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Seznam zkratek
ČLPPS

Čínské lidové politické poradní shromáždění

ČLR

Čínská lidová republika

HK

Hongkong

KSČ

Komunistická strana Číny (také zkracováno jako „Strana“)

KMT

Kuomintang (nacionalistická strana)

KSR

Komise pro soudní rozhodnutí

NLS

Nejvyšší lidový soud

RB OSN

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů

SSSR

Svaz sovětských socialistických republik (Sovětský svaz)

USA

Spojené státy americké

ÚV KSČ

Ústřední výbor Komunistické strany Číny

VSLZ

Všečínské shromáždění lidových zástupců

WTO

Světová obchodní organizace

ZAO

Zvláštní administrativní oblast

ZEZ

Zvláštní ekonomická zóna

ZOP

Základní občasná práva

ZZ

Základní zákon

Úvod
„Každý trvalý svaz potřebuje řádu, dle něhož se
jeho vůle děje a provádí, jeho obor se omezuje
a jímž se upravuje postavení jeho členů v něm
a poměr jich k němu. Takovýto řád nazývá se
ústavou.“1

Každá ústava je ve své základní podstatě unikátním právním dokumentem.
Z hlediska této práce je nezbytné si uvědomit, že na ústavu nelze hledět pouze normativní
optikou, v níž je považována za základní zákon s nejvyšší právní silou na daném území,
jelikož její vznik, obsah i použitelnost musejí být analyzovány z hlediska nejširší
relevantní a komplexní perspektivy prostředí, ve kterém se utvářela. Kterákoliv ústava je
nepochybně spojena a ovlivněna svými jedinečnými specifiky pramenícími ve společenské
realitě, mezi která lze například zařadit historické období, zemi svého původu, celou řadu
sociálně-politických okolností (sociální a ekonomickou situaci v zemi, národnostní složení
obyvatel, tradice a hodnoty, typ právní kultury, zahraniční politiku atd.), které se větší či
menší mírou intenzity podílejí na výsledném obsahu ústavy a její povaze de iure. S těmito
faktory souvisí i problematika reálného významu ústavy z hlediska fungování jejího
ústavně-politického mechanismu, jakožto ústavy de facto.
Při presumovaném východisku, že čínská Ústava de iure nesplňuje veškeré
předpoklady efektivní ústavy moderního státu a že mezi Ústavou ČLR de iure a de facto
existuje diskrepanční vztah, si tato práce klade za cíl jednotlivě identifikovat a analyzovat
společné ústavněprávní a politické prvky, které se vzájemně podílejí na vytváření reálné
podoby čínské ústavy de facto („živoucí“ ústavy), na základě které v praxi fungují
ústavněprávní mechanismy čínského politického života. Ve spojení s prvky tvořícími
v souhrnu obsah „živoucí“ ústavy je také nezbytné zjistit, co se jeví být jejich zdrojem, ve
kterém jednotlivé prvky nacházejí svoji oporu, což lze označit za dílčí cíl této práce. Pro
splnění vytčeného cíle je nutné v jednotlivých kapitolách práce provést ucelenou analýzu
nezbytných náležitostí.
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ČLR je jedním ze světových aktérů mezinárodního společenství, který vznikl 1. října
roku 1949 po vítězství Komunistické strany Číny (dále jen KSČ) v občanské válce
s dlouho vedoucí stranou Kuomintang (dále jen KMT). Po porážce v občanské válce se
strana KMT pod vedením Čankajška nuceně přemístila na ostrov Tchaj-wan, kde pod jejím
vedením kontinuálně rozvíjela Čínská republika. Zpočátku západní mocnosti uznávaly
legitimitu pokračující Číny v odkazu Čankajškovy vlády na Tchaj-wanu a navázaly
diplomatické vztahy s tímto ostrovem. Vlivem této mezinárodní podpory (hlavně ze strany
USA) byla Čínská republika uznána jako následovník Číny de iure i de facto. Tato
skutečnost ovlivnila odlišný vývoj těchto subjektů. Na Tchaj-wanu s přispěním
mezinárodní pomoci probíhal tzv. „Tchajwanský ekonomický zázrak“, zatímco na teritoriu
pevninské Číny byla v plném proudu pod vedením Mao Zedonga (dále jen zkráceně Mao)2
kulturní revoluce. Situace se pomalu začala obracet v 70. letech 20. století, kdy západní
státy postupně navazovaly diplomatické styky s ČLR, která v roce 1971 vystřídala Tchajwan v křesle stálého člena Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen RB
OSN). Následovaly reformy ve všech společenských oblastech, započaté ve stejném
období jednou z nejdůležitějších osobností

moderní Číny,

čínským politickým

reformátorem, Deng Xiaopingem (dále jen zkráceně Deng), který uplatňoval politiku
postupného otevírání se vnějšímu světu, což vedlo k současné situaci, kdy je ČLR dle
nominálního HDP druhou největší ekonomikou světa.
I přes široce známý fakt, že čínský ústavní mechanismus nefunguje zcela v souladu
s aktuálně platnou Ústavou ČLR, k jejímuž přijetí došlo v roce 1982, je nezbytné se tímto
poměrně zjednodušeným tvrzením uceleně zabývat, aby posléze bylo možné podat co
nejvíce objektivní analýzu aktuálního stavu existující široké diskrepance, která se
vyskytuje mezi čínskou Ústavou de iure a de facto. ČLR bývá soustavně kritizována za
přetrvávající vládu autoritativního režimu, v němž je k ústavnímu textu do určité míry
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Za účelem dosažení lepší přehlednosti, čtivosti a na základě inspirace mezinárodní literaturou práce
zkracuje jména zvolených čínských politiků, které zmiňuje nejčastěji – Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi
Jinping – a oslovuje je pouze prostřednictvím první části jejich jmen, případně také v souvislosti s funkcemi,
které vykonávali. Je třeba zdůraznit, že se v čínském případě jedná o jejich příjmení, které se v ČLR vždy
uvádí na prvním místě. Pro větší srozumitelnost se na konci práce také nachází jmenný seznam zmíněných
čínských politiků.
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přistupováno jako k nějakému bezcennému formálnímu dokumentu nebo také dochází
k jeho účelovému zneužívání. Ústavy existující po celém světě se v mnoha svých
aspektech odlišují, přičemž tyto formální i materiální rozdíly mají původ v širokém spektru
právních, společenských, politických a ekonomických souvislostí, k nimž na čínském
území v minulosti již došlo nebo stále dochází. S výše zmíněnými tezemi souvisí i výše
zmíněný hlavní cíl diplomové práce.
Z těchto důvodů se diplomová práce dělí na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je
použito teoreticko-metodologické východisko, které slouží jako výchozí podkladové
vymezení pro další kapitoly a předkládá obecná a testovatelná tvrzení o podobě ústavy.
Pokud se chceme zabývat vzájemnými vztahy mezi Ústavou ČLR de iure a de facto, je
nejprve nezbytné si tyto pojmy důkladně zařadit a definovat. Primárně je nezbytné nalézt
odpověď na dílčí otázku – co lze chápat pod termínem „ústava“ a jaké jsou charakteristické
znaky typické pro kategorizaci jednotlivých pojetí ústavy. Poté je možné přistoupit ke
klasifikaci druhů ústav, které se v této práci vyskytují a tvoří základní východisko pro
správné pochopení používaného pojmosloví. S ohledem na metodologii bude v rámci této
kapitoly použito metod komparace, deskripce a syntézy relevantně zjištěných teoretických
poznatků. Poslední část této teoretické kapitoly je věnována ústavněprávní metodě funkční
analýzy, jež si klade za cíl položit základní metodologické východisko, se kterým lze
v celé práci přistupovat ke zkoumané problematice čínského ústavního mechanismu
Ústavy ČLR de iure a de facto.
Částečnou odpověď na výše stanovený cíl poskytuje již druhá kapitola diplomové
práce, která se zabývá historicko-právním vývojem čínské ústavnosti od vzniku ČLR.
Hlavní pozornost je v této kapitole soustředěna na faktickou syntézu jednotlivých poznatků
pramenících z empirického a historického přístupu ke zkoumání jednotlivých čínských
ústav, k jejichž přijímání od vzniku ČLR na území čínského státu došlo. Před analýzou
jednotlivých prvků, jež vytvářejí „živoucí“ ústavu ČLR, je třeba primárně věnovat
pozornost historické evoluci čínské ústavnosti a v ní dominujícím mechanismům, které
vedou k pochopení toho, co ve svém jádru ústava znamenala pro vybudování čínského
státu. Druhá kapitola práce dále poskytuje komplexní přístup k ústavní historicko-právní
genezi v ČLR, která je vypracována s ohledem na zasazení do vnitrostátního
i mezinárodního dějového kontextu, jenž byl zásadní pro vývoj čínské ústavnosti, a čtenáři
umožňuje komplexní pohled na zkoumanou problematiku. Kapitola je založena na rozboru
3

primárních právních dokumentů z oblasti ústavního práva, které byly v daných letech na
čínském teritoriu přijaty, a na erudovaných názorech z článků akademických odborníků
zabývajících se touto tématikou.
Samotné jádro diplomové práce je obsažené v třetí kapitole, která podává komplexní
odpověď na výše stanovený cíl práce. Dochází v ní k identifikaci a následné analýze šesti
jednotlivých prvků vybraných na základě autorova šetření, které při svém spojení vytvářejí
čínskou „živoucí“ ústavu. Dále se zde zjišťuje, co se jeví být zdrojem a jaký je obsah
a struktura těchto jednotlivých prvků „živoucí“ ústavy s ohledem na existující vztahy mezi
ustanoveními de iure, která by tak měla být pro subjekty závazná, a jejich faktickým
stavem. Třetí kapitola vychází z metody, kdy ve vztahu k jednotlivým prvkům „živoucí“
ústavy primárně uvádí konkrétní kodifikovaná ustanovení čínské Ústavy de iure, a teprve
v komparaci s tímto formálním textem Ústavy následně analyzuje faktickou podobu
daných ústavně politických mechanismů reálně aplikovaných v praxi čínského ústavního
systému. Cíle by mělo být dosaženo s využitím jak rozboru primárních dokumentů
čínského ústavního práva, mezi které patří například aktuálně účinná Ústava ČLR z roku
1982 a její čtyři následné novelizace nebo Základní zákon Hongkongu, tak i dokumentů
politických – například Ústava KSČ. Použité metody vycházejí z deskriptivních,
deduktivních a syntézních přístupů využívajících mimo jiné i analýzy historicko-právního
vývoje provedené v předchozí druhé kapitole.
Diplomová práce využívá jako základní literární zdroje monografické publikace
české (např. Blahož, Pavlíček) i mezinárodní provenience (Loewenstein, Hegel, Rosenfeld)
zaměřující se na ústavněprávní teorii, jež obsahují nejen konkrétní východiska k odlišným
pojetím samotné ústavy, ale zahrnují i klasifikaci různých druhů ústav. S ohledem na
mezinárodní tématiku čínského ústavního práva jsou využity odborné články čínských
i zahraničních autorů ze západní části světa, jež analyzují a pomáhají dotvářet jak
teoretické východisko práce, tak i její praktickou část týkající se jednotlivých prvků
„živoucí“ ústavy ČLR. Nosným prvkem práce je použití primárních zdrojů, tj. právních
pramenů čínského ústavního práva. Převážně se jedná o texty a novelizace Ústav ČLR
aplikované ve vztahu k dané problematice, ale také o Ústavu KSČ nebo Základní zákon
Hongkongu. Vzhledem k tomu, že analyzované téma je poměrně aktuální, zejména
s ohledem na nástup nové, již páté generace čínských vůdců, práce také čerpá z oficiálních
4

internetových zdrojů čínských institucí. K doplnění nebo ke sdělení různých názorových
pohledů na popisované téma jsou využity novinové a online články řady autorů.
S ohledem na lingvistickou vzdálenost analyzovaného teritoria se autor u některých částí
práce musel vypořádat s omezeným počtem zdrojů, a proto jako zdroj využívá
přednáškové materiály čínských profesorů na ústavní právo, které nasbíral během
výměnného pobytu na China University of Political Science and Law v Pekingu. Autor
v práci v případě psaní čínských jmen a názvů z praktických i osobních důvodů zvolil
koncept čínské hláskové abecedy Pinyin na místo české transkripce čínského jazyka. Pro
českého čtenáře bez znalosti Pinyinu autor na konci práce pro větší přehlednost přikládá
jmenný seznam obsahující českou transkripci čínských politiků, kteří jsou v rámci
diplomové práce uváděni.
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1 Teoreticko - metodologické vymezení
Pro empirickou část práce, k jejímuž rozboru dochází ve třetí kapitole, je důležité
důkladně definovat a analyzovat teoretické vymezení samotného pojmu ústavy a následně
také jednotlivá ústavní členění, která jsou pro tuto práci relevantní. S ohledem na existující
skutečnost rozdílnosti analyzovaných kategorií ústav v této práci, kde na jedné straně
vystupuje klasický druh ústavy – ústava de iure, a na straně druhé se nachází ústava de
facto – jako odlišná forma ústavy, je nezbytné se náležitým způsobem zabývat
ústavněprávní teorií jednotlivých metodologických přístupů s cílem definovat různá pojetí
ústavy. S ohledem na tématiku ústavy de iure a de facto se vyskytuje několik teoretických
proudů, jež mají výrazně odlišný náhled na samotné chápání termínu ústavy a prvků, které
ji ovlivňují či dokonce spoluvytvářejí.
Pro lepší porozumění této tématice se práce zabývá vymezením samotné definice
ústavy, ať již z čistě normativního hlediska, tak i ostatních přístupů, především
sociologické a politologické nauky, jež jsou pro pochopení obsahu ústavy de facto
nezbytné. Tento koncept poskytuje dva různé teoretické úhly pohledu, které se ale
v reálných vztazích prolínají a nemohly by koexistovat jeden bez druhého, a vytvářejí
adekvátní teoreticko-metodologické východisko pro provedení analýzy vztahů Ústavy
ČLR de iure a de facto a umožňují zjistit skutečné prvky, které vytvářejí faktickou ústavu
ČLR. V první kapitole také dochází k etymologickému rozboru kořenů samotného pojmu
konstituce (neboli ústavy) a jeho následné významové proměny, která je charakteristická
pro současné chápání ústavněprávní vědy. Dále se zde nachází deskripce ústavněprávní
teoretické metody – funkcionální analýzy, která prochází celou diplomovou prací,
a dochází k její konkrétní aplikaci na čínský ústavní mechanismus Ústavy ČLR de iure
a de facto.
Ve vztahu k dodržení přesnosti právní terminologie je nezbytné uvést, že termíny
ústava de facto nebo ústava v praxi, ústava faktická, ústava reálná lze pro účely práce
považovat ve významu vzájemných synonym. Dále pokud bude pojednáváno o termínu
„živoucí“ ústava je tím myšleno quasi synonymum výše zmíněných termínů, jen s tím
rozdílem, že se toto slovní spojení dle autora této práce jeví být pro čínskou politickou
společnost i její ústavněprávní mechanismy výstižnější, a zároveň je v anglickém
6

ekvivalentu – „living constitution“ – zahraničními akademiky ve vztahu k čínské faktické
ústavě používáno častěji (více k této problematice viz kapitola 1.3).

