během něhož se projevily otázky nacionalismu, definice občanství nebo separace 

moci. V průběhu debat o tvaru nového parlamentu se velmi intenzivním tématem stávají počet 

komor parlamentu a načasování nových voleb. Základní otázkou bylo rozložení autority mezi 

severem a jihem a udržení rovnováhy mezi oběma oblastmi spolu s tím, kde bude ležet moc 
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nového institucionálního uspořádání buď v centrální, nebo regionální vládě
44

 (Luong 2002, s. 

161), a taktéž pravomoci prezidenta a parlamentu
45

.  

 Ústava byla schválená v roce 1993 po kompromisu mezi Akajevem a Šerimkulovem. 

Kyrgyzstán byl definován podle ústavy jako unitární stát, ačkoliv se objevily návrhy na fede-

rativní uspořádání. Prezident sice disponoval širokými pravomocemi při jmenování, například 

premiéra a ministrů, místní administrativy, soudů atd., ale všechny jmenování musely být 

schváleny parlamentem. Prezidentské veto parlament musel přehlasovat 2/3 většinou poslan-

ců. Ústava taktéž definovala proces impeachmentu. Parlament de facto vymezoval vnější a 

vnitřní politiku země, současně mohl být rozpuštěn buď referendem, nebo iniciativou samot-

ných poslanců (2/3 většina poslanců). 

 Do formování vztahu prezident-parlament, jak již bylo zmíněno, vstoupil ekonomický 

kolaps a politické problémy. Původní koalice se rozpadla, naopak vznikla protiprezidentská 

koalice demokratických, resp. původních demokratických aktivistů, regionálních a komunis-

tických poslanců a parlament od konce roku 1993 začal blokovat některé prezidentské záko-

ny
46

. McGlinchey (2011, s. 84) přirovnal tehdejší vztah parlamentu a prezidenta, resp. vlády 

jako hru s nulovým součtem, kdy výhra jednoho znamená prohru druhého. Akajev a prezi-

dentská administrativa postupovali stejným způsobem jako v Kazachstánu. Šest měsíců do 

voleb přistoupil režim k rozpuštění parlamentu
47

. Původní návrh na dvoukomorový parlament 

vyšel z Čujské oblasti, režim posléze přijal řešení jako prostředek k zmírnění regionálních 

tenzí (Luong 2002, s. 178). V postoji k dělení parlamentu na dvě komory se taktéž projevily 

regionální linie, kdy severní oblasti byly spíše pro a naopak jižní proti návrhu (tamtéž). Do 
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 Do vyjednávání o podobě institucí promlouvaly mimo jižních a severních regionálních elit, nomenklatury a 

prezidentské administrativy též tvořící se strany, ačkoliv jejich pozice se do jisté míry kryla s pozicí regionálních 

elit, jelikož strany se organizovaly okolo jednotlivých klik (blíže viz Ishiyama 2008 či Bader 2010).  

45
 Prezident Akajev nepatřil mezi propagátory rozsáhlých prezidentských pravomocí, ba naopak přikláněl se 

k vyváženější variantě. Slabý parlament prosazovaly v prezidentské administrativě například Kulov či 

Džumagulov (Collins 2006, s. 182). 

46
 Navíc od roku 1992 probíhala v republice politická aféra ohledně těžební firmy Cameco, která získala za 

velmi výhodných podmínek práva na těžbu zlata v dole Kumtor. V parlamentu v roce 1994 vznikla vyšetřovací 

komise odkrývající korupční praktiky při privatizaci.  

47
 Nejprve se poslancům loajálním prezidentovi a akimům podařilo zařadit hlasování o rozpuštění na další schůzi 

parlamentu. Při zasedání 13. září se nedostavilo 105 poslanců, zároveň byly uzavřeny všechny letiště v zemi. 

Zbylých 140 poslanců nevytvořilo potřebné kvórum, formálně tak nedošlo k rozpuštění parlamentu. Následující 

den prezident vystoupil s prohlášením o neschopnosti parlamentu vykonávat zákonodárnou funkci a o rozpuštění 

parlamentu, což bylo ovšem v rozporu s ústavou republiky (Borisov 2010, s. 194).  
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voleb v roce 1995 přistoupil režim k několika dalším ústavním změnám referendy: redukci 

počtu poslanců nebo zvětšení volebních obvodů. Zvětšení volebních obvodů v dvoukolovém 

většinovém systému nahrávalo regionálním elitám a akimům a naopak rozmělnilo sílu minorit 

(Huskey 1997, s. 260). Parlament byl rozdělen pro léta 1995-2005 na dvě komory Shromáž-

dění lidových reprezentantů se 70 poslanci mající reprezentovat regionální zájmy a Zákono-

dárné shromáždění s 35 poslanci mající reprezentovat zájmy celé populace, kdy první praco-

valo na nestálé bázi a druhé bylo profesionální. Důležitější byla ovšem některá další opatření. 