1.1 Pojem ústavy
Předtím, než tato práce začne analyzovat a komparovat terminologické pojetí
jednotlivých druhů ústav, je potřebné se seznámit s různorodým pojetím termínu ústavy
samotné. Co se rozumí pod pojmem ústava? Předně lze říci, že existuje mnoho odpovědí
na tuto otázku, ale jejich počet může být snížen na základě relevantní aplikace konkrétního
pojetí ústavy na individuální případ. Z širšího úhlu pohledu by obvyklou odpovědí na tuto
otázku mohlo být tvrzení B. Thompsona, že „ústava je určitý dokument, který obsahuje
specifická pravidla pro fungování konkrétní organizace. Jednotlivé organizace se mohou
lišit ve své velikosti a strukturální složitosti, může se jednat o natolik odlišné subjekty, jako
jsou studentské svazy a obchodní společnosti, nebo národní státy či seskupení států, jako je
OSN nebo Evropské unie“3. I když jsou tyto organizace od sebe na první pohled zcela
odlišné, jejich zakládající dokumenty, které je v širokém slova smyslu možné nazývat
ústavou, sdílejí společné rysy. Tyto společné prvky mohou zahrnovat klasifikaci a dělbu
jednotlivých orgánů, jejich oprávnění, povinnosti, pravomoci a odpovědnost atd.4 Pro
potřeby této práce se hlavním objektem zkoumání stane politická ústava ČLR
a v následující kapitole je vysvětleno, že si pod pojmem – ústava – nelze v každém případě
mechanicky bez předchozí analýzy představovat pouhý dokument s větší či menší právní
silou.
V realitě, i přes značné snahy a pokusy předních akademiků, pravděpodobně
neexistuje zcela přesná, univerzálně aplikovatelná definice ústavy, na kterou lze spíše
nahlížet jako na obecnou ideu, nežli přesný právní koncept. Mnoho ústavních teoretiků se
snažilo co nejvěrohodnějším způsobem zachytit samotnou podstatu ústavy, ale v konečném
důsledku každý z nich kladl důraz na různé aspekty ústavnosti. 5 Dle V. Pavlíčka lze
v dnešní době pojem ústavy z normativního hlediska definovat jako: „[...] základní zákon
(zákony); její základní povaha tkví v nadřazenosti nad ostatními zákony a ve vrcholné
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společenské důležitosti. To znamená, že tento zákon (zákony) zaujímá vrcholek pyramidy
právních předpisů všech stupňů a vrcholek ve společenských, zejména politických
vztazích“6.
Pro účely analýzy Ústavy ČLR de iure a de facto je z teoretického hlediska vhodné
využít ústavních myšlenek G. W. F. Hegela (dále jen G. Hegel). Již v roce 1830 německý
filozof G. Hegel tvrdil, že: „To, co se nazývá vytvářením ústavy, je záležitost, která nemá
v historii obdobu […] ústava se vyvíjí pouze z národního ducha (povahy) shodně s vlastním
vývojem tohoto ducha […] je to samotný duch a historie národa, prostřednictvím nichž
ústavy byly a jsou vytvářeny“7. K tomuto pojetí ústavy M. Loughlin dodává, že: „Ústavu
konkrétního státu není možné chápat jako pouhý soubor institucionálních uspořádání, ale
jedná se o vzácný kulturní artefakt […]. V tomto tradičním chápání ústava totiž vyjadřuje
nezbytné prvky národní kultury, její zvyky a hodnoty, stejně jako v neposlední řadě systém
vlády v dané zemi. V metaforickém slova smyslu o ústavě nelze hovořit jako o nějakém
pokrmu, který by mohl být vyhotoven na základě všem známého univerzálního receptu.
Stejně tak nemůže být ústava o nic víc uměle vytvořena jako lidská řeč, která vzniká svým
postupným vývojem“8.
Summa summarum ústava vyjadřuje, „jakým způsobem chápeme sami sebe jako
lidské bytosti nebo určitý národ nebo, když se zaměříme na politické uspořádání, jako
stát“9. G. Hegel ve svém ústavním pojetí pokračuje a tvrdí, že: „Ústava není jen něco, co
bylo vymyšleno; jedná se o dílo, jež se vytvářelo po staletí, je to myšlenka, vědomí
racionality tak vzdálená, že vědomí se vyvinulo na území určitého národa. Z toho vyplývá,
že žádná ústava není pouhým výtvorem svých subjektů“10. M. Tushnet jeho tezi vysvětluje
tak, že G. Hegel tím zamýšlel, že by „na ústavu mělo být nahlíženo z pozice, kde bude
téměř nutně považována za autochtonní, generována celou řadou mocenských struktur,
které se nevyhnutelně liší národ od národu“11.
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Po nastínění možných přístupů k termínu ústavy se jeví být vhodné vrátit se
k původním jazykovým kořenům pojmu – ústava. Samotný pojem ústava nebo jeho
ekvivalent v jiných světových jazycích existoval dlouho předtím, než se zrodil termín
moderní ústavy tak, jak ho známe dnes. Z etymologického hlediska lze hledat jeho původ
v latině, konkrétně ve slově „constitutio“, respektive „constituere“, které v překladu
znamená určitou schopnost něco „zřídit“ nebo „vytvářet určitý organizovaný systém“.
Tento latinský základ se později v lehce pozměněných jazykových modifikacích projevil
i v jiných světových jazycích (např. „Constitution“ v angličtině, „la Constitution“ ve
francouzštině atd.), i když v některých jiných jazycích si termín ústavy našel jiné svébytné
ekvivalenty („Verfassung“ v němčině, „Alkotmány“ v maďarštině).12 V čínském jazyce se
pro evropský pojem ústava užívá název „xianfa“, o němž se lze domnívat, že byl pro účely
ústavního práva vypůjčen od Japonců. Japonci používali stávající znak „xian“, jehož původ
byl v Číně známý již před dvěma tisíci lety a měl v minulosti význam ve smyslu slova
„imperiální“ a druhý znak „fa“ dříve označoval „trest“. V klasické čínštině měl znak
„xian“ širší význam, než když začal být používán Japonci a posléze Číňany pro západní
pojetí ústavy. 13 V současné čínštině se oba znaky používají pro pojem právo nebo zákon,
z čehož lze dovozovat, že v jejich pojetí, tj. „xianfa“, má význam základní zákon.
Z latinského pojmu „constitutio“ pocházejí jeho dva základní významy. Originálně
tento termín souvisel s úplně odlišnou oblastí poznání a sice byl používán k popisu stavu
lidského těla nebo tělesné dispozice, pokud se jednalo o zdraví a sílu. Toto pojetí slova
„constitutio“ lze označit za organické, jež může být odlišeno od přístupu artificiálního, pod
kterým si je možné naopak představit proces budování nebo vytváření něčeho hmotného.
V základě tyto významy označují podstatu, ze které je určitá entita vytvořena a naopak
umělý výtvor určité entity. Se vzestupem moderního státu byl původní význam latinského
„constitutio“ v organickém pojetí posléze přeměněn do ústavní teorie a aplikován na
politické uspořádání státu a jeho institucí.14
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Ve velmi podobném duchu jako G. Hegel i český představitel ústavněprávní nauky
K. Klíma vnímá ústavu jako „produkt národní kultury“.15 Nehledě na obsahový původ
jednotlivých ústav a jejich možné podobenství se jeví být stěžejní, že byly vytvořeny a žijí
svým vlastním životem v prostředí, které je z historického, filozofického i etnického
hlediska specifické a vykazuje rysy charakteristické pro danou konkrétní zemi či oblast.
Navíc každá ústava ve své podstatě tvoří nedílnou součást politicko-mocenského aparátu
země, kde především institut preambule jednotlivých ústav obsahuje text o originálním
historickém vývoji země, jejích fundamentálních základech a národních hodnotách, které
společně utvářejí jádro dané ústavy (jednotlivé čínské Ústavy jsou toho ukázkovým
příkladem).16
S pojetím ústavy souvisí i problematika ústavních poměrů v konkrétním státě,
kterými rozumíme poměry dvojího typu – juristické a mimoprávní faktické, tj. politické,
psychologické, ale i sociální. S vládou ústavy neboli konstitucionalismem by nemělo být
spojováno pouhé rigidní dodržování textu ústavy, ale měla by se co nejvěrněji přiblížit
ideálu dialektické harmonie existující mezi ústavou a těmito ústavními poměry. Juristické
ústavní poměry lze charakterizovat jako skutečnost, kdy (ne)jsou v souladu s danou
ústavou právní předpisy nižší právní síly než samotná ústava nebo (ne)dochází k jejich
náležité aplikaci na konkrétní případy soudy a jinými státními orgány. Mezi mimoprávní
faktické ústavní poměry patří politické, sociální a psychologické vztahy, ať již samotných
orgánů, skupin různých subjektů nebo jednotlivců, které se soustavným způsobem
a relevantní měrou rozličnými způsoby dotýkají fungování ústavního systému v dané zemi.
Z metodologického hlediska je nezbytné oba druhy ústavních poměrů neopomínat
a náležitě je začlenit při analýze ústavních mechanismů de iure a de facto.17
Ve spojitosti s ústavou a výše zmíněnými ústavními poměry se nachází
i problematika funkčnosti ústavy, která v reálné praxi může dosahovat různých úrovní. Na
míře funkčnosti se mohou negativním způsobem podílet různorodé faktory, mezi které lze
například zařadit přežitá ustanovení nebo ústavní mezery, což ve své extrémní podobě
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může vést až k nežádoucímu stavu právního nihilismu. Na druhé straně se naopak mohou
vyskytovat příliš idealistická pojetí ústav, jež přicházejí s tezí, že samotné textové znění,
které je zakotveno v ústavním dokumentu, se „do puntíku“ projevuje a dodržuje i na úrovní
právní reality, ba dokonce v realitě celospolečenské, což v druhé extrémní situaci může
přinést až ničím neoprávněné zbožňování, či nepřiměřené smýšlení o konkrétní ústavě. 18
Dle P. Pešky existují předpoklady, které by ústavy měly naplňovat, aby na ně mohlo být
nahlíženo jako na ústavy funkční:
1. ústava musí vykazovat místní a časovou souvislost, aby zde byla možnost její
delší existence, s čímž je spjata otázka její flexibilní adaptability, která se může
projevovat například metodou novelizace ústavy nebo odlišným výkladem
ustanovení,
2. ústava musí disponovat zřetelnou majoritní podporou a souhlasem obyvatel
daného území, které souvisejí s problematikou její legitimity a autority,
3. ústava musí obsahovat určitý orgán, který zajišťuje kontrolu ústavnosti. 19
Pokud tyto a další předpoklady funkčnosti ústavy neexistují nebo nejsou náležitě
naplněny, dochází k situaci omezené aplikovatelnosti nebo obcházení jednotlivých
ústavních institutů.20 Tento jev posléze může vést k situaci, kdy ústava v nominálním
smyslu sice bude de iure existovat, ale ústavní mechanismy budou používány v souladu
s „živoucí“ ústavou, k jejichž vytvoření na základě politického a sociálního dění v dané
zemi mezitím došlo a stále dochází.

1.2 Kategorizace pojetí ústavy
V ústavní teorii existuje několik tradičních způsobů kategorizace pojetí ústav. Různé
pojetí ústav s sebou přináší odlišné přístupy, ze kterých lze následně vycházet při hlubším
rozboru ústavních systémů a jednotlivých ústavních institutů. Jinými slovy řečeno se pro
cíle této práce jedná o základní teoretické východisko analýzy ústavnosti. V problematice
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pojetí ústav je třeba zdůraznit, že se jedná o ideální případy nebo modely a není zde důvod
se domnívat, že konkrétní ústavu dané země bez jakýchkoliv defektů bude možné začlenit
do každé z těchto kategorií, protože ústavy se obvykle vyvíjejí podle specifických
národních požadavků a hodnot, které se vyskytují na určitém území. I přes skutečnost, že
ústava představuje ústřední bod celé ústavněprávní vědy, její pochopení jednotlivými
autory v odborné literatuře není jednotné a vykazuje odlišné metodologické přístupy.
V diplomové práci je za stěžejní přístup využita kategorizace teoretického východiska,
které člení ústavu na tři základní typy jejího pojetí.
Prvním přístupem je juristické pojetí ústavy, které charakterizuje ústavu jako
univerzální závazný legislativní akt disponující nejvyšší právní silou, z čehož je možné
dovodit, že se jedná o pochopení ústavy de iure. Tento proud může ovšem vést až
k extrémní představě, že ústavou se v užším slova smyslu pouze rozumí právní předpisy
týkající se legislativního procesu, tj. normologické pojetí ústavy. Druhým proudem, který
se ve své podstatě cíleně odklání od předchozího přístupu striktního legislativního
vyjádření ústavy ve prospěch reálné neboli faktické ústavy, o níž tvrdí, že jako jediná má
být opravdu analyzována, se nazývá sociologicko-politický typ pojetí ústavy. Úlohu
pomyslného mediátora mezi těmito dvěma protichůdnými přístupy má naplnit třetí typ
pojetí ústavy, pro který se vžil termín smíšený, jenž má za cíl mezi nimi vytvořit
pomyslnou „zlatou střední cestu“. 21

1.2.1 Juristický typ pojetí ústavy
Juristický přístup lze dále interně rozdělit podle východisek jednotlivých autorů.
První skupina autorů, mezi kterou je možné zařadit například F. Weyra nebo H. Kelsena,
klade důraz na legislativní charakteristiku ústavy v jejím čistě formalistickém až
proceduralistickém pojetí, kdy je ústava chápána jako základní (první) právní norma, od
které jsou následně všechny ostatní normy odvozovány. Druhá skupina ústavních vědců
zdůrazňuje roli obsahové (materiální) stránky ústavy. Do této skupiny patří autoři jako
Z. Neubauer či G. Jellinek. 22 Juristický typ pojetí ústavy jako dokumentu, který

21

BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. 5., přeprac. a dopl. vyd.
str. 92-93.
22
OROSZ, Ladislav, Ján SVÁK a Boris BALOG. Základy teórie konštitucionalizmu. 2. vyd. str. 10–12.

12

legislativně zakotví nejdůležitější vztahy ve společnosti, v současné době již není hlavním
teoretickým proudem srovnávacího ústavního práva. Důvodem je skutečnost, že faktické
fungování ústavně-politického mechanismu konkrétního státu je potřebné chápat jako
určitý proces, který si prochází různými stádii a neustále se vyvíjí, což posléze vede ke
stavu, kdy jednotlivá ustanovení ústavy nutně nemusí odpovídat reálnému právnímu dění
v zemi. 23
Schválení ústavy ve formě zákona je v současné době způsob, jakým dochází ke
vzniku téměř všech ústav na světě, bez ohledu na skutečnost, kdo (jaký subjekt) je přijímá
a jaký postup tomu předcházel. Přijetí dané ústavy obvykle znamená, že ústava má podobu
písemného legislativního dokumentu, čímž lze posléze hovořit o ústavě de iure.24

1.2.2 Sociologicko-politický typ pojetí ústavy
Sociologický typ pojetí ústavy v sobě integruje ústavní právo s obecnými
teoretickými přístupy politicko-společenských věd. V. Klokočka přichází s tvrzením, že
„ústavní právo je právem politickým“, protože se nachází v centru politického zájmu. Tato
pozice ústavního práva se zdá být dosti dvousečná, jelikož přemíra politických vlivů
a angažovanosti může vést k negativním dopadům na ústavní instituce, jež by mohly být
konfrontovány subjekty politického spektra a jejich účelovými zájmy. 25
Sociologický typ pojetí ústavy je významný zejména pro anglo-americkou právní
oblast, jelikož do této právní kultury patří země, které ještě v nedávné době neměly (Nový
Zéland) nebo s určitou mírou zjednodušení stále nemají (Spojené království) ústavu
v podobě písemné kodifikace. Dále do této kategorie spadají i země, které sice psanou
ústavu mají, ale z důvodů historické zastaralosti výkladu je potřebné interpretaci jejích
jednotlivých ustanovení modifikovat, aby se přizpůsobily a vyhovovaly současným
společenským potřebám moderní společnosti. 26 Tento přístup přichází s konceptem
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„reálné“, „faktické“ neboli také „živoucí“ ústavy („living constitution“), která se nachází
v pomyslném protikladu k ústavě psané, jež byla sepsána a schválena k tomu zmocněným
orgánem.
Sociologické pojetí lze dále interně rozdělit dle autorů liberálního a socialistického
smýšlení. Příkladem první skupiny jsou američtí vědci R. C. Macridis a R. E. Ward, kteří
v ústavě spatřují: „Souhrn pravidel jakéhokoliv charakteru, podle nichž je stát organizován
a vyvíjí skutečně svou činnost, přičemž jde o pravidla, týkající se jak obsahu činností států
a jeho orgánů, tak i způsobů, jimiž je tato činnost realizována“ 27. Z této definice vyplývá,
že pod pojem ústava lze zařadit i ta pravidla, která mají svůj původ v každodenním
faktickém chování na úrovni stát versus jednotlivec a zároveň také v bilaterálních
i multilaterálních vztazích mezi jednotlivými stáními orgány, jež jsou upraveny v ústavě.
Do druhé skupiny patří představitelé socialistických ústavních přístupů, mezi kterými je
možné konkrétně zmínit V. I. Lenina, jenž neopomíná s ohledem na ústavu zmínit prvek
třídního boje a dále tvrdí, že: „Ústava je fiktivní, když se zákon a skutečnost rozcházejí;
není fiktivní, když se shodují“28.

1.2.3 Smíšený typ pojetí ústavy
Smíšeným typem pojetí ústavy se rozumí teoretický proud, který vyvíjí snahu
o skloubení juristického přístupu s přístupem sociologicko-politickým k relevantnímu
vymezení a rozboru ústavy. J. Blahož ve vztahu k důležitosti smíšeného přístupu
v současné vědě ústavního práva uvádí, že: „[…] k vyváženému zdůraznění jak ústavních
aspektů formálně právních, tak i sociologických, neboť jen tento přístup nám umožňuje
reálné, nikoliv pouze ideální poznání ústavy“29. Oproti tomu si sice L. Orosz také
uvědomuje nezpochybnitelný význam interdisciplinárního přístupu ke zkoumání ústavy
jako společenského jevu, ale na druhé straně zároveň upozorňuje, že „každá ze zmíněných
disciplín upřednostňuje své tradiční a specifické metody výzkumu“30. Z tohoto tvrzení
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vyplývá, že by ústavní teorie v žádném případě neměla odmítavě přistupovat k uplatňování
politologických nebo sociologických přístupů k analýze ústavy samotné, ale zároveň by
neměla primárně zapomínat, že ústava je ve své podstatě právní dokument, tj. základní
zákon nejvyšší právní síly na daném území. Mezi nejvýznamnější představitele tohoto
směru patří C. J. Friedriech a K. Loewenstein, jehož ontologické pojetí ústavy je podrobně
rozebráno níže.
Americký ústavní právník a politolog německého původu K. Loewenstein patří mezi
zakladatele teorie smíšeného pojetí ústavy. V současné ústavní vědě se jedná
o nejrozšířenější teoretické pojetí ústavy, v němž dochází ke splývání juristického pojetí
s přístupem společenskovědním, tj. sociologickým a politickým, které je podpořené
faktem, že množství vzájemné interakce mezi politology a sociology s ústavními experty
kontinuálně roste.31 K. Loewenstein přišel s ideou ontologického třídění ústav, přičemž
ontologickou ústavou rozumí: „Soubor pravidel skutečně upravujících proces fungování
a realizování státní moci, bez ohledu na to, v jaké formě jsou tato pravidla fixována“.
Samotnou ústavu poté chápe jako: „To, jak skutečně nositelé a adresáti moci jednají při
uplatňování pravidel“32. Na základě těchto dvou definic lze říci, že v jeho pojetí značně
převažuje důraz na sociologický přístup, i když zároveň pracuje s pojetím juristickým. Dle
výše zmíněného ontologického pojetí zavedl členění ústav na tři základní druhy, kde
rozhodujícím kritériem je skutečnost, do jaké míry politická realita odpovídá jednotlivým
ustanovením ústavy:
1. normativní,
2. nominalistické,
3. sémantické.
Normativní ústavy jsou dle názoru D. Grimma takové právní dokumenty, na které je
možné nahlížet jako na účinné ústavy v tom smyslu, že politický proces probíhá v rámci
a priori daného ústavního rámce v určité zemi, kde místní političtí aktéři obvykle jednají
v souladu s ústavními požadavky a obecné ústavní principy jednoznačně odpovídají reálné
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praxi. 33 Podle K. Loewensteina ústava v tomto smyslu závisí na sociálně-politickém
prostředí, kde se již konkrétní společnost (ti, kteří řídí i ti, jež jsou řízeni) skutečně
dokázala vnitřně ztotožnit s významem konstitucionalismu. V přeneseném metaforickém
slova smyslu lze normativní ústavy přirovnat k pánskému obleku ušitému přesně na míru,
který perfektně sedne svému majiteli. 34
Za nominální ústavu lze pokládat „ústavní normy, které disponují svými vlastními
limity pramenícími v mocenské struktuře, ať již politické nebo ekonomické. Stávající
socioekonomické podmínky v zemi zabraňují ústavě, aby byla věrohodně aplikována bez
ohledu na zájmy individuálních držitelů moci, jelikož v případě, kdy se objeví konflikt mezi
těmito mocenskými strukturami a normami, normy zůstávají neúčinné“35. Z toho vyplývá
závěr, že reálný politický život jimi není ovlivněn. Podle K. Loewensteina zejména bývalé
koloniální země nebo feudálně-agrární společnosti vykazují zvláštní náchylnost
k vytváření těchto nominálních ústav. Jako pozitivní vlastnost nominálních ústav
K. Loewenstein připouští jejich vzdělávací funkci, kdy se ústavy tohoto druhu mohou
zaměřit na budoucí proměnu v ústavy normativní. 36
Obsah nominální ústavy ne vždy koresponduje s místní realitou, což ve své podstatě
znamená, že skutečné politické dění uskutečňované v rámci jedné země není plně
v korelaci s textem ústavy. Text ústavy je tak především nominální a v denní realitě
konkrétního státu není možné nebo není žádoucí jeho vynucení, ať již z důvodu nedostatku
vhodných podmínek nebo proto, že společnost na to ještě není připravena. 37
K. Loewenstein zároveň tvrdí, že většina ze světových ústav jsou do určité míry ústavami
nominálními. Z metaforického hlediska lze nominální ústavu připodobnit ke špatně šitému
obleku, který svému majiteli nepasuje. 38
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Posledním druhem ústavy dle K. Loewensteina jsou sémantické ústavy. Dle
D. Grimma „jsou tyto ústavy v souladu s politickou realitou, ale tento fakt pouze odrážejí,
aniž by na svém základě ukládaly závazná pravidla“39. K. Loewenstein do této kategorie
zahrnuje všechny ústavy diktátorských či totalitních režimů (např. Ústava Severní Koreje).
Namísto omezení vládní moci ve prospěch základních práv a svobod jednotlivců, tyto
ústavy ve skutečnosti dělají přesný opak – jsou určeny k upevnění či posílení předchozí, již
značně represivní moci uvnitř politického systému (čínská Ústava 1954, třebaže
z konstitucionálního hlediska byla považována za ucházející, neodpovídala skutečnému
politickému dění v zemi). Metaforicky je možné na tento druh ústavy nahlížet jako na
pouhý maškarní kostým, který má na první pohled zaujmout, aniž by byl nějak užitečný. 40
Dle současných profesorů na čínské právo, lze Ústavu ČLR z roku 1982 na základě dělení
od K. Loewensteina považovat za ústavu částečně normativní a nominální. 41

1.3 Klasifikace druhů ústav
V ústavní teorii se za dobu její existence vytvořilo velké množství různých
klasifikací ústav. Cílem této práce rozhodně není uvést vyčerpávající výčet možných
dělení, které lze v současném ústavním právu nalézt, ale ve snaze o větší srozumitelnost
stručně definovat v práci používané pojmosloví týkající se odlišných druhů ústav, které se
vyskytují s nejčastější frekvencí. V některých případech se jedná o pouhé synonymní verze
jednotlivých případů, které jsou používány s ohledem na různorodý původ ústavních
odborníků nebo právních kultur. Ve většině případů se klasifikace samotných druhů ústav
člení na konkrétní dvojice antonym, na základě kterých lze určit jejich typologickou
charakteristiku. Na následujících řádcích je uvedeno několik vybraných párů antonym,
jejichž podrobnější osvětlení se v souvislosti s analyzovaným tématem práce jeví jako
potřebné. Na rozdíl od kategorizace pojetí ústav (viz kapitola 1.2), která stanovila
teoretické východisko samotného přístupu k ústavě, je důležité také rozebrat klasifikaci
jednotlivých druhů existujících ústavních forem, které jsou obecně přijímány odbornou
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veřejností, neboť tento postup umožňuje zařadit čínskou ústavu do souvislosti světového
ústavního vývoje. Dle názoru autora při spojení východiska jednotlivých pojetí ústav
s následnou klasifikací druhů existujících ústav dochází k vytvoření komplexního
teoretického základu, ze kterého je možné čerpat v následujících kapitolách této práce.
První používaná dvojice členění ústavy na de iure vs. de facto souvisí se samotným
názvem práce a rozlišuje odlišný koncepční přístup k pojetí ústavy (viz analýza v kapitole
1.2). Pod pojmem de iure neboli právní ústava (v anglo-americké právní kultuře se také
vžil termín „law in books“) se rozumí systém uspořádání státu založený na oficiální
ústavněprávní normě (normách) v psané podobě, která upravuje určité společenské vztahy
v dané společnosti. Naopak termín de facto neboli faktická ústava (v anglo-americké
právní kultuře se používá pojem „law in action“) vyjadřuje reálný mechanismus
ústavněprávního a socio-politického fungování státního aparátu v praxi.42 Pro ústavu de
facto se nejprve v anglo-americké právní literatuře vžil pojem „živoucí“ („living“) ústava,
která byla později převzata čínskými představiteli ústavního právo jako nejvíce
odpovídající termín pro analýzu čínské ústavnosti. Ústava de facto ve své podstatě není
tvořena pouze právními normami ústavní či zákonné úrovně nebo jinými právními
prameny, ale také politickými dokumenty, zvyklostmi, obyčeji nebo etickými
a ideologickými tradicemi a hodnotami různých zájmových skupin. 43 Ve vtahu k jejich
obsahové stránce může ústava de iure překrývat ústavu de facto, ale objektivně lze
konstatovat, že v praxi nedochází k jejich úplnému věcnému ztotožňování, jehož dosažení
se dle L. Orosze jeví být „nereálné, jelikož ani v ideálním případě není možné, aby ústava
de iure obsahovala celý ústavně-politický mocenský systém státu, přičemž optimální stav
by v tomto případě znamenal, že co největší množství mocenského působení bude
uskutečňováno uvnitř ústavněprávního rámce“44.
S předchozím dělením souvisí i druhé členění ústav na reálné vs. fiktivní, které je
založeno na shodě textového znění ústavy s faktickou ústavní realitou. Pokud se fungování
ústavně-politického mechanismu shoduje s literou ústavy, hovoříme o ústavě reálné
a v opačném případě při neshodě se jedná o ústavu fiktivní, která se většinou týká pouze
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určitých částí ústav. 45 Toto dělení ve své podstatě odpovídá již analyzovanému dělení, tzv.
ontologickému pojetí ústavy od K. Loewensteina (více viz kapitola 1.2.3).46 S tím
koresponduje členění na ústavu efektivní vs. neefektivní. Jak například připomíná
D. Grimm, přijetí ústavy ve formě zákona nezaručí její právní účinnost. Mnohé zůstávají
pouhým kusem papíru, přičemž se často také nazývají symbolické ústavy, které v reálném
světě nemají žádný vliv a jsou od samého počátku pouhou „výkladní skříní“ konkrétní
země nebo mohou být po svém vzniku efektivní, ale v momentě kdy se jejich ustanovení
dostane do konfliktu s politickými plány nebo opatřeními, začnou být ignorovány. 47
Posledním dělením lze druhy ústav rozčlenit na ústavu v materiálním smyslu vs.
formálním smyslu. Ústavou v materiálním smyslu lze chápat souhrn relevantních pravidel,
které se nacházejí v různých právních pramenech upravující ústavní materii. 48 Ústavou ve
formálním smyslu se rozumí ústavní materie obsažená v konkrétním právním aktu, který se
od ostatních právních norem odlišuje svým názvem (ústava, ústavní popř. základní zákon)
nebo právní silou (nejvyšší). 49