Původně podle ústavy z roku 1993 nesměl poslanec zastávat funkci v regionální správě či 

jinou státní funkci, nicméně ústavní změny umožnily členům lokální a regionální administra-

tivy získat poslanecký mandát jako v případě uzbecké druhé komory. 

 Po několika referendech prezidenta získal nové pravomoci, například jmenovat a od-

volávat premiéra a jeho ministry se souhlasem parlamentu, resp. Shromáždění lidových repre-

zentantů, přičemž po třetím odmítnutí mu náležela možnost rozpustit parlament. Podobně 

byly jeho pravomoci potvrzeny při jmenování místních, lokálních a regionálních administra-

tiv. Ústava stanovila odvolatelnost poslance polovinou voličů v obvodu, pokud ztratí jejich 

důvěru. O poslanecký mandát by též přišel v okamžiku, kdy je pravomocně odsouzen
48

. 

Obecně lze v případě vztahu obou komor souhlasit s tvrzením Uhla (2007, s. 126): „Z evrop-

ského hlediska je parlament exotický především poměrem pravomocí obou komor a jejich 

vzájemnými vztahy, které neodpovídají obvyklým představám o roli „horní“ a „dolní“ komo-

ry.“ Obdobně jako v ostatních středoasijských republikách získal prezident nejasně vymezené 

právo rozpustit parlament v okamžiku nepřekonatelných rozporů v parlamentu. Další změny 

nastaly v roce 1998 po referendu, kdy se změnil počet poslanců a regionální poslanci musí 

v republice pobývat nejméně tři roky. Změny v letech 1995-1998 vedly k posílení regionální 

reprezentace a samozřejmě prezidenta ve vztahu k parlamentu. 

 Po volbách v únoru 1995 se parlament roztříštil, kdy mimo velkého počtu nezávislých 

poslanců se do parlamentu dostává 12 stran. Prezident posléze staví na efemerní koalici pro-

prezidentských stran a nezávislých regionálních poslanců. Nejsilnější stranou po volbách 

v roce 1995 byla Sociálně demokratická strana, nejviditelněji podporující tehdejšího preziden-

ta, se ziskem v obou komorách 12 poslaneckých mandátů
49

. Po volbách v roce 2000, kdy byl 
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Obě ustanovení jak odvolání voliči, tak ztrátu mandátu po odsouzení je třeba vnímat v rámci režimu, v němž 

regionální volby kontroloval de facto akim a soudci byli jmenovaní prezidentem.  

49
 Původně získala ve volbách Sociální demokracie 3 mandáty, v parlamentu se k ní posléze přihlásilo zbylých 

11 poslanců (Collins 2006, s. 233). 
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užit smíšený volební systém, se nejsilnější stranou v obou komorách stala proprezidentská 

strana Sjednocená demokratická síla s 12 poslanci. Strany se vytvářely především okolo 

osobností, například Ajtmatovova strana El, a jejich rozsah i dopad ve většině případů nepře-

kročily konkrétní región. Strana Ata-Meken opozičního poslance Tekebajeva zůstala omezena 

na región Oš a Džalalabad nebo Atambajevova Sociální demokracie na Biškek a Oš. Ishiyama 

(2008, s. 52) uvádí, že kyrgyzské politické strany mezi lety 1995-2005 kontrolovaly percentu-

álně průměrně 5,7 % poslaneckých mandátů
50

. Neúspěšným pokusem sjednotit proprezident-

ské strany a poslance se stala Alga Kyrgyzstan vedená Bermete Akajevovou a novou skupi-

nou podnikatelů. Volby do parlamentu probíhaly podle dvoukolového většinového systému, 

kdy kandidáty mohly nominovat politické strany, veřejné organizace a sněm voličů tzv. maha-

lijas.  