1.4 Funkcionální analýza
Významnou metodou z hlediska ústavněprávní teorie, která prochází celou
diplomovou prací, je metodologické východisko funkcionální analýzy a její konkrétní
aplikace na čínský ústavní mechanismus Ústavy ČLR de iure a de facto. Pojem
funkcionální analýzy obsahuje komparaci jednotlivých ústavních institucí, systému,
skutečností, okolností a příčin dvou odlišných ústavních stavů. Prvním stavem se rozumí
ideální modelová situace života a přiměřená aplikace institutů konkrétní ústavy v jejím
psaném znění. Druhý stav lze chápat jako nezbytné oproštění od striktně modelového
řešení ve snaze nalézt odpověď na otázku, jak zkoumaný ústavní systém jako celek
a potažmo jeho jednotlivé instituce fungují v praxi daného státu. Při analýze druhého stavu,
tj. faktického ústavního života a mechanismu fungování jeho dílčích institutů v praxi, se
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jeví jako nezbytné brát zřetel na politické, sociální a ekonomické vztahy uvnitř daného
ústavního systému země, které ve větší či menší míře ovlivňují a podílejí se na existenci
právního prostředí. 50 Metodou funkcionální analýzy lze s ohledem na výše zmíněné
náležitosti přístupu adekvátně zjistit, „jaká je skutečná úloha zkoumaných institutů
v daném ústavním systému“51.
Cílem funkcionální analýzy je umožnit identifikovat jednu nebo více funkcí
zakotvených v ústavách nebo vykonávaných ústavními institucemi v některých zemích
a analyzovat, zda tyto ústavní instituce ve skutečnosti naplňují svou roli a pravomoci, které
jim byly a priori svěřeny. Pokud tomu tak není, má funkcionální analýza vést ke zjištění,
zda a jakým způsobem jsou tyto funkce ve skutečnosti prováděny. Dále mají nalézt
odpověď na otázku: z jakých důvodů ústavní instituce v praxi fungují – tak, jak doopravdy
fungují, a jaké skutečnosti nebo kritéria tento stav blíže zachycují a vysvětlují.
Funkcionální analýza má ve své podstatě dosáhnout odhalení korelačních nebo příčinných
souvislostí mezi zvolenými ústavními instituty a některých dalších charakteristických jevů
– ať již žádoucích nebo nežádoucích. V celkovém pojetí se tedy jedná o graduální snahu
o kontextuální získání relevantního poznání a pochopení mechanismu, jak se konkrétní
paradigmatické společenské nebo politické zájmy projeví v ústavním právu nebo ho samy
spoluvytvářejí. 52
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2 Historicko-právní vývoj ústavnosti po vzniku
ČLR
Druhá kapitola diplomové práce klade důraz na deskripci a rozbor historickoprávního vývoje ústavnosti po vzniku ČLR, který má za cíl přispět k větší srozumitelnosti
a komplexnosti diplomové práce. K naplnění hlavního cíle práce na následujících řádcích
dochází k charakterizaci jednotlivých ústavních dokumentů a rozhodných okolností, které
ovlivnily jejich přijetí. Přístup historicko-právního vývoje se zabývá porozuměním rozvoje
ústavního práva a proměnami ústavního systému v průběhu času v konkrétní zkoumané
zemi, tj. ČLR.53 Prostřednictvím historické geneze by tato kapitola měla primárně
poskytnout analýzu čínské ústavnosti od vzniku ČLR a sekundárně také deskripci čínských
a mezinárodních okolností, které měly významný vliv na ústavněprávní dění a vytvoření
pro ČLR typických ústavních institutů.
Dříve, než lze přistoupit k popisu vývoje čínského ústavního dění ve 20. století, je
nezbytné si prostřednictvím krátkého exkursu uvědomit předchozí dynastické postavení
Číny, která sama sebe v 19. století stále považovala za nadřazenou „Říši středu“, kolem níž
se vyskytují pouze necivilizované barbarské národy, jež nemohou žádným způsobem
ohrozit její velikost. Čína si stanovila za potřebný cíl národní skupiny, které se na čínském
území nebo v blízkém okolí trvale vyskytují, postupným způsobem asimilovat (sinizovat)54
za účelem jejich splynutí s nejdéle existujícím a centralisticky organizovaným politickým
uskupením na světě.55 Po této etapě dominance ovšem nastalo zcela odlišné období, jehož
počátek lze nalézt v první opiové válce, tj. od roku1840, až do vzniku ČLR, ke kterému
došlo dne 1. října 1949, kdy zvítězila KSČ v občanské válce proti KMT. Časové období,
které pro Čínu znamenalo novou situaci, kdy v „Říši středu“ nastal chaos dynastického
zřízení, propukly interní konflikty a Čína byla uvržena do nerovnoprávného postavení vůči
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ostatním zemím, se nazývá Století ponížení. Jednalo se o poněkud paradoxní situaci, kdy
nejlidnatější stát na světě dovolil značnému počtu cizích aktérů obsadit část svého území
a potlačit výkon svých svrchovaných práv. V konečném důsledku na Čínu nebylo možné
nahlížet jako na úplnou kolonii, která by se podobala té z afrického kontinentu, ale spíše ji
v té době bylo možné považovat za semi-koloniální stát. Následkem období semikoloniální Číny došlo k úpadku ve všech myslitelných formách jejího života, jaký doposud
ve své historii nezažila. Dále zde ze strany západních zemí i od svého odvěkého rivala,
Japonska, docházelo k několika podobám vnějšího tlaku, nezájmu a nerespektování čínské
územní celistvosti, právní suverenity i socio-kulturních hodnot.56
Dnes je ČLR státním aktérem mezinárodního společenství, který lze charakterizovat
jako centrálně spravovaný, semi-autoritativní stát s více než třiceti správními jednotkami57,
zahrnující přes 1,3 miliardy obyvatel58, jenž si za období od svého vzniku do dnešní doby
prošel fázemi turbulentních změn, které více či méně během jednotlivých etap ovlivňovaly
historicko-právní vývoj čínské ústavnosti. Od vzniku ČLR bylo přijato několik ústavních
dokumentů. Konkrétně se jedná celkem o čtyři plnohodnotné Ústavy z let 1954, 1975,
1978 a 1982 a o jeden quasi-ústavní dokument, tzv. Společný program Čínského lidového
politického poradního shromáždění (dále jen Společný program) z roku 1949.59
První plnohodnotnou Ústavou nově vzniklé ČLR se stala Ústava z roku 1954 (dále
jen Ústava 1954). Jejím základním přínosem bylo zakotvení základního vládního systému,
hierarchie státních orgánů včetně práv občanů. V 70. letech 20. století v krátkém časovém
sledu došlo k přijetí dvou ústavních dokumentů. Konkrétně se jednalo o Ústavu přijatou
v roce 1975 (dále jen Ústava 1975) a o tři roky později schválenou Ústavu (dále jen Ústava
1978). Obě Ústavy byly přijaty za specifických společenských podmínek, které způsobily
extrémní levicové názory pramenící v období kulturní revoluce, k jejímuž úplnému
završení došlo až následným úmrtím Maa. Aktuálně účinným kodifikovaným ústavním
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dokumentem se stala Ústava ČLR přijatá v roce 1982 (jen Ústava 1982), která se během
období své existence čtyřikrát novelizovala60. Jednotlivé novely s sebou do čínského
ústavního řádu přinesly obecně platné zásady známé z různých západních ústav, přičemž
lze dojít k závěru, že na první pohled tyto změny z čínské Ústavy 1982 vytvořily souhrnný
ústavní dokument, ale při podrobnějším zkoumání se nelze vyvarovat tvrzení, že se jedná
o pouhou formální proměnu.61 Na následujících řádcích uvedených podkapitol historickoprávní geneze čínské ústavnosti dochází k charakteristice a analýze významných institutů,
které korelují s rozborem jednotlivých obsahových prvků čínské „živoucí“ ústavy.

2.1 Společný program ČLPPS z roku 1949
Celý proces postupného vytváření a schvalování Společného programu, pro který se
také vžil pojem Prozatímní ústava ČLR, započal již v roce 1948, kdy začínalo být stále
více zřejmé, že v probíhající čínské občanské válce zvítězí KSČ nad KMT, i když lze
konstatovat, že v té době KSČ neměla pevnou kontrolu nad celým územím pevninské
Číny. Pozvolné selhávání KMT lze přičítat vyčerpanosti z dlouhotrvajícího boje proti
japonské armádě a také sílící podpoře čínských občanů směrem ke KSČ, kterou je možné
odůvodnit sliby, že pokud komunističtí zástupci v občanské válce zvítězí, bude vytvořena
demokratická vláda. V rámci tohoto historického dění KSČ v červnu svolala delegáty
z různých spřátelených politických stran, aby se zúčastnili diskuse o vytvoření nového
státního útvaru. Orgán, který zde posléze vznikl, byl nazván Čínské lidové politické
poradní shromáždění (dále jen ČLPPS), jehož prvním předsedou se stal Mao. ČLPPS,
které fakticky sloužilo jako ústavodárné shromáždění, na svém zasedání dne 29. září 1949
schválilo Společný program, jenž se de facto stal dočasnou Ústavou.62 Společný program
se členil na preambuli, 7 kapitol a celkem 60 článků, které obsahovaly jednotlivá
ustanovení o obecných ústavních principech, struktuře orgánů státní moci atd.63 Společný
program v postavení quasi-ústavního dokumentu vytyčil podstatu, úlohu, hlavní zásady
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a další nezbytné náležitosti nově zrozeného státního subjektu.64 Článek 17 Společného
programu vyjádřil potřebnost „zrušení všech existujících právních norem a soudního
systému, které byly přijaty za vlády kontrarevoluční KMT, aby došlo k vytvoření nových
zákonů a jiných právních předpisů, které již nebudou utlačovat čínské občany, ale naopak
povedou k jejich právní ochraně a vytvoří funkční soustavu lidových soudů“65. Znění čl. 17
Společného programu dokládá zřetelný důkaz o snaze se zcela oprostit od právních
předpisů dřívějšího období a zahájit tak cestu vzniku „nové“ Číny pod vedoucí úlohou
komunistických představitelů, tj. ČLR.
Implikací tohoto stavu byla existence právní diskontinuity s předchozím právním
pořádkem, tj. republikánským i císařským, na území pevninské Číny, což v praxi vedlo ke
vzniku bezprávního prostředí a hlubšímu společenskému chaosu. Dva dny po ukončení
konference došlo ke vzniku nového státního subjektu v rámci mezinárodního společenství,
tj. 1. října 1949 byla vyhlášena ČLR. Od svého vzniku v roce 1949 zastávalo ČLPPS
v praxi funkci zákonodárce ČLR až do roku 1954, kdy došlo k přijetí regulérní
plnohodnotné Ústavy ČLR a kdy legislativní pravomoc přešla na nově vzniklé Všečínské
shromáždění lidových zástupců (dále jen VSLZ).66

2.2 Ústava z roku 1954
V historickém kontextu se ČLR po svém založení snažila o znovuvytvoření právního
řádu země a s tím spojenou následnou stabilizaci svého právního prostředí. ČLR se tedy po
vzoru ostatních států patřících do „rodiny socialistických zemí“ v oblasti práva vydala na
cestu prohlubování marxistické ideologie. Po svém vzniku se ČLR zařadila do oblasti
výhradní sovětské sféry vlivu a z jejího chování nepramenil pocit touhy spolupracovat
s ostatními nesocialistickými zeměmi. Důvodem této situace byl fakt, že SSSR byl prvním
státem, který nejenom historicky uznal ČLR, ale v následujícím období ji považoval za
jednoho ze svých nejdůležitějších spojenců. Faktickým cílem dominantního postavení
SSSR bylo plně ovládnout ČLR a vychovat si tak dalšího poslušného člena „velké
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socialistické rodiny“. Pod zástěrkou programu pomoci, kterého se ČLR začala účastnit od
roku 1950, SSSR reálně usiloval o získání čínské podpory. Ke zhoršení vztahů se zeměmi
patřícími do skupiny tzv. Západního světa došlo v návaznosti na čínskou účast v korejské
válce, což naopak vyhovovalo sovětské straně, které se tím podařilo si ČLR k sobě silněji
naklonit. ČLR žádné jiné východisko nezbývalo, protože si svou vlastní úrovní
hospodaření nebyla schopna zajistit soběstačnost.67
V ústavní rovině si KSČ v tomto období byla vědoma potřeby sepsání plnohodnotné
Ústavy de iure. Z tohoto důvodu byla v lednu 1953 sestavena Pracovní skupina pro
vytvoření Ústavy ČLR, jejímž předsedou nebyl nikdo jiný, než sám Mao, z čehož je možné
dovodit celkovou důležitost přijetí základního právního dokumentu. Předtím, než byl
finální návrh Ústavy po ročním úsilí předložen ke schválení, byl zamýšlený text Ústavy
dán k dispozici široké veřejnosti k celonárodní dvouměsíční diskusi, již se zúčastnilo
zhruba 150 milionů lidí, kteří celkem předložili více než 1,16 milionu různých připomínek
a návrhů možných změn či doplnění. Takový proces přijímání Ústavy založený na
celostátní diskusi všech občanů byl nejenom bezprecedentní situací v čínské historii, ale
také ve světových dějinách.68 Konečný text Ústavy byl po zapracování odsouhlasených
změn schválen dne 20. září 1954 na prvním plenárním zasedání nově vytvořeného VSLZ
během jeho prvního funkčního období. 69
S ohledem na skutečnost, že ČLR i několik let po svém založení neměla k dispozici
kompletní ústavní dokument a veškeré ústavní mechanismy měly oporu v dočasné Ústavě,
tzv. Společném programu, bylo vzhledem k ustálení problematických otázek vnitřní
politiky zřejmé, že je pouhou otázkou času, kdy ČLR v návaznosti na přijetí své první
Ústavy vstoupí do nové éry ústavnosti. K faktickému okamžiku jejího schválení došlo dne
20. září 1954, čímž se ČLR zařadila po bok většiny moderních států, kteří v odlišných
formách disponují určitým typem základních zákonů. Výchozím inspirativním pramenem
Ústavy 1954 se stala zahraniční úprava. J. Cohen přichází s teorií, že i když se svět během
období studené války nacházel rozdělen na dvě části, kde proti sobě stály západní versus
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východní ideologie, do které patřil SSSR i ČLR, lze s ohledem na ústavní modely tvrdit, že
čínská Ústava 1954 čerpá z idejí západních. Teze J. Cohena konkrétně hovoří o „nepřímém
ovlivnění čínské Ústavy z anglo-amerického či západo-evropského ústavního modelu,
přestože se ve své podstatě pro ČLR jednalo o západní produkt, který z velké části nalezl
svůj vzor v SSSR a v lidových demokraciích střední a východní Evropy, jelikož ve
skutečnosti mnoho z jednotlivých institucí a hodnot zakotvených v ústavách států
sovětského bloku bylo odvozeno od těch západních“70.
Je tedy nepopiratelné, že první čínská Ústava našla svoji inspiraci v marxistických
principech sovětské „lidové demokracie“, i když jak je pro ČLR typické, Mao se zasadil
o to, že čínská ústavní cesta vykazovala pro ni specifické rysy. Na základě všech výše
zmíněných faktů se tak hlavním zdrojovým východiskem Ústavy 1954 stala Ústava SSSR
z roku 1936.71 První Ústava ČLR se členila do čtyř kapitol a celkem obsahovala 106
článků. V první kapitole se nacházel popis dvaceti článků, které například obsahovaly:
závazné obecné principy, povahu režimu, ustanovení o problematice socialistické
a ekonomické podstaty státu a principy vzájemných vztahů mezi etnickými skupinami
v čínské společnosti72. Druhá kapitola se zabývala strukturou konkrétních mocenských
orgánů státu na různých úrovních (centrální i lokální orgány) a jejich jednotlivými
pravomocemi.

Třetí kapitola uvedla základní práva a povinnosti občanů země, kde

zakotvila zákonnou rovnost všech občanů a zakázala různorodé formy diskriminace.
Poslední kapitola upravila otázku národní vlajky, státního znaku a hlavního města.73
Dle M. Tomáška lze čínský ústavní systém vycházející z Ústavy 1954 popsat
několika následujícími prvky:


ústavní systém byl založen na obecných principech sovětských socialistických
ústav - vedoucí úloha KSČ, zásada demokratického centralismu atd.,



nepřímo volené VSLZ se do roku 1955 stalo nejvyšším zákonodárným
orgánem, kdy veškeré legislativní pravomoci převzal Stálý výbor VSLZ,
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existovala formální dělba moci, přičemž ale reálně byla veškerá moc
soustředěna v rukou orgánů KSČ či v trestním soudnictví v rukou
bezpečnostních složek,



formální nezávislost prokuratury na soudech ustoupila faktickému ovlivňování
bezpečnostními nebo vojenskými orgány. 74

S ohledem na skutečnost, že se jedná o socialistickou ústavu, tak stejně jako v jiných
zemích s tímto vládnoucím režimem, čínská Ústava v podobě de iure vykazovala funkci
pouhého vyhovujícího nástroje faktické a monopolní nadvlády KSČ, která de facto
rozhodovala o veškerém dění na území pevninské Číny. Ústava 1954 se stala zcela
irelevantní pro reálné politické dění. 75 Tuto domněnku dokazuje znění čl. 21 a 22 Ústavy
1954, které říká, že VSLZ mělo mít postavení „nejvyššího státního orgánu a zároveň
jediného zákonodárného sboru v ČLR“76. V reálné praxi ovšem k naplňování těchto
oficiálních funkcí VSLZ nikdy nedošlo. Na faktickém projednávání významných
politických rozhodnutí, za které lze považovat například schválení Kampaně proti
pravičákům nebo politiky Velkého skoku, se podílela pouze úzká skupina nejvyšších
představitelů politických složek KSČ. Na základě vyjádření J. Mo lze čínský ústavní
vývoj za období od přijetí historicky úplné první Ústavy ČLR do okamžiku schválení
Ústavy 1975 rozdělit do dvou etap. V rámci první etapy, kterou lze popsat celkovým
nárůstem dominantní pozice extrémní levicové ideologie, ČLR nejdříve vstoupila do
právního vakua, což mělo za přímý následek, že jednotlivá ustanovení Ústavy 1954 byla
systémově opomíjena nebo dokonce zcela opuštěna. To ovšem neznamenalo konec utrpení
čínského ústavního práva, protože k eskalaci již nepřívětivého právního stavu došlo
v druhé etapě, která byla silně poznamenána obdobím probíhající kulturní revoluce. ČLR
se zde ocitla na „legislativním bodě mrazu“, který souvisel s kompletním zrušením všech
právních norem, které měly jakýkoliv základ v Ústavě 1954.77
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Na mezinárodní scéně, konkrétně ve vztahu ČLR k SSSR, jehož Ústava se stala
základním právním východiskem čínské první Ústavy, nadále docházelo k vzájemné
interakci, ale ta již měla poněkud odlišný charakter. Harmonické bilaterální vztahy mezi
ČLR a SSSR, ve kterých byl SSSR ideálním vzorem pro čínský ústavní systém, neměly
dlouhého trvání. Mezi oběma aktéry propukla tzv. Čínsko-sovětská roztržka, k níž se
pozvolna schylovalo již od 50. let 20. století. Nesoulad v jejich dvoustranných vztazích
s sebou přinesl několik historických skutečností. Za první skutečnost se obecně uvádí
kritika kultu osobnosti J. V. Stalina, kterou započal N. Chruščov po svém nástupu do
funkce prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany SSSR. Předseda Mao
tento nový přístup odsoudil, neboť ho pokládal za možné ohrožení svého kultu osobnosti
ze strany vnitřní i vnější politiky. Nastalo tím období ideologického boje, ve kterém byla
položena k řešení problematická otázka, kdo z aktérů se vydal tou „jedinou správnou“
cestou směrem k dosažení původně sdílené víry – vrcholného komunismu. K dosažení
tohoto vrcholu se ČLR rozhodla vydat prostřednictvím politiky velkého skoku78, silně
kritizované ze stany SSSR. Druhou skutečností, již tento konflikt přinesl, bylo nedodržení
závazku ze strany SSSR, kterým ve prospěch ČLR slíbil aktivní jadernou spolupráci za
účelem vlastní výroby nukleární zbraně. Krizi prohloubila čínská kritika vůči sovětské
snaze o amelioraci vztahů se Západním světem. 79
V 60. letech 20. století rozpor mezi ČLR a SSSR kulminoval. Konečným důsledkem
této rozepře bylo, že se SSSR rozhodl ukončit poskytování veškeré materiální pomoci
ČLR, nazval ji nevděčníkem, požadoval zaplacení všech poskytnutých úvěrů a odvolal
sovětské odborné poradce. Období kulturní revoluce a existující hluboký bezprávní stav
v čínské společnosti společně zapříčinily vnitřní rozkol země v katastrofickém rozsahu.
Hlubší destabilizaci vztahů dále také způsobily čínsko-sovětské pohraniční střety
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o území. 80 Dle V. Liščáka v roztržce došlo ke změně cílů obou aktérů, kdy se konkrétně
z původního ideologického souboje dvou minulých partnerů stali rivalové, kteří v boji
nově usilují o dosažení vůdčího postavení mezi komunistickými zeměmi světa.81

2.3 Ústava z roku 1975
Období od roku 1957 do roku 1976 lze definovat jako dobu chaosu, kdy se ve
skutečnosti dodržování ústavního systému nebo v obecné rovině právního státu
nepřikládala žádná váha. ČLR si během tohoto časového úseku prošla drastickými
vnitřními proměnami, které zemi nesměřovaly k opuštění čínské Ústavy a s ní spojeného
právního systému. V souhrnu lze říci, že všechny prodělané změny vedly k dlouholeté
a celoplošné stagnaci ČLR. J. Cohen mezi přelomové události zařazuje zejména
nejasnostmi zahalené úmrtí Lin Biaa82, politické čistky jeho následovníků, přestavbu
strany, vlády a masových organizací pod stále silnějším vedením premiéra Zhou Enlaie
a rehabilitaci mnohých ostřílených lídrů včetně Denga83, který byl během kulturní revoluce
zbaven veškerých svých funkcí a následně byl zavržen.84 Ke značně rozsáhlým proměnám
došlo také v zahraniční politice ČLR, která měla za následek její postupně rostoucí
postavení uvnitř mezinárodního společenství států (např. ČLR v roce 1971 vystřídala
Tchaj-wan v křesle stálého člena RB OSN).85
Impulsem ke změně tohoto čínského statu quo v zahraniční politice byl nový přístup
USA k ČLR, který usiloval o normalizaci vztahů s ČLR, a již výše zmíněná Čínsko-
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sovětská roztržka. Začátek tohoto procesu nastal v roce 1971, kdy se uskutečnila tajná
schůzka H. Kissingera s Zhou Enlaiem v ČLR, jejímž záměrem bylo zorganizovat oficiální
návštěvu amerického prezidenta R. Nixona v ČLR. K realizaci této návštěvy došlo
v nadcházejícím roce, kdy se americký prezident R. Nixon setkal s jeho čínským
protějškem Maem. Tato historická událost byla pojmenována jako „vrcholné setkání 20.
století“, jejímž hlavním cílem byl vznik nové éry společných zahraničních vztahů ČLR
a USA a zároveň měla být nástrojem čínské protisovětské ZP.86
Předtím, než v roce 1975 došlo k přijetí v pořadí druhé čínské Ústavy, byl v roce
1970 ve hře nový návrh Ústavy, jenž představil Lin Biao, který obsahoval radikálně
odlišná ustanovení než doposud účinná Ústava 1954. Návrh byl již schválen ÚV KSČ
a rozšířen k otevřené diskusi na celostátní úrovni. Situace se ale krátce na to změnila,
protože se Lin Biao údajně pokusil o svržení Maa. Z důvodu, že bylo jeho snažení
neúspěšné, návrh nové Ústavy byl nakonec stažen a nepřijat.87 Dne 17. ledna 1975 se na
prvním zasedání čtvrtého VSLZ uskutečnilo schválení druhé čínské Ústavy. 88 Dle J. Mo
přijetí nové Ústavy 1975 znamenalo velký legislativní krok zpět oproti Ústavě 1954,
jelikož tento v pořadí druhý ústavní dokument „vycházel z teorie třídního boje a odrážel
v sobě historické „úspěchy“ kulturní revoluce“, jejichž konsolidace se stala jejím
primárním cílem. 89 Samotná Ústava 1975 obsahovala pouhých 30 článků, z nichž kapitola
o obecných zásadách tvořila polovinu z celkového počtu článků, v porovnání s kapitolou
o základních právech a povinnostech občanů, jež disponovala pouhými čtyřmi články. 90 Na
základě analýzy textu ústavního dokumentu z roku 1975 lze dojít k závěru, že stav, ve
kterém došlo k jejímu schválení, tzn. období kulturní revoluce, se vyznačoval opuštěním
relativně demokratických ustanovení z Ústavy 1954. Ústava vykazovala velké množství
nemoderních a zpátečnických myšlenek, které přispěly k legalizaci extrémního levicového
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systému, kterému dle kodifikovaného znění Ústavy 1954 ve všech státních mocenských
strukturách vládla KSČ (např. ustavení Revolučních výborů).91
Dle M. Tomáška Ústava 1975, k jejímuž schválení došlo těsně před koncem kulturní
revoluce, vykazovala následující prvky, které dokládají značné změny uskutečněné
v čínské společnosti a právním prostředí:


funkce předsedy ČLR byla zrušena a jeho pravomoci se rozdělily mezi ÚV
KSČ a jeho členy,



uzákonila orgán revolučních výborů, jež nahradily místní lidové vlády na
všech úrovních,



formálně stvrdila soustavu lidových soudů dle předchozí Ústavy 1954 –
v realitě ovšem docházelo k projednávání kontrarevolučních zločinů před
masovou veřejností,



odstranila

systém

lidové

prokuratury,

jehož

pravomocí se

ujaly

bezpečnostní složky na všech úrovních. 92

2.4 Ústava z roku 1978
Ústava 1975, která byla charakteristickým produktem kulturní revoluce, a později se
pro ni vžil název Ústava gangu čtyř93, měla velmi krátkého trvaní. Po pádu Gangu čtyř v
říjnu 1976 začala být samotná existence a s ní související aplikace Ústavy 1954
ignorována, takže ve skutečnosti její účinnost trvala méně než dva roky. Brzy byla
nahrazena Ústavou 1978, která byla schválena na prvním plenárním zasedání v pořadí
pátého VSLZ dne 5. března 1978.94 Na území pevninské Číny před přijetím nové Ústavy
nastaly dramatické události. Vše započalo v roce 1976 smrtí předsedy vlády Zhou Enlaie a
pokračovalo během svátku mrtvých v dubnu, kdy se u brány Nebeského klidu shromáždilo
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několik set tisíc lidí, aby si připomnělo věčnou památku zesnulého Zhou Enlaie a nepřímo
tak protestovalo proti kulturní revoluci. Tento pietní akt se přeměnil v největší protestní
nepokoje, jaké Peking nezažil již mnoho let. Demonstrace byla sice potlačena, ale
vicepremiér Deng byl již podruhé mocensky odstraněn. V září stejného roku zemřel i Mao,
což politickou nestabilitu v zemi ještě více prohloubilo. Po zatčení jednotlivých členů
gangu čtyř a po jejich odstranění z politické sféry kulturní revoluce skončila. Krátce na to
byl v rozporu s Ústavou 1975 (nebyl dán souhlas VSLZ) na pozici předsedy vlády
jmenován Hua Guofeng, který hodlal pokračovat v učení Maa, což ovšem nemělo
dlouhého trvání, a nakonec v roce 1978 po náročným souboji o moc zvítězil proreformní
Deng.95 Za těchto podmínek došlo v roce 1978 k uzákonění nové čínské Ústavy, která
vzhledem k okolnostem svého přijetí byla předurčena ke krátké účinnosti. 96
Z obsahové stránky Ústava 1978 náležitě obnovila část vhodných ustanovení Ústavy
1954 a celkově vzato již byla progresivnější než Ústava 1975. Nicméně dle názoru H. Chiu
„stále vycházela z předchozí Ústavy 1975 a odrážela mnohé extrémně levicové názory,
jako například stvrzení „úspěchů“ dosažených během období kulturní revoluce nebo
takzvaný princip pokračování v revoluci pod diktaturou proletariátu“97. Ve výsledku
v komparaci s předchozí Ústavou 1975 znamenala pouze nepatrný pokrok, který lze
spatřovat v jejím účelu, aby se ČLR vrátila k příznivějšímu způsobu fungování.
Na závěr lze konstatovat, že Ústava 1975 ani Ústava 1978 nesehrály důležitou roli při
budování čínského právního systému. Příčinou byla jejich silně ideologizovaná ustanovení,
která nedovolala dosáhnout účinných změn ve prospěch právního státu. Svoje těžiště obě
Ústavy věnovaly podpoře teorii pokračující revoluce pod vedením diktatury proletariátu,
která se nachází v diametrálním rozporu se základními principy moderního ústavního
zřízení, přičemž je možné říci, že za sebou zanechaly pouze nepatrné množství efektivních
změn využitelných pro budoucí legislativní vývoj ČLR. 98 Pro ucelený obraz rostoucí
důležitosti ČLR na mezinárodním poli je potřebné zmínit, že v roce 1979 došlo
k oficiálnímu završení procesu normalizace, kdy byly plně obnoveny vzájemné
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diplomatické vtahy mezi USA a ČLR, což pro americkou stranu zároveň znamenalo
přerušení oficiálních diplomatických styků s Tchaj-wanem a uznání politiky jedné Číny. 99

2.5 Ústava z roku 1982 a její novelizace
Při analýze čtvrté Ústavy ČLR, která je i v současné době stále platná, je nejprve
uvedena její obecná charakteristika a členění, přičemž jsou zmíněny i historické okolnosti,
které ovlivnily její schválení. Dále jsou rozebrány čtyři základní principy Ústavy 1982,
jejichž správné pochopení má zásadní význam pro porozumění, jak samotné Ústavy, tak
i fungování čínského ústavního systému jako celku. Konkrétní jednotlivé články Ústavy
1982, jejichž analýza je nezbytná pro naplnění cíle této práce, jsou zmíněny v následující
třetí kapitole.
Zatímco v roce 1975 byl předseda Mao stále u moci, byla země z velké části
uzavřena před vnějším světem a zároveň se vzpamatovávala z fatálních pokusů o různé
„reformy“ (velký skok, kulturní revoluce). Po smrti „velkého kormidelníka“ Maa v roce
1976 se vlády ujal rehabilitovaný reformátor Deng. V roce 1978 přišel s ideou inovativního
programu rozvoje, s tzv. čtyřmi modernizacemi100, kdy se ČLR vydala na cestu nalezení
a následné implementace možných způsobů univerzálního využití vyzkoušených
zahraničních zkušeností a postupů ve svém specifickém prostředí, což vedlo k důsledku, že
se dnešní ČLR prezentuje jako ekonomicky silný a sebevědomý aktér, který stále neřekl
své poslední slovo.101
Od roku 1978 se téma ústavní reformy stalo ústředním bodem politického života
v ČLR. Poté, co se KSČ shodla na základním principu socialistické právní konstrukce, byl
v roce 1980 sestaven Ústavní revizní výbor, jehož dvouleté úsilí legislativních jednání
a různorodá participace 400 milionů obyvatel (přes 80 % tehdejší dospělé populace) vedly
k přijetí Ústavy 1982, ke kterému došlo dne 4. prosince 1982 na pátém plenárním zasedání
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pátého funkčního období VSLZ.102 Dle M. Tomáška bylo po roce 1979 v čínském
ústavním systému možné sledovat dva hlavní trendy. První z nich znamenal návrat
k ustanovením z Ústavy 1954, kde lze hovořit o skutečnosti, že se Ústava 1982 vrátila
k předchozí ústavní kontinuitě z 50. let a oživila téměř již zapomenuté ústavní instituty
(funkce předsedy ČLR, poté přejmenováno na funkci prezidenta ČLR), na druhé straně
zrušila nevyhovující a nelegální ustanovení vycházející z tezí kulturní revoluce. Druhým
trendem se stalo úsilí o zařazení nových ústavních požadavků tehdejší politické elity, které
byly v kontextu s celkovým děním v ČLR – především ekonomického charakteru.
Konkrétně se jednalo o myšlenky hospodářských reforem Denga, jež Ústava 1982 fakticky
obsahovala v článcích 6 až 18 (např. rozlišování různých druhů a forem vlastnictví).
Přijetím nové Ústavy byla dokončena obnova ústavního systému ČLR a zároveň došlo
k ústavnímu stvrzení již vyhlášených a účinných právních norem, pro které se Ústava 1982
nestala základním zdrojem pro jejich vydávání, protože již existovaly před jejím
schválením. 103
Ústava 1982, která je mnohými ústavními znalci pasována do role historicky
nejzdařilejší a nejkomplexnější čínské Ústavy, se skládá ze čtyř hlav, sedmi oddílů a 138
článků, které se člení následujícím způsobem:


Preambule,



Hlava I – Obecné principy,



Hlava II – Základní práva a povinnosti občanů,



Hlava III – Orgány státní moci,



Oddíl I – VSLZ,



Oddíl II – Prezident ČLR,



Oddíl III – Státní rada,



Oddíl IV – Ústřední vojenská komise,



Oddíl V – Místní shromáždění lidových zástupců a místní lidové vlády na
různých úrovních,
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Oddíl VI – Orgány samosprávy národních autonomních oblastí,