 

5.3.2 Parlament a sdílení moci 

Jestli první ústava definovala na poměry okolních států relativně kompromisní institu-

cionální zasazení a parlament mohl působit jako nezávislé i opoziční tělesem, po reformách 

v roce 1995-1998 se situace podobala ostatním státům Střední Asie. Mimo ústavních změn 

však režim využil též kooptaci a patronáž, díky níž opozice z počátku 90. let hájila exekutivu 

v parlamentu i v polovině 90. let. Například do září 1994 proběhlo rozsáhlé jmenování polo-

viny poslanců zvolených ještě v posledních sovětských volbách do prezidentské administrati-

vy (McGlinchey 2011, s. 89). Důležité pro chápání vzniku horní komory bylo rozložení jejich 

pravomocí, které umožnilo nové komoře fungovat jako pojistka proti Zákonodárnému shro-

máždění, například schvalování premiéra na návrh prezidenta vykonává pouze horní komora 

nebo přehlasování veta Shromáždění lidových zástupců 2/3 většinou v dolní komoře. Shro-

máždění lidových zástupců taktéž schvalovalo většinu prezidentského jmenování.  

Mimo omezení pravomocí daných ústavou přistoupil režim ke kontrole poslanců skrze 

další kanály jako soudní cestou. Exekutiva užila hrozbu trestního stíhání, především za daňo-

vé úniky, proti několika členům parlamentu, kteří jsou zároveň podnikatelé (Kyrgyzstan at 

Ten… 2001, s. 8-9). Podobně jak tvrdí Blaydes, kdy podle ní je mandát hodnocen jako záruka 

imunity, se v 90. letech setkáváme se stejným postupem. K únoru roku 1995 bylo stíháno Ge-

nerální prokuraturou 30 % nově zvolených poslanců (Borisov 2010, s. 250). Ke stíhání opo-

                                                           
50

 K rozložení sil pro- a protiprezidentských stran v parlamentu a k posunu jejich pozic viz Uhl (2008, s. 145).  
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nentů režim přistoupil ve větší míře po roce 2000. Další skupiny elit vstupovaly do parlamen-

tu z důvodu ochrany svého podnikání a majetku.  

 Kromě formálních omezení režim přistoupil k formování též personálního složení, 

ačkoliv nikdy nedokázal plně kontrolovat zvláště dolní komoru. Do Shromáždění lidových 

zástupců byli zvoleni lidé již kooptovaní režimem nebo na něj ekonomicky závislí. Volby 

plně ovládali akimové a buď prorežimní, nebo protirežimní podnikatelé s rozsáhlými nefor-

málními sítěmi. Mezi zvolenými do horní komory v prvních volbách roku 1995 nalezneme 

především podnikatele (ředitelé či vlastníci nově zprivatizovaných podniků) a zástupce státní-

ho aparátu, kterým byla povolena kandidatura do horní komory (Huskeye 1997, s. 261). Podle 

Huskeye (tamtéž) volby v roce 1995 potvrdily sílu klanových a kmenových vztahů, v našem 

případě spíše neformálních sítí, které dokázaly v několika případech prosadit svého, případně 

regionálního, kandidáta navzdory přání centra. Huskey uvádí příklad Tolubeka Omuralijeva 

protěžovaného jak prezidentskou administrativou, tak místním a centrem jmenovaným aki-

mem. Omuralijev prohrál v Narynském obvodě s  kandidátem Tynymsejitovem, za nímž stála 

široká regionální síť podpořená tradiční autoritou stařešinů (tamtéž). Velký počet poslanců 

zvolených jako nezávislí v minulosti zastávalo pozici ředitele v kolchozu, což byla funkce 

„rozsáhlé moci a prestiže v době sovětské i současné vlády.“ (Collins 2006, s. 239), která 

umožňovala vytvořit rozsáhlou neformální síť. Podobně o personálním složení vypovídá ná-

sledující výčet poslanců. Do Shromáždění lidových zástupců byli zvoleni v roce 1995 Ajtma-

tov (velvyslanec v Belgii), Akmatbajev (náměstek ministra obchodu a průmyslu), Osmonov 

(zástupce akima v Oši), Asanalijev (zástupce státního sekretáře), Abdrisajev (ministr vnitra), 

Sarigulov (ředitel státní společnosti Kyrgyzské zlato, příbuzný prezidenta), Fatachov (ředitel 

Státního antimonopolního úřadu) nebo Maturbrajmov (vicepremiér) (McGlinchey 2011, s. 

93).  

Druhé volby v roce 2000 přinesly obdobné výsledky i personální socio-ekonomické 

složení s tím rozdílem, že ve druhé polovině 90. let režim a elity jemu blízké zakládaly strany. 

Ve volbách strany získaly kombinovaně 32 mandátů a okolo 30 % odevzdaných hlasů. Přesto 

po změně volebního systému nezávislí získali ještě o 10 mandátů více než v předchozích vol-

bách. Collins (2006, s. 240) hodnotí obecně rys nově zvolených nezávislých poslanců násle-

dovně: „Bez strany, která by kontrolovala jejich chování, byli poslanci svázáni pouze osobní-

mi vztahy bud k prezidentovi, nebo klanu (neformální síti, pozn. Š. S).“ Mise OBSE zmapova-

la rozsáhlé nedostatky, které byly spíše politické než technické povahy, když režim užil proti 

oponentům soudy nebo mobilizoval některé segmenty společnosti jako studenty (Kyrgyz Re-
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public Parliamentary … 2000). Přesto do parlamentu stejně jako ve volbách v roce 1995 pro-

nikly některé opoziční strany i minorita nezávislých opozičních poslanců například Bekaza-

rov, Kadyrbekov, Jekšev nebo Takambajev, kteří pokračovali v kritice vlády
51

. Podpora opo-

zičních kandidátů vycházela, jak zdokumentoval Radnitz (2010), z klientelistické vztahu s 

komunitou. Například Almaz Atambajev, předseda posléze opoziční Sociálně demokratické 

strany, kandidát na prezidenta a současný prezident, udržel svůj majetek a svojí pozici i díky 

„patrné schopnosti mobilizovat lidovou podporu v jeho domovské vesnici blízko Biškeku“ (Po-

litical Transition in Kyrgyzstan … 2004, s. 11). Nicméně režim byl obecně úspěšnější ve vol-

bách v roce 2000 v eliminaci opozičních poslanců, kteří zůstali mimo parlament, ale podporu 

mohli nadále čerpat z ekonomických zdrojů (Uhl 2008, s. 78). Nelze mluvit o úplné poddaj-

nosti parlamentu, o čemž svědčí mobilizace poslanců proti prezidentovi a vládě v roce 2001 

po nesouhlasu s podpisem smluv o odstoupení části území Číně a Uzbekistánu. Například 

v květnu 2001 parlament jednotně volil proti schválení smlouvy již podepsané premiérem 

Bakijevem (Kyrgyzstan at Ten … 2001, s. 9).  

 

5.4 Interpretace úlohy parlamentu a sdílení moci 

 Politický režim v Kyrgyzstánu, ačkoliv jsme ho zasadili do stejného typu režimů, se 

od uzbeckého případu odlišoval. Akajevův režim se lišil zejména v kapacitě, nikoliv ovšem ve 

snaze či motivacích (McGlinchey 2011). V institucionální tvorbě byl ovlivněn strukturou 

politického režimu, disperzí státu zapříčiněnou ekonomickou liberalizací a delegací 

pravomocí na instituce na počátku nezávislosti. Kyrgyzský režim operoval s  demokratickou 

maskou
52

. Podle Brookera (2008, s. 141) Kyrgyzstán za Akajeva reprezentoval současný typ 

personalistického režimu tzv. populistickou prezidentskou monarchii, který postrádá silnou 

organizační podporu buď ve straně, nebo silových složkách.  

                                                           
51

 O kapacitě režimu a regionálním vlivu, který zamezoval plně kontrolovat parlament, svědčí následující zpráva 

International Crisis Group o síle proprezidentské strany Alga Kyrgyzstan na jihu země (The Failure of Reform… 

2004, s. 20): „Přestože má [strana, pozn. Š. S.] zjevně bohaté podporovatele, její předseda v opoziční baště 

Kara-Kulja v Ošské provincii nemá dostatek peněz dokonce ani na tužku. Alga má mizivou šanci vyhrát v těchto 

oblastech a bude se soustředit na města a oblasti, kde je spojena s oblíbenými guvernéry jako v provincii 