Oddíl VII – Lidové soudy a lidové prokuratury,



Hlava IV – Státní vlajka, hymna, znak a hlavní město. 104

Poslední odstavec preambule definuje základní význam Ústavy 1982, který
zdůrazňuje potřebnost vybudování právního systému při budoucím procesu modernizace
ČLR. Preambule konkrétně stanoví, že: „Tato Ústava v právní formě potvrzuje úspěchy
čínských lidí všech národností dosažených při jejich bojích a definuje základní systém
a základní úlohy státu; je to (Ústava) základní zákon státu a disponuje nejvyšší právní
pravomocí. Lidé všech národností, všechny státní orgány, ozbrojené síly, všechny politické
strany a veřejné organizace, všechny podniky a instituce v zemi musí brát Ústavu jako
základní normu chování a jsou povinni dbát na dodržování důstojnosti Ústavy a zajistit její
provádění“105.
Problematikou základních principů Ústavy 1982 se konkrétně myslí ty důležité
zásady, které mohou být identifikovány z Ústavy samotné i z jejího fungování v praxi.
Čtyři stěžejní principy („Four Cardinal Principles“) vyhlásil v březnu roku 1979
reformátor Deng, tehdejší faktický vůdce ČLR, a posléze byly začleněny do Ústavy 1982.
Jedná se o fundamentální východiska formulace a aplikace čínské Ústavy a základní
kritéria, jež mají být dodržena při chodu národních a sociálních systémů. Mohou
vyjadřovat podstatné vlastnosti, jejichž pochopení je nezbytným předpokladem pro
porozumění podstatě a implementaci čínské Ústavy. Čtyři stěžejní principy přijaly za své
i následující generace vůdců ČLR a v současné době tvoří ideologické jádro čínského
vládnoucího režimu. 106
Deng přistupoval k těmto principům jako k ideologickému prostředku, který mu
pomůže zajistit legitimitu moci KSČ a zároveň odrazit útoky krajně levicového křídla
strany na pokrokové ekonomické reformy a politiku otevírání se světu. Deng ve svém
proslovu pravil, že: „[...] k uskutečnění plánu čtyř modernizací musíme ideologicky
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a politicky dodržovat čtyři stěžejní principy. To je základní nutný předpoklad pro dosažení
modernizace“107.Výše popsané čtyři stěžejní principy jsou uvedeny v preambuli
a vybraných článcích Ústavy 1982. Jedná se o následující formulace jednotlivých principů:
1) zachovat vedoucí úlohu KSČ,
2) nezpronevěřit se idejím marxismu-leninismu, Maovu myšlení, teorii Denga
a důležité myšlence trojí reprezentace (od roku 2004),
3) prosazovat demokratickou diktaturu lidu,
4) následovat cestu socialismu. 108
L. Carlos ve svém díle charakterizuje postavu Denga a jeho ideu čtyř stěžejních
principů: „Na rozdíl od Maa, který byl zarytý ideolog, lze Denga charakterizovat jako
pragmatika. Jeho myšlenky čerpaly z velké části z praktických zkušeností a také se
zaměřovaly na praktické cíle [...]. Jeho přístup byl spíše pozvolný, kdy na jedné straně
hlásal neochvějné dodržování jím vytyčených „čtyř stěžejních principů“, nicméně na druhé
straně také potvrdil zásadní úlohu právních institutů v socialistické společnosti. V důsledku
jeho rozlišování mezi ideologií a politickou praxí, nespatřoval v tomto přístupu žádnou
kontradiktornost. Ideologie byla zdrojem legitimity KSČ, aby mohla vládnout a čtyři
stěžejní principy se staly základem této ideologie. V praxi ovšem nemohly být považovány
za mimoprávní a měla jim být poskytnuta právní forma za účelem přiznání jim nejvyšší
autority. Nepochyboval o tom, že zákon disponuje touto nejvyšší autoritou“109.
Vedoucí úloha KSČ je považována za nejdůležitější z těchto principů. V preambuli
Ústavy 1982 jsou uvedeny čtyři události z moderní čínské historie: revoluce v roce 1911,
která vedla k založení Čínské republiky, založení ČLR v roce 1949, přechod od nové
demokracie k socialistické společnosti a vítězství dosažené po tomto přechodu.110
S výjimkou založení Čínské republiky došlo ke zbývajícím třem událostem pod vedením
KSČ a tyto události zásadním způsobem změnily ČLR a životy Číňanů všech
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národností.111 V problematice prvního stěžejního principu si L. Carlos všiml vzájemně si
odporujících tvrzení, že: „Zatímco strana hovořila o nadřazenosti práva, v realitě došlo
k zakotvení slovního spojení „vedoucí úlohy KSČ“ do preambule Ústavy 1982, čímž
vznikla situace, kdy Ústava jako zákon s nejvyšší právní silou v zemi byl formálně podřízen
politické straně“112. Dle mého názoru se jedná o založení právního stavu, kdy dochází ke
kodifikaci již fakticky vykonávaného mechanismu, který na místo zvýšení právní jistoty,
jež by byla v čínské společnosti žádoucí, KSČ v praxi umožňuje ovládat politické dění
v zemi. Tato situace implikuje skutečnost existující značné diskrepance mezi čínskými
ústavami de iure a de facto a usnadňuje, aby právní prostředí v zemi zůstalo zahaleno pod
rouškou tajemství.
Druhým ze čtyř stěžejních principů je nezpronevěření se idejím marxismuleninismu, Mao Zedongovu myšlení, teorii Deng Xiaopinga a důležité myšlence trojí
reprezentace. Po vítězství KSČ a vzniku ČLR v roce 1949 došlo na čínském území
k inkorporaci ideologické doktríny marxismu-leninismu jako sociologického systému,
filozofii člověka a společnosti i politické nauky. V ČLR ovšem neprobíhal bezhlavý proces
aplikace tezí této doktríny, ale docházelo k jeho eklektickému skloubení s čínským
prostředím, z čehož bylo posléze vytvořeno marxisticko-leninské učení a Maovy ideje, tj.
modifikovaný marxismus-leninismus s čínskými prvky. Čínská ideologická doktrína byla
po konci kulturní revoluce obohacena o teorii Denga, která v podstatě obsahovala převážně
ekonomické ideje, protože Deng se oproti Marxovi rozhodl přijmout tržní ekonomiku
namísto centrálně plánovaného hospodářství. 113 Výše zmíněná ideologická východiska
byla poslední novelou Ústavy 1982 v roce 2004 rozšířena čtvrtým prvkem – důležitou
myšlenkou trojí reprezentace Jiang Zemina. 114 Teorie deklaruje, že KSČ na počátku 21.
století měla za prvé představovat rozvojové trendy nejmodernějších výrobních sil
zahrnujících také soukromé podnikání. Za druhé má ztělesnit orientaci nejrozvinutější
kultury a ve třetím případě má reprezentovat základní zájmy co nejširší skupiny lidí
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v ČLR. 115 Celkově lze shrnout, že Jiang Zeminova idea trojí reprezentace změnila povahu
KSČ ze strany revoluční na stranu vládnoucí.
Za třetí stěžejní princip, na kterém je založena Ústava 1982, se považuje zásada
demokratické diktatury lidu. Tento princip zakotvuje článek 1 odst. 1 Ústavy 1982
v přesném znění: „Čínská lidová republika je socialistický stát demokratické diktatury lidu
vedeného dělnickou třídou, založený na svazku dělníků a rolníků“. K tomuto stejnému
textu preambule ještě dodává: „[...], která je ve své podstatě diktaturou proletariátu, byla
již konsolidována a rozvinuta“116. Premisou „lidové demokratické diktatury“ se rozumí
fakt, že KSČ a stát zastupují lid a jeho jménem také jednají, ale zároveň disponují a mohou
využít své diktátorské moci proti reakcionářským silám (členům KMT).117 Jinými slovy
řečeno, se pod eufemismem „demokratické diktatury lidu“ chápe kombinace dvou
protichůdných způsobů vlád pod vedením KSČ, tj. demokracie a diktatury, které byly
v čínské Ústavě spojeny do jednoho slovního spojení, kde první má význam demokracie
pro lid a druhý diktatury nad reakcionáři. Pod pojmem „lid“ se rozumí skupina dělníků
a rolníků, která byla vybrána, protože tento svazek dohromady činil 80 až 90 % veškeré
čínské populace, dále zástupci drobné buržoasie (městské i celostátní) a intelektuálové. Dle
Maa je koncept „lidu“ velmi široký a těžko uchopitelný, takže lze pod tento termín
subsumovat všechny osoby podporující a účastnící se socialismu. Všichni ostatní jsou
naopak klasifikováni jako „nepřátelé lidu“. Na rozdíl od pojmu demokracie se zde
diktaturou vyjadřuje nezbytná protisíla vůči recidivistickým tendencím ve společnosti
(nepříteli), které chtějí zničit socialistický systém, jelikož by se vláda bez takové diktatury
mohla v nejhorším případě přeměnit v diktaturu buržoazie nebo v jinou podobně „zvrhlou“
formu vlády. 118
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Poslední princip se týká následování cesty socialismu, který je stanoven v čl. 1 odst.
2 Ústavy 1982, jenž praví, že: „Socialistický systém je základním systémem ČLR. Záměrné
narušení socialistického systému ze strany jakékoliv organizace nebo jednotlivce je
zakázáno“119. Důležitost tohoto principu na současné politické dění v ČLR lze deklarovat
prohlášením úřadujícího prezidenta Xi Jinpinga (dále jen zkráceně Xi), který vyzval členy
KSČ, aby nalezli poučení v historických událostech, přičemž neopomněl zdůraznit, že:
„Socialistická cesta s čínskými rysy musí být neochvějně následována a strana musí sloužit
lidem srdcem i duší“120.
Pro komplexní pochopení fungování všech čtyř stěžejních principů čínské ústavnosti
je zároveň vhodné uvést část odstavce preambule Ústavy 1982, ve kterém jsou použity tyto
zásady dohromady. Konkrétní znění stanoví, že: „Pod vedoucí úlohou KSČ a odborným
vedením marxismu-leninismu, Maovým myšlení, teorií Denga a důležitou myšlenkou trojí
reprezentace, budou čínští občané všech národností i nadále dodržovat princip
demokratické diktatury lidu a následovat cestu socialismu, vytrvají v provádění reforem
a otevírání se okolnímu světu [...], budou rozvíjet socialistickou tržní ekonomiku, rozvíjet
socialistickou demokracii, zlepší socialistický právní systém [...] a promění Čínu
v socialistickou zemi [...]“121.

2.5.1 Novela z roku 1988
Ústava 1982 hrála pozitivní roli nejen při podpoře celkové výstavby socialistického
právního systému ČLR, ale zároveň se také prostřednictvím čtyř novelizací přizpůsobila
tehdejším potřebám hospodářských a jiných reforem. Dne 12. dubna 1988 se uskutečnilo
první zasedání sedmého VSLZ, kde byla přijata historicky první novela Ústavy 1982.
Hlavním cílem této reformy se stala ekonomická oblast, kde došlo ke konkrétním změnám
v otázce legalizace soukromého podnikání, které se stalo „doplňkem“ systému veřejného
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vlastnictví, a v problematice zvýšení produktivního užívání půdy včetně zlegalizovaní
jejího převodu.122
Sama Ústava 1982 neobsahovala žádné výslovné ustanovení o soukromém podnikání
nebo vlastnictví, přičemž již od konce 70. let byly v plném proudu reformy čtyř
modernizací nastolené Dengem, jejichž primárním cílem se stalo oživení a rozvoj čínského
hospodářství. S ekonomickými reformami v čínské společnosti docházelo ke vzniku
soukromého vlastnictví a podnikání, které bylo upraveno některými konkrétními právními
předpisy, čímž se tyto právní normy dostaly do faktického rozporu s Ústavou 1982. Tento
nežádoucí právní stav se vyřešil novelizací Ústavy 1982 z roku 1988.123 První změnou bylo
novelizováno znění článku 11 Ústavy 1982, do kterého byl nově zahrnut odstavec: „Stát
umožňuje existenci a rozvoj soukromého sektoru ekonomiky v mezích stanovených
zákonem. Soukromý sektor ekonomiky tvoří doplněk k socialistické veřejné ekonomice. Stát
chrání zákonná práva a zájmy soukromého sektoru ekonomiky, vede ho a vykonává nad
ním dohled a kontrolu“124. Druhou proměnou prošel článek 10 odst. 4 Ústavy 1982, který
po přijetí novely stanoví, že: „Žádná organizace ani jednotlivec si nemůže přisvojit,
koupit, prodat nebo jiným způsobem se angažovat při převodu půdy nezákonným
způsobem. Právo na užívání půdy může být převedeno v souladu se zákonem“125.

2.5.2 Novela z roku 1993
Pro lepší kontextuální pochopení důvodů vedoucích ke schválení v pořadí druhé
novely Ústavy 1982 je významné uvést historické události, které v tehdejší době probíhaly
na území ČLR. Od konce 70. let bylo v určitých čínských oblastech možné spatřovat
paralelu s obdobím nerovnoprávných smluv uzavíraných ve 20. století, ve kterých se
vymezily náležitosti nuceného otevření pobřežních přístavů obchodníkům ze zahraničí. Dá
se říci, že byly určitým vzorem pro pozdější myšlenku vzniku tzv. zvláštních ekonomických
zón (dále jen ZEZ), jež se postupným způsobem přeměnily v centra obchodního styku
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a staly se hnacím motorem čínského ekonomického rozvoje, který započal Deng. Dle
definice J. Ahrense lze ZEZ popsat jako: „Geograficky nebo funkčně omezené části
hospodářství, v nichž se pravidla a jiné instituce v oblasti výroby a distribuce zboží
a služeb liší od těch, které se vyskytují ve zbytku ekonomiky. Tato speciální zařízení jsou
vytvářena za účelem podpoření a upřednostnění hospodářské činnosti v určité konkrétní
oblasti. Obecně platí, že ZEZ nabízejí jak finanční pobídky, jako jsou nižší daně, tarifní
sazby a dotace, tak i významnou deregulaci právního a správního rámce nebo poskytování
právních výsad“126. ZEZ měly být počátečním klíčem k přísunu zahraničního kapitálu do
taxativně vymezených teritorií a posléze, pokud uspějí, existovala myšlenka jejich
rozmístění bez omezení po celé ČLR.
Deng poté, co se rozhodl oficiálně odejít z politické scény, stále v „zákulisí“
politického dění zůstával považován za faktického nejvyššího vůdce ČLR. Byl oficiálně
považován za hlavního architekta čínských ekonomických reforem a socialistické
modernizace, ale vzhledem k incidentu na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989127, ke
kterému došlo v roce 1989, byla Dengova glorifikovaná persona výrazně oslabena, tempo
reforem zpomaleno a uvnitř KSČ se začala vytvářet silně levicová protikapitalistická
frakce. Z těchto důvodů bylo třeba, aby si po svém odchodu z politických funkcí pomocí
známé inspekční „cesty na jih“ znovu upevnil svou pozici a hlavně utvrdil jím nastolené
hospodářské reformy, které bylo k dosažení úrovně socialistické tržní ekonomiky nutné
kontinuálně prohlubovat.128
Z výše zmíněných důvodů a v důsledku zmíněných okolností byla doktrína
socialistického tržního hospodářství potvrzena jako nezbytná ekonomická součást
vybudování úplné fáze socialismu. Na prvním plenárním zasedání XIV. sjezdu KSČ došlo
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k oficiálnímu přijetí této doktríny. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné pro potřeby
nové doktríny poskytnout ústavní základ, což dne 29. března 1993 vedlo k přijetí již druhé
novelizace Ústavy 1982, která s sebou přinesla několik změn souvisejících se
socialistickou tržní ekonomikou. V Ústavě 1982 byla zakotvena nová forma obchodní
společnosti, tj. státem vlastněného podniku. Dále se z tradičního pojetí státem centrálně
plánované ekonomiky, kterou zahrnovaly všechny předchozí Ústavy, vyvinula socialistická
tržní ekonomika.129 V souhrnu se jednalo o devět konkrétních změn jednotlivých
ustanovení Ústavy 1982, které byly založeny na přijetí nové nauky – socialismu se
specifickými čínskými rysy, kdy i socialistická země může mít svůj druh tržní
ekonomiky. 130 Zjednodušeně řečeno, bylo nutné stanovit nové ústavní základy pro
pokračující a prohlubující se ekonomický rozvoj ČLR.