Batken.“  

52
 Například částečně svobodné volby probíhají v režimu až do roku 2001 podle Freedom House, od tohoto roku 

jsou již hodnoceny jako nesvobodné (známka 5,75 a výše) (Marat 2009).   
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 K autoritářskému institucionálnímu inženýrství byl Akajevův režim nucen přistupovat 

sofistikovaněji z hlediska institucionálního vyvažování konfliktních imperativů delegace a 

kontroly moci (Schedler 2009, s. 8). V Kyrgyzstánu opozice stejně jako v dalších 

postsovětských republikách přetvořila parlament v protiprezidentskou arénu, kterou prezident 

obcházel dekrety a budováním ad hoc koalicí za pomoci patronáže. Na druhou stranu 

nesmíme zůstat přespříliš optimističtí v hodnocení úlohy parlamentu dokonce i v okamžiku 

jeho opozice proti prezidentu v roce 1994, jelikož už v té době se zásadní rozhodnutí děly 

v prezidentské administrativě a vládě (Huskey 1997, s. 257). V logice Schedlerova pojetí 

instituce (2009, s. 9-10) režim v letech 1995-2000 manipuloval parlamentem nejprve 

zbavením parlamentu moci referendy, posléze přistoupil ke kontrole výběru aktéra (poslance) 

i ke kooptaci, ačkoliv z důvodů disperze moci a většího vlivu regionálních neformálních 

institucí v podobě klientelismu není úspěšný ve všech případech. Zaměříme-li se na výběr 

aktéra, režim omezil vstup do politického prostoru kontrolou na provinciální a regionální 

úrovni akimy, což se projevilo během referend, kdy v zásadě úspěšně mobilizoval závislé 

segmenty společnosti. Ke kontrole dolní komory přistoupil vytvořením další instituce, 

prostřednictvím níž institucionalizoval patronáž.  

  Kyrgyzský neopatrimoniální režim právě v intencích popsané charakteristiky 

populistického prezidentského monarchy postrádal reálnou organizační podporu, jelikož 

ostatní instituce jsou slabé praxí neopatrimonialismu, kdy se prezidentská autorita udržuje 

přes personální patronážní sítě. Režimní instituce jsou budovány nebo přetvářeny podle 

logiky neformálních patron-klientských vztahů, například oblast soudní nebo provinciální 

správy. V prostředí omezených zdrojů s jejich postupnou stále výraznější koncentrací v úzké 

skupině elit prezident definoval přístup ke zdrojům. Budování a účel instituce 

v neopatrimoniálním prostředí odráží základní metodu vlády, tj. výměnu privátních statků za 

politickou podporu. Horní komora parlamentu poskytovala skrze kumulaci funkcí přístup ke 

zdrojům v rámci režimu, úžeji v rámci prezidentské administrativy, a arénu pro loajální elity. 

Nezvyklé pravomoci horní komory (Uhl 2007, s. 126) umožnily udržovat formální rámec 

jmenování (patron-klient) prezidentem a poskytovaly garanci stability po neklidném období 

v letech 1993-1994. Ve vztahu ke kandidujícím a poslancům má parlamentní aréna (dolní i 

horní komora) též prozaičtější význam, kdy poslanecký mandát přinesl zisk poslanecké 

imunity a případné zviditelnění v celonárodních médiích, což podnikatelé využívají k ochraně 

svého majetku.  
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 Pokud chápeme sdílení moci skrze instituce (Magaloni 2008; Gandhi 2008), 

kyrgyzský institucionální rámec odráží neformální patron-klientské vztahy. Z hlediska 

pravomocí byla dolní komora udržována slabá, protože režim nedisponoval kapacitou 

vyloučit významné opoziční aktéry, například Bakijeva nebo Atambajev. McGlinchey (2011, 

s. 91) však poukazuje na to, že opoziční a k vládě kritičtí poslanci dotváří estetickou funkci 

parlamentu pro mezinárodní dárce. McGlinchey (tamtéž) například tvrdí, že Evropská banka 

pro obnovu a rozvoj došla po parlamentních kritikách vlády Beknazarovem a Kadyrbekovem 

v roce 2002 k závěru, že země pokročila v zavádění principů tržní ekonomiky, demokracie a 

vícestranické demokracie. Bohužel není zcela možné zhodnotit, nakolik režim užil druhou 

strategii dělení opozice zaháčkováním aktérů (Wright 2008; Lust-Okar 2004), jelikož sice 

zamezil kandidatuře některých prominentních opozičních představitelů jako Kulova, ale jižní 

opoziční politici zasedají v parlamentu, což současně ovšem může naznačovat spíše slabost 

režimu na jihu země než racionální taktiku prezidentské administrativy.  

 Kyrgyzskou situaci lze chápat v intencích povahy ekonomiky, kdy režim spoléhá na 

„nezasloužené zisky“ (Wright 2008, s. 323) v podobě zahraniční pomoci, v rozmezí let 1992 

až 2000 země dostala 1,7 miliardy dolarů (Ostrowski 2011, s. 296), a v podobě plateb za 

vojenské základny cizích států. Akajevův režim nemusí vytvářet omezující parlament, ale ve 

stejné logice jako v Uzbekistánu se jedná o podporující instituce, která slouží k patronáži. 

Proti parlamentu prezident disponoval pravomocemi, kterými mohl instituci obcházet 

například dekrety nebo vyhlašováním referend na změnu ústavy, čímž dále posiloval své 

pravomoci.  

 Jestliže se zaměříme na budování podpory v kyrgyzském režimu, Akajev vládne 

neformální institucí patronáže vytvořené volbou i slabostí institucí. Ústřední prezidentská 

administrativa poskytuje v terminologii teorie selektorátu vítězné koalici privilegia 

přerozdělováním postů, přístupem k úplatkům nebo zvýhodněním pozice u soudů. Patron-

klientské vztahy nejsou však budovány čistě materiálně-instrumentálně, ale nacházíme v nich 

primordiální prvek a loajalitu zřejmě v závislosti na vzdálenosti vztahu a počtu interakcí mezi 

patronem a klientem. V kyrgyzském prostředí úřad přináší zdroje, kdy režim není schopen 

širokého klientelismu a přistupuje k prebendelismu. Arriola (2009, s. 1344) shrnuje patron-

klientský vztah v podobném ekonomickém prostředí následovně: „Patroni nabízí zdroje jejich 

klientům výměnou za jejich loajalitu, a klienti podporují patrona, aby získaly odměnu, které 

nemůže být přímo dosaženo v chudé formální ekonomice.“ Oproti Kazachstánu si režim 
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nemůže dovolit udržovat rozsáhlé patron-klientské sítě, i přestože ty jsou budovány 

konkrétními elitami. 
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6. Závěr: sdílení moci, formální a neformální instituce 

Cílem této práce bylo prozkoumat, nakolik parlament v chápání současných teorií 

autoritářských institucí může sloužit ke sdílení moci v neopatrimoniálních režimech, přičemž 

jsme se zaměřili komparativní analýzou na región Střední Asii a konkrétněji na příklady 

Uzbekistánu a Kyrgyzstánu a obzvláště na horní komory tamních parlamentů, které jsou, resp. 

byly zaměřeny na regionální elity. K institucionálnímu kontextu jsme přistoupili šířeji z jeho 

vztahů s formálním ústavním rámcem a neformálními institucemi, jelikož idea světa bez 

neformálních institucí je „nejčistší a nejabsurdnější formou negativní utopie“ (Böröcz 2000, s. 

352). Text vychází ze současných teoretických prací o nedemokratických režimech, které o 

sdílení moci uvažují jako o základním problému nedemokratického režimu, nicméně jsou 

zasazeny v různých předpokladech.  

Na jedné straně teorie kooptace Gandhi (2008) podobně jako přístup Boixe se 

Svolikem (2011) rozpracovává parlament jako univerzální nástroj pro sdílení moci. Proti 

tomu druhá perspektiva Wrighta (2008) zdůrazňuje kontextuální účel instituce a v případě 

neopatrimoniálních režimů jeho estetickou, patronážní a dělící úlohu. Základní problémem 

teorií autoritářských institucí zůstává, zda nejsme přespříliš optimističtí v hodnocení 

nominálně demokratických institucí, což nicméně zavdává otázku po důvodu existence 

parlamentu jakožto instituce. Na přílišně optimistické vidění instituce brilantně poukázala 

Blaydes (2006, s. 25): „…, že parlament vlastně existuje proto, aby schvaloval zákony, je 

obzvláště na Středním východě bohužel optimistický popis mnoha autoritářství.“  

 Ačkoliv jsou nominálně demokratické instituce a pravidla ve středoasijských 

republikách všudypřítomně zakotvené na papíře nebo v tomto tisíciletí na internetových 

stránkách, politické režimy operují velkou měrou v neformální politice. Přestože vznikají 

strany nebo parlamenty, nemusí mít ani slovo ve volbě, ani vliv na interakce uvnitř či 

navenek. V kontextu neopatrimoniálního režimu zůstávají formální instituce funkcionálně 

slabé ve srovnání s institucemi v rozvinutém světě a nelze jim přiřknout funkce agregace, 

mobilizace či reprezentace (Arriola 2009, s. 1344). Ve Střední Asii se politický systém 

vytvořil okolo prezidenta, jemuž jsou neformálně i formálně podřízeny další ústavní instituce. 