2.5.3 Novela z roku 1999
Ústavní změny provedené předchozí novelou s sebou přinesly odklon od direktivního
řízení národního hospodářství. Po incidentu na náměstí Nebeského klidu v Pekingu
reagoval západní svět uvalením řady ekonomických sankcí. Dále byla přerušena veškerá
vzájemná vojenská spolupráce a uvaleno zbrojní embargo na vývoz zbraní do ČLR, které
i v současné době stále platí a je častým katalyzátorem sporů se západními zeměmi.
Naopak ekonomické sankce byly vzhledem k probíhajícím legislativním reformám v 90.
letech záhy zrušeny. 131 Dle M. Tomáška započatý proces reformního odstraňování bariér
soukromého podnikání s sebou přinesl značné úspěchy čínské ekonomiky a ČLR se
prostřednictvím aplikace politiky otevřených dveří ocitla v postavení jednoho
z nejdůležitějších mezinárodních aktérů světové ekonomiky, což na jedné straně
znamenalo velké množství legislativních změn, ale na druhé straně také proměnu ideového
základu čínského práva (idea „nového konfuciánství“). Obsah třetí novely v roce 1999
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zahrnoval ústavní podklad pro potřebné schvalování absentujících právních předpisů
v čínském právu. 132
Dne 15. března 1999 došlo během druhého plenárního zasedání devátého VSLZ
k pořadí již třetí novelizaci Ústavy 1982. Celkově došlo k úpravě šesti článků, přičemž
těžiště těchto změn se jednak zaměřilo na posílení významu socialistického principu
„právního státu“ (rule of law), jehož dosažení se stalo státním cílem, a zároveň také na
podporu ústavní pozice neveřejného vlastnictví. 133 Klausule socialistického "právního
státu" byla do Ústavy 1982 začleněna jako nový odstavec článku 5 ve znění: „ČLR
spravuje zemi v souladu se zákonem

a vytváří z ní socialistický právní stát (rule of

law)“134. Dle J. Mo byly změny přinesené touto novelou přijaty „na základě požadavku na
smysluplné provedení reforem v oblasti ekonomiky, politiky a sociální péče“135. Deng
předpokládal, že ČLR setrvá delší čas v předběžné fázi socialismu. Řízení ČLR navenek
probíhalo v souladu se zákonem, tzn. jako naplňování teze socialistického právního státu,
ale ve skutečnosti pouze občané byli povinni se řídit právními předpisy, ale sama vláda
nemusela. K tomu, aby i vláda dodržovala právní normy země, dle jeho názoru dojde až
v následující etapě. Oproti předchozí novele došlo k posílení statutu soukromého sektoru,
který se z pouhého „doplňku“ ocitl v pozici „důležité součásti“ socialistické tržní
ekonomiky. 136

2.5.4 Novela z roku 2004
Mezitím než byla schválena další novela, ČLR učinila rázný krok vstříc svému
rostoucímu mezinárodnímu postavení a pokračujícímu ekonomickému rozvoji. Dne
11. prosince 2001 vstoupila do WTO, což zároveň znamenalo nutnost dalších
legislativních reforem. 137 Prozatím poslední novelizační příspěvek čínského ústavního
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práva byl přijat na druhém plenárním zasedání desátého VSLZ dne 14. března 2004. Tato
novela znamenala historický přelom v čínském přístupu ke konceptu lidských práv, který
byl úplně poprvé v čínských ústavních dějinách začleněn do ústavního textu. V podobě
nového odstavce k článku 33 Ústavy 1982, který stanoví, že „stát respektuje a chrání
lidská práva“138, přičemž toto nové ustanovení poskytuje právní základ pro neexplicitně
vyjmenovaná lidská práva (např. ochrana životního prostředí). Přijetím této novely se
Ústava 1982, dle tvrzení čínských profesorů ústavního práva, přiblížila požadavkům na
mezinárodní ochranu lidských práv, z čehož lze usuzovat, že ČLR oficiálně lidsko-právní
oblasti přikládá rostoucí význam. 139
Mezi další významné změny pramenící z poslední novelizace patří zařazení
myšlenky trojí reprezentace od Jiang Zemina (rozbor viz výše) nebo revidované znění
článku 13, které prohlašuje, že „soukromé vlastnictví občanů nabyté zákonným způsobem
je nedotknutelné“140. Zde se jedná o značný posun k posílení ochrany práv
v soukromoprávní sféře občanů, ale při porovnání s článkem 12, jenž stanoví, že:
„Socialistický veřejný majetek je posvátný a nedotknutelný“141, je možné vidět, na který
institut vlastnictví čínské ústavní právo klade větší důraz. Poslední proměna, která
vykazuje reformní charakter směřující k adopci prvků demokratického zřízení, je obsažena
v článku 67 Ústavy 1982, kde došlo k přejmenování institutu vyhlašování stanného práva
na „nouzový stav“ (důvodem se stalo zefektivnění právních prostředků v boji proti
epidemií SARS).
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přinesly celkem jedenatřicet změn Ústavy 1982, která i nadále čelí novým výzvám 21.
století. 143
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3 Prvky „živoucí“ ústavy ČLR
Třetí kapitola tvořící jádro celé práce má s využitím předchozích kapitol nalézt
odpověď na výše stanovený hlavní cíl práce, tj. identifikovat a analyzovat společné
ústavněprávní a politické prvky, které se v souhrnu podílejí na vytváření reálné podoby
čínské „živoucí“ ústavy, na základě které v praxi fungují ústavněprávní mechanismy
čínského politického života. To znamená zejména uvést, z jakých jednotlivých prvků se
skládá čínská ústava de facto v porovnání s normativním textem Ústavy de iure. Analýza
prováděná v této kapitole má s využitím zjištěných kvalitativních informací umožnit
komplexní vyhodnocení obsahu „živoucí“ ústavy ČLR. Konkrétně mají být identifikovány
a rozebrány jednotlivé prvky, které je dle autora možné rozdělit na šest hlavních prvků
typických pro faktické fungování čínské Ústavy 1982 v praxi. Třetí kapitola se na základě
těchto prvků skládá ze šesti podkapitol. Dále se v této kapitole uskuteční charakterizace
několika významných hledisek čínského ústavně-politického systému a jeho subjektů.
Dílčím cílem je také zjištění čtyř hlavních zdrojů „živoucí“ ústavy ČLR, ve kterých
jednotlivé prvky nacházejí svoji oporu. Patří mezi ně čtyři hlavní zdroje: Ústava KSČ,
ústavní doktrína, ústavní zvyklosti a ústavní zákony, jež mimo text čínské Ústavy 1982
ovlivňují faktické ústavní mechanismy ČLR. 144
Vzhledem k tomu, že v Evropě bylo během období osvícenské éry právo považováno
za aktivní nástroj lidského rozumu a odraz obecné vůle celé společnosti, se v procesu
utváření národní politiky ústava stala jediným kodifikovaným právním dokumentem, který
vymezil významné instituty pro fungování moderního státu. Ve své podstatě byla psaná
ústava de iure základním stavebním kamenem pro zformování moderního státu, přičemž
v absolutní podobě lze dokonce tvrdit, že „není-li ústavy, tak není moderního státu“145.
S postupem času se toto západní pojetí ústavy začalo šířit po celém světě a v zemích, kde
doposud žádné ústavy západního typu nebyly známy, docházelo ke schvalování ústav
založených na západních vzorech. Byly vypracovány na základě tezí právních expertů,
kteří disponovali znalostmi zahraničních ústav. V souladu s tím výsledné ústavní dílo,

144

JIANG, Shigong. Written and Unwritten Constitutions: A New Approach to the Study of Constitutional
Government in China. str. 22.
145
Tamtéž, str. 13.