Jakkoliv se pravomoci parlamentů vyvíjely, v uzbeckém případě rozšiřování a v kyrgyzském 

případě omezování, oba režimy zadržovaly případnou autonomii tělesa omezením pravomocí 

instituce (závislost ústavní) a kontrolou aktéra (závislost personální). Sice potenciálně 

parlamenty mohou získávat relativní formální institucionální autonomii v některých 
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oblastech, ale prezidenti stále disponují rozsáhlou ústavní autoritou (dekrety, referenda). 

Blaydes (2006, s. 25) ve stejném duchu popisuje tehdejší situaci v Egyptě, kde pravomoci 

parlamentu proti prezidentským výsadám jsou formální, nikoliv však praktické. Egyptský 

prezident se obecně vnímá jako pravomocemi nadřazený parlamentu a má k dispozici několik 

prostředků, jak obejít parlament například dekrety nebo referenda (tamtéž). Se stejnou situací 

se setkáváme v Kyrgyzstánu, kdy prezident inicioval řadu referend, jimiž rozšířil své 

pravomoci a z parlamentu učinil pouhé razítko pro exekutivu.  

Kontrola aktéra probíhá v režimech dále několika způsoby například silovými 

složkami v Uzbekistánu nebo vytvořením několika příkopů, které musí případný opoziční 

aktér překonat pro účast ve volbách. Ke kontrole komor, kdy horní komora slouží jako 

patronáž pro loajální regionální a centrální elity i jako pojistka proti případně příliš autonomní 

dolní komoře, přistoupil režim prezidentským jmenováním, kádrovou kontrolou centrálních i 

regionálních (akim a hokim) elit i sofistikovanými pravidly pro kandidaturu (umožnění 

kumulace funkcí). Dalším významným faktorem ovlivňující parlamenty ve Střední Asii je 

povaha ekonomiky a kontrola ekonomických zdrojů. V interpretaci teorie Wrighta (2008) 

nemusí režimy získávající zdroje z rent vytvářet omezující parlamenty, zároveň se ovšem 

nesetkáváme s důkazy o dělení opozice kooptací umírněné opozice do parlamentu (Wright 

2008; Lust-Okar 2004). Parlament sice v ani Kyrgyzstánu, ani Uzbekistánu neplní účel sdílení 

moci, ale poskytuje zřejmě režimu estetickou úlohu dovnitř i navenek, kdy legitimizuje 

některé kroky režimu. Spíše než o sdílení moci ve smyslu věrohodného omezení aktéra-

režimu a kooptace opozice spolu s její domestifikací, slouží parlament k přerozdělení rent 

jako nezavazující legislativa (Wright 2008).  

Poněkud opomíjený prvek v teoriích autoritářských institucí jak u Gandhi, tak u 

Wrighta je zděděná instituce, kdy se Gandhi pouze zmiňuje o existujících stranách jakožto 

znaku organizace, nicméně zákonodárný sbor může v jistých momentech fungovat jako výspa 

minulého režimu. Například Frantz a Ezrow (2011, s. 7) uvažují i o autoritářských institucích 

z hlediska lepkavosti jejich struktury následovně: „Jakmile jsou jednou ustanovené, může být 

složité změnit institucionální strukturu. (…) To neznamená, že se institucionální struktura 

nemění, ale spíše že může napříč dobou rozvinout lepkavost.“ Současně se v teoriích 

autoritářských setkáváme většinou s představou racionálně vytvořené instituce s cílem 

konkrétního zamýšleného výsledku navíc často omezeného na ekonomický růst a na přežití 
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režimu, při čemž instituce se vykreslují jako jeden ze zdrojů autoritářské odolnosti
53

. Podobný 

výklad však nebere v potaz další vlivy na vznik instituce jako mezinárodní prostředí, které 

mohlo hrát roli v obou zkoumaných režimech, nebo nechtěný důsledek autoritářského 

inženýrství. Jakkoliv jsme ho v komparativní analýze nezdůraznili, na nechtěný efekt 

institucionálního inženýrství vlivem mezinárodního tlaku poukázala v případové studii 

Jordánského hášimovského království Lust-Okar (2009). Výsledkem změny volebního 

systému a zavedení kvót pro ženy, za něž lobovaly mezinárodní organizace, vedl k posílení 

klíčových aktérů a neformálních institucí spolu s konzervativním základem režimu (Lust-

Okar 2009, s. 33-34).  

Jakousi podotázkou byl vliv neformálních institucí a interakce s formálním rámcem, 

což jsme částečně zodpověděli v sledování vlivu patron-klientských vztahu (patronáže a 

klientelismu) v režimech. Nicméně ve vztahu zařazení patron-klientských vztahů do typologie 

interakce formálních a neformálních institucí Levitskyho a Helmkeho záleží na zvolené 

rovině. Jestliže se pohybujeme na lokální roviny, fungování jednotlivých formálních institucí 

spadá do soutěživé interakce, podobně jako korupce zmíněná při platbě za státní úřady (Olcott 

2005; Engvall 2011), mající negativní vliv na celkový rámec formálních státních institucí. 

Patron-klietnské vztahy se ovšem vzpírají přesnému zařazení. Například v Kyrgyzstánu v 90. 

letech patronáž poslanců zamezila a dále podlomila fungování formálních institucí, naproti 

tomu patron-klientské vztahy se v neopatrimoniálních režimech širokým jmenováním nebo 

vytvářené ex post okolo státních institucí stávají formálně institucionalizované. Patron-

klientské vztahy však v logice prebendalismu a masového klientelismu stojí mimo formální 

rámec v neformální sféře, kdy loajalita spočívá na základě množství identit a instrumentů, 

v interakci s formální institucí se řadí do soutěživé interakce či případně do nahrazující 

interakce, jak popsal Radnitz (2010) na roli patronů v komunitě. Nicméně patronáž nemusí 

být ve skrze negativní. Například Arriola (2009, s. 1345) shrnul pozitivní úlohu patronáže ve 

slabém státě takto: „Vedoucí představitele udržují své pozice (…) zaopatřováním elitních 

klientelistických vztahů, které je propojují napříč etno-regionálními skupinami a do míst, kde 

stát není vidět. V tomto kontextu patronáž slouží jako instrument k regulaci soutěže mezi 
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 Převažující důraz na tyto dvě témata je viděn například v příspěvcích na blogu amerického politického vědce 

Nathana Jensena (2012), kde polovina krátkých poznámek od současných teoretiků nedemokratických institucí 

hodnotí vztah parlamentu a růstu či přežití diktátora. 
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elitami, povolující vedoucímu představiteli přidělit státní zdroje pro utišení dotčených skupin 

a potrestat případné vyzyvatele.“  

Pokud charakterizujeme parlament jakožto institucionalizovaný kanál pro patronáž a 

též odkazujeme spíše k jeho estetické úloze, musíme na druhou stranu zdůraznit, že se 

potýkáme s obecným informačním deficitem při studiu nedemokratických režimů a obzvláště 

jejich vnitřních rozhodovacích procesů a fungování. Barrose identifikuje tento problém 

následovně (2005, s. 1): „…jakákoliv přímá analýza vnitřního rozhodovacího procesu je 

omezena neveřejným fungováním ústředních rozhodovacích těles a nepřístupnou povahou 

dokumentů, které tyto orgány mohou vytvořit.“ Barros v podstatě popsal jednu z výzev 

současné teorie autoritářských institucí, kterou taktéž nepřímo zmiňují Pepinsky (2013) nebo 

Art (2012). Při rozboru institucí ve Střední Asii se setkáváme s obdobnými problémy, kdy 

jsme zůstali odkázáni spíše na druhotné signály například v podobně jmenování, naopak při 

postihnutí vnitřní dynamiky instituce jsme omezeni nedostatkem informací
54

. Podobně skryté 

však zůstávají některé další vnější vlastnosti středoasijských institucí
55

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Originálním způsobem se s tímto problémem vypořádávají Malesky a Schuler (2010) při zkoumání Národního 

shromáždění ve Vietnamu.  

55
 Například se autorovi nepodařilo zjistit, zda mají parlamenty vlastní rozpočet.  
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