46

i přes některé charakteristické rysy daného území, víceméně vykazovalo shodná
ustanovení s ústavami existujícími na západní straně polokoule, zejména pokud se
konkrétně jednalo o obecné zásady, jako je například pojetí struktury vlády a ochrany
občanských práv. V oblastech s nedostatečně rozvinutým ústavním systémem docházelo
k inkorporaci ústav západního stylu, čímž jsou myšleny ústavy jak liberálního, tak
i socialistického charakteru (za tzv. západní byly považovány i sovětské ústavy). 146
Důsledkem těchto umělých ústavních inkorporací se pro tyto státy staly dva druhy
negativních implikací. V prvním případě se některé z těchto zemí musely potýkat
s obdobím politické nestability a dlouhodobých společenských nepokojů, jež ve své
podstatě vyplývaly z konfliktů mezi jejich původními hospodářskými, sociálními
i kulturními podmínkami a mezi jednotlivými právními instituty západních ústav.
V druhém případě jiné země musely čelit značné mezeře mezi jejich ústavou de iure
a realitou faktické ústavy, což následně vedlo k situaci, kdy sice v dané zemi kodifikované
ústavy existovaly, ale jejich jednotlivá ustanovení se nestala zdrojem reálně prováděných
ústavních mechanismů.147 Druhý případ je možné v současné době pozorovat u ČLR, která
na jedné straně, stejně jako většina ze skoro 200 zemí mezinárodního společenství,
disponuje řádně psanou ústavou, ale na straně druhé čínská ústava svým čtenářům již
skutečně nesdělí, jak stát v praxi funguje, a opravdová čínská ústava tak oficiálně zůstává
zakryta mnoha nejasnostmi (více viz analýza Ústavy 1982 v kapitole 2.5).148 Z těchto
hledisek vyplývá, že k celkovému porozumění čínské ústavnosti výklad textového znění
čínské Ústavy de iure musí vycházet nejen ze základních interpretačních principů
ústavního práva, ale zároveň je nezbytné provést analýzu faktického fungování státu neboli
ústavy de facto.149 Soudobý liberálně demokratický původ Ústavy 1982 je podrobován
stále větším tlakům ze strany KSČ, která si vytyčila, že vytvoří svou vlastní faktickou
formu ústavy, jež bude v souladu s charakteristickými podmínkami typickými pro ČLR.
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3.1 Vztah mezi KSČ a Všečínským shromážděním
lidových zástupců
Předtím, než lze přistoupit k analýze prvního z vybraných prvků čínské „živoucí“
ústavy, za který byl zvolen existující bilaterální vztah mezi KSČ a VSLZ, je z hlediska
ucelené systematiky práce nezbytné poskytnout charakterizaci obou samotných subjektů,
tj. KSČ a VSLZ. Z této charakterizace čerpají i další podkapitoly obsahující analýzu
dalších z prvků „živoucí“ ústavy ČLR.
Za prvé dochází k popisu KSČ, k jejímuž založení jako politické strany a zároveň
revolučního hnutí došlo v červenci 1921 v Šanghaji. S členskou základnou čítající více než
85 milionů jedinců se KSČ řadí k jedné z největších politických stran na světě.150 KSČ lze
charakterizovat jako monolitické uskupení s monopolním postavením, které v ČLR
celoplošně na ústřední, provinciální a lokální úrovni ovládá politický život. Ve vztahu ke
struktuře KSČ lze hovořit o velmi rigidním systému, jenž si za období své existence
uchoval své operativní mechanismy a jednotlivé orgány. Ústředním orgánem strany je
stranický kongres, jenž se koná v rozmezí jednou za pět let a účastní se ho okolo 2000
delegátů ze stranických organizací po celé zemi, kteří se scházejí na plenárním zasedání
k volbě členů Ústředního výboru KSČ (dále jen ÚV KSČ) na funkční období pěti let. ÚV
KSČ se skládá z přibližně 200 řádných členů a 150 „kandidátů“ s poradním hlasem
(v současné době je poměr 205 ku 171), kteří se scházejí nejméně jednou za rok a ve
většině případů jsou tito „zástupci“ schváleni již a priori a během plenárního zasedání se
spíše jedná o formální akt jejich oficiálního potvrzení. 151 Dále hlavní pravomocí ÚV KSČ
je ustanovit Politbyro složené z 20 až 25 řádných členů (v současné době 25 členů), které
v mezidobí vykonává funkce ÚV KSČ. Nejužší stranické vedení a současně nejvyšší orgán
tvoří Stálý výbor politbyra ÚV KSČ, který se skládá pouze ze šesti až devíti (v současné
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době má sedm členů) „vyvolených“ jedinců, kteří v praxi disponují nejvyšší rozhodovací
pravomocí uvnitř celého čínského území.
Denní administrativní stranickou agendu zajišťuje Sekretariát KSČ, jehož Generální
tajemník je formálně nejvyšším hodnostářem strany a v současné době tuto funkci
vykonává prezident Xi. KSČ se dále interně člení na různé výbory či komise, jako je např.
Komise zabývající se odhalováním a trestáním stranických členů za zneužívání svých
kompetencí nebo komise, prostřednictvím které si udržuje kontrolu nad čínskými
ozbrojenými silami. KSČ má své zástupce ve všech hlavních administrativních institucí
i v orgánech státních korporací.152 Dle znění preambule Ústavy 1982 se za základní
politický systém, jenž se v ČLR uplatňuje, považuje multipolární stranický systém, který je
založen na „spolupráci více stran a politických konzultací pod vedením KSČ“153. Tento
systém, jenž má svůj původ v demokratických zemích, se v ČLR změnil ve stav, kdy si
tamější představitelé osvojili západní ústavněprávní institut a pouze ho „obohatili“ o čínské
prvky. To vedlo k situaci, že na jedné straně tento stranický model ve své podstatě
představuje případ, ve kterém KSČ v rámci ČLR ztělesňuje jediného aktéra disponujícího
faktickou mocí, ale na straně druhé při splnění podmínky, že bude přijata vedoucí úloha
KSČ, se osm nekomunistických politických stran154, k jejichž ustavení došlo již před
vznikem ČLR, ve spolupráci s KSČ může zapojit do diskuse a řízení státních záležitostí.155
Pod slovním spojením politické konzultace se rozumí, že se pod vládnoucí úlohou
KSČ všechny strany, masové organizace a zástupci všech sfér života zúčastní konzultací
o základních státních otázkách týkajících se politické, ekonomické, kulturní a sociální
problematiky předtím, než dojde k přijetí finálního rozhodnutí, a v diskusi o důležitých
otázkách při provádění rozhodnutí nebo v diskusi o hlavních otázkách, kdy dochází
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k implementaci již přijatých rozhodnutí. Politické konzultace, jež jsou důležitou politickou
a organizační formou čínského multipartismu, probíhají na úrovni politického fóra, které se
nazývá Čínské lidové politické poradní shromáždění (dále jen ČLPPS), jež zároveň
vykonává demokratický dohled, pod který spadá otázka provádění čínské Ústavy,
dodržování zákonů a jiných právních předpisů, realizace politik formulovaných ÚV KSČ,
provádění národních plánů hospodářského a sociálního rozvoje atd. Veškeré kooperativní
vztahy mezi KSČ a ostatními politickými stranami, tzv. Jednotné fronty, jsou založeny na
principu „dlouhodobé koexistence, vzájemné kontroly, reciproční upřímnosti při veškerých
jednáních a sdílení všeho dobrého i zlého v rámci ČLPPS“156. Pro lepší vizualizaci jsou
v přílohách č. 1 a č. 3 uvedeny diagramy vysvětlující a popisující současné rozdělení
mocenské struktury v ČLR.
Za druhé na řadu přichází charakterizace VSLZ, které je dle znění čl. 57 Ústavy
1982 „nejvyšším orgánem státní moci v ČLR“157. Jedná se o jednokomorový parlament
sestavený z necelých 3000 zástupců, což z něho dělá největší orgán téhož druhu na světě.
Ustavení delegáti pocházející ze všech čínských provincií, autonomních oblastí,
municipalit, zvláštních administrativních oblastí a ozbrojených sil zastávají funkci po dobu
pěti let, přičemž plenární zasedání celého VSLZ se fakticky schází pouze jednou za rok,
vždy v prvním čtvrtletí daného roku, na obvyklou dobu dvou týdnů. Za účelem zvýšení
efektivity nedynamického VSLZ byl ustanoven Stálý výbor VSLZ (v současné době má 171
členů), kterému je svěřen výkon nejvyšší státní moci v období, kdy samotné VSLZ
nezasedá. Přes 70 % všech delegátů VSLZ vykazuje příslušnost ke KSČ, přičemž zbývající
počet pochází z ostatních osmi „demokratických stran“ Jednotné fronty.158
Ústava 1982 o VSLZ v čl. 58 stanoví, že: „Zákonodárnou moc státu vykonává VSLZ
a jeho Stálý výbor“159, přičemž čl. 62 a čl. 63 obsahují enumerativní seznam konkrétních
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prerogativ VSLZ, z nichž je nezbytné zmínit pravomoc měnit ústavu, dohlížet na její
dodržování, přijímat a měnit zákony v oblasti trestněprávní, občanskoprávní a v oblasti
organizace orgánů státní moci. Dále jmenuje a odvolává prezidenta a viceprezidenta ČLR,
členy Stálého výboru, předsedu Ústřední vojenské komise, předsedu Nejvyššího lidového
soudu, generálního prokurátora Nejvyšší lidové prokuratury a na základě nominace
prezidenta jmenuje premiéra atd.160 Na rozdíl od západních parlamentních modelů do
VSLZ probíhá nepřímá volba delegátů, kteří jsou voleni lidovými shromážděními nižší
úrovně, přičemž k přímé volbě zástupců parlamentního sboru dochází pouze na nejnižší
možné administrativní úrovni. 161
Na základě výše zmíněných faktů dochází k situaci, jež je v rozporu s čínskou
Ústavou de iure, která stanoví, že nejvyšší státní moc je svěřena VSLZ, zatímco reálně
dochází ke koncentraci moci mezi úzkou skupinu stranických představitelů, kteří vytvářejí
„elitní“ orgán Stálého výboru politbyra ÚV KSČ, který de facto řídí veškeré dění ve státě.
Jinými slovy řečeno, činnost svěřená ústavou VSLZ je fakticky vykonávána KSČ, kdy
v rámci orgánové struktury Strany a VSLZ jsou na všech administrativních úrovních
orgány KSČ nadřazeny těm parlamentním. Reálně tedy nelze VSLZ považovat za
nezávislý parlamentní orgán v západním slova smyslu, neboť loajalita jeho zástupců
nepatří čínským občanům, ale KSČ. V důsledku toho dochází k porušení čl. 2 odst. 2
Ústavy 1982, který stanoví, že: „VSLZ společně s místními lidovými shromážděními na
různých úrovních tvoří orgány, prostřednictvím nichž lid vykonává státní moc“162. Pro
potvrzení skutečnosti, že KSČ reálně ovládá dění v čínském parlamentu, slouží
mechanismus tzv. „dvojího shromáždění“ neboli „Liang hui“, který se skládá ze dvou
hlavních mocenských orgánů ČLR, tj. VSLZ a ČLPPS, v jehož rámci se jednou za rok
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schází parlament se svým poradním sborem a diskutují příležitosti k přezkumu současné
politiky společně s vytvářením plánů budoucího směřování země.163
Poté, kdy na předchozích řádcích byly jednotlivě i ve společném vztahu definovány
subjekty KSČ a VSLZ a zároveň vysvětlena jejich pozice uvnitř čínského právněpolitického systému, lze nyní již přistoupit k samotné analýze jejich reálného vztahu, který
tvoří jeden z prvků obsahu čínské „živoucí“ ústavy. Důležité je stanovení výchozího bodu,
ve kterém VSLZ a jeho Stálý výbor de iure figurují jako orgány vykonávající nejvyšší
svrchovanou moc v ČLR a mající širokou škálu pravomocí, ale de facto jsou tyto státní
orgány často považovány za pouhé „gumové razítko“ (původní termín „rubber stamp“)164,
které neplní ústavou předepsané pravomoci, protože opravdový výkon svrchované moci
náleží KSČ.165 V ústavní struktuře ČLR je pro VSLZ nezbytné, aby vykonávalo roli
„gumového razítka“ za účelem legitimizace vedoucí úlohy a vládnoucího postavení KSČ.
Avšak pokaždé, kdy VSLZ a jeho Stálý výbor naplní svoji funkci „razítka“, ústava se tím
promění do tzv. metaforické situace „ochočení prince“ (termín „tame the prince“ zavedl ve
svém díle H. C. Mansfield)166, kterou S. Jiang vysvětluje tak, že: „Ohraničení vlivu KSČ se
v čínském prostředí docílí jejím legislativním začleněním do ústavního rámce a postupnou
přeměnou strany z původně „revoluční strany“ na „stranu vládnoucí“ a posléze ve finální
fázi na „stranu ústavní“167.
Výše rozebraný systém mnohostranné politické spolupráce pod vedením KSČ
představuje skutečnou vládu v ČLR. To znamená, že za základní princip čínského ústavněpolitického systému lze považovat vedoucí úlohu KSČ, která oficiálně spolupracuje a vede
politické konzultace s dalšími politickými stranami sdružujícími se pod Jednotnou frontu.
Tento základní princip se rovněž stal východiskem všech čínských ústavních institucí,
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přičemž úlohou čínské Ústavy de iure je legislativní stvrzení a posílení tohoto základního
principu, což stojí za vysvětlením, z jakého důvodu je čínské Ústavě de iure připisována
pozice normy s nejvyšší právní silou. I přes skutečnost, že si Ústava 1982 za dobu své
existence prošla několika novelizacemi (viz podkapitoly 2.5), se esenciální povaha ČLR
nezměnila, jelikož ani nedošlo ke změně základního principu zajišťujícího vedoucí úlohu
KSČ, který utváří soudobou podobu ČLR.168 S vysvětlením čínského ústavního
mechanismu, ve kterém dostává přednost mimoprávní základní princip potvrzující
nadvládu KSČ před ústavodárnými orgány čínského parlamentu, jejichž dominantní
postavení je obsaženo v textu Ústavy 1982, přichází Zhu Suli.
Tento autor vypozoroval, že zatímco v mnoha zemích vzniku moderního státu
předcházelo založení politických stran, v Číně tomu bylo naopak a vzestup politických
stran předcházel vzniku moderního státu. V důsledku toho se jak KSČ, tak i KMT zrodily
jako elitářské revoluční strany, které mobilizovaly a vedly lid mocensky směrem od shora
dolů. Zhu Suli k tomu poznamenává, že: „KSČ i KMT [...] musely být mnohem aktivnější
a agresivnější při čínské mobilizaci roztříštěných a raně moderních politickospolečenských sil do moderního uskupení sjednoceného státu – prostřednictvím toho
dosáhnout národní nezávislosti a s tím související kapacity pro sociální a ekonomický
rozvoj, zatímco politické strany na Západě k nim do značné míry přistupovaly jako
k samozřejmosti“169.
To, co dnes symbolizuje ČLR jako stát, nenachází svůj zdroj v systému shromáždění
různých úrovní zřízených na základě znění Ústavy de iure, ale tvoří ho vládnoucí role KSČ
společně s mnohostrannou spoluprací v rámci ČLPPS, která vznikla během revoluce, je
stanovena v preambuli Ústavy 1982 a stvrzena politickou praxí. Proto se ustanovení
o vedoucí úloze KSČ považuje za jádro čínského způsobu vlády, tj. základní princip.
Pokud jeho existence bude trvat i nadále, současná ústavněprávní dominance KSČ zůstane
nezměněna bez ohledu na možné budoucí legislativní novelizace Ústavy 1982.170 Vztah
mezi KSČ a VSLZ nikdy nebyl čistě statický, jak by se mohlo zdát, ale je potřebné říci, že
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jejich vztah zažívá evoluční vývoj, kdy se původně výlučná dominantní role KSČ pomalu
snižuje ve prospěch VSLZ. 171 Zvyšováním faktické role VSLZ a lokálních lidových
shromáždění byl započat proces čínského ústavního rozvoje, který konkrétně vedl k tomu,
že se postavení VSLZ za období posledních desítek let proměnilo. Z bezvýznamného
aktéra se stal ústavní subjekt ovlivňující čínské právně-politické prostředí. 172 Důkazem pro
toto tvrzení může být jak nízká míra schvalování vládních zpráv a kandidátů z řad KSČ na
volné veřejné funkce, tak i převzetí primární autority nad legislativním rozvojem ČLR
(např. v roce 1983 Stálý výbor zamítl návrh na změnu Ústavy, kterou mu předložila Státní
rada, což bylo poprvé, kdy VSLZ zpochybnilo legislativu Státní rady). Dále je VSLZ také
schopno použít institut parlamentního vyšetřování za účelem kontroly politických
činitelů.173
Všechny tyto události však neznamenají, že by VSLZ jakýmkoliv způsobem
dokázalo zpochybnit faktickou vedoucí úlohu KSČ, protože se ve skutečnosti nachází pod
taktovkou KSČ a pro VSLZ je stále nemyslitelné, že by například mohlo vetovat návrh
zákona. I zastánce tvrzení o sílící ústavní roli VSLZ, M. Dowdle, uvádí, že:
„Institucionální vývoj VSLZ v mnohém vděčí souvisejícímu snižování vlastní vůle KSČ
zasahovat nebo jiným způsobem dohlížet nad celou řadou ústavních aktivit“174.
M. Dowdle pokračuje: „To ovšem neznamená, že KSČ není schopna se vypořádat
s politickým „drážděním“ ze strany VSLZ [...]. Nicméně jde přinejmenším o to, že se
Strana jeví být výrazně méně ochotná nebo zainteresovaná v odsouzení politické opozice ve
VSLZ, než v jiných politických orgánech“175. Rostoucí důležitost VSLZ má spojitost s cíli
hospodářských reforem. Dosažení těchto reforem se jeví být myslitelné pouze v případě, že
KSČ z pozice finálního rozhodce ustoupí do pozadí a opustí tradiční přístup k řízení
společnosti prostřednictvím politické a ideologické indoktrinace obyvatel ve prospěch
kladení většího důrazu na právní normy a orgány. 176 To potvrzuje i S. Zheng svým
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výrokem: „Jakmile se ČLR vzdálila od období revoluce a třídního boje směrem
k hospodářským reformám a budování, ideologické ovládání a ani organizační kontrola
Strany již nemohla efektivně čelit výzvám nové, dynamické ekonomiky a stále rozmanitější
společnosti. Vytváření státu, čímž se například rozumí revitalizace institucí lidových
shromáždění

nebo
177

nevyhnutelným“

posilování

právního

systému,

se

stává

potřebným,

ne-li

.

Pro finální potvrzení výše zmíněných závěrů, že KSČ ovládá jak samotné fungování
VSLZ, tak i rychlost jejího vývoje, a dokonce mu „sepisuje scénář“, podle kterého má
VSLZ fakticky jednat, se jeví být vhodné využít primárního pramene. Tímto zdrojem se
rozumí samotná Ústava KSČ, jejíž preambule stanoví, že: „Strana musí zajistit, že
legislativní, soudní, správní orgány, ekonomické, kulturní a společenské organizace
aktivně, nezávisle, odpovědně a důsledně spolupracují“178.
Podstata právního základu moderního národního státu zahrnuje také oblast
individuálních práv, protože svrchovanost státní moci musí vycházet od lidí, a proto jsou
VSLZ a jeho Stálý výbor složeny ze zástupců lidu a dle Ústavy 1982 tak mohou
disponovat nejvyšší státní mocí. V praxi dle S. Jianga dochází k rozdělení této
„svrchovanosti lidu“ mezi dva subjekty, tj. KSČ a VSLZ. První z nich ztělesňuje základní
princip vládnoucí úlohy KSČ, který reálně působí jako část čínské ústavy de facto, přičemž
druhý subjekt představuje základní princip v kodifikované podobě – Ústava ČLR de iure.
V důsledku toho existují dva druhy zástupců lidu. Prvním druhem jsou příslušníci KSČ
a ostatních „demokratických stran“ a druzí jsou členové VSLZ a jejich místních odnoží.
Tento mechanismus lze ve své nejobecnější podobě označit za specifický kooperační vztah
mezi čínskými ústavami de iure a de facto, nebo v užším významu mezi mechanismem
KSČ s Jednotnou frontou a VSLZ, tj. mezi politickými zástupci lidu a mezi právními
zástupci lidu. 179 Dle S. Jianga lze tyto koexistenční vztahy postihnout slovy: „Jádro
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čínského ústavního režimu spočívá v jedinečném interaktivním vztahu mezi KSČ
a státem“180.
Z výše analyzovaných faktů vyplývá závěr, že ve snaze porozumět fungování
čínského konstitucionalismu, je nutné pochopit jak samotnou ústavu de iure, tak i čínskou
„živoucí“ ústavu, jejímž jedním zdrojem je i Ústava KSČ. Z hlediska čistého právního
formalismu není Ústava KSČ právní normou, ale spíše politickým dokumentem, který
reguluje jednání Strany, tudíž ho tedy nelze zařadit mezi státní právní předpisy. Naopak
z materiálního hlediska, tj. vzhledem k vlivu Ústavy KSČ v čínském ústavním systému, se
„živoucí“ ústava stává mnohem významnější než kodifikovaná Ústava 1982. Především
v relaci k jejímu obsahu a politickému dopadu ji lze považovat za zdroj jednoho z prvků –
vztahu mezi KSČ a VSLZ, které vytvářejí „živoucí“ ústavu ČLR. Tyto závěry potvrzuje
i prohlášení čínského reformátora Denga, který deklaroval, že: „Stejně jako země musí mít
zákony, strana musí mít svá pravidla a předpisy. Základní z nich jsou obsaženy v Ústavě
KSČ. Bez existujících pravidel a předpisů pro Stranu by bylo těžké zajistit, že státní zákony
budou legálně vynucovány“181.
Po provedeném rozboru s výsledkem, že mezi jeden z prvků „živoucí“ ústavy ČLR
patří dynamický vztah mezi KSČ a VSLZ, ve kterém stále významnější roli zastává KSČ,
se nabízí otázka – jakým způsobem vlastně KSČ vládne? Z hlediska hierarchizace státní
moci v ČLR, která je na evropské poměry velmi rigidní, byly společně vládou a KSČ ke
správě země zřízeny celostátní i lokální komplexně strukturované byrokratické orgány,
které fungují na výše zmíněné zásadě „shora dolů“, kde si největší rozhodovací moc vždy
ponechávají centrální orgány vlády a KSČ. 182 V souvislosti s touto zásadou Ústava 1982
v čl. 3 uvádí princip kolektivního výkonu veřejné moci, který je v praxi KSČ i všemi
čínskými státními orgány aplikován na veškeré rozhodovací mechanismy ve všech
významných oblastech, jelikož jsou fakticky pod vlivem KSČ. Tento princip vládnutí se
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nazývá „demokratický centralismus“.183 Z tohoto slovního spojení vyplývá, že se jedná
o oxymóron. Proti sobě stojí dva protiklady, kdy demokracie má umožňovat svobodnou
a otevřenou diskusi, zatímco centralismus zajišťuje stranickou jednotu a disciplínu.
Nespoutaná diskuse by mohla vést k vnitrostranickým sporům a vzniku jednotlivých
frakcí, kdežto zde naopak dochází k eliminaci opozičních skupin. V praxi je tedy svobodná
diskuse o politických tématech uvnitř strany tolerována a někdy dokonce i podporována,
ale jakmile dojde k hlasování, které je většinou přijato, musí být všechny ideové diskuse
ukončeny a menšina se musí zcela i proti svému přesvědčení podřídit stranickému
majoritnímu rozhodnutí. 184

3.2 Vztah mezi KSČ a soudní mocí
Druhým prvkem, který společně s ostatními prvky tvoří obsah „živoucí“ ústavy ČLR,
je existující vztah mezi KSČ a čínskou soudní mocí. Ústava 1982 zakotvuje soudní moc ve
svém sedmém oddílu, který nese název Lidové soudy a lidové prokuratury. Dříve, nežli
práce přistoupí k analýze samotného vztahu mezi KSČ a soudní mocí, je nutné uvést
konkrétní ustanovení čínské Ústavy de iure, jež se vztahují k této problematice. V čl. 124
Ústavy 1982 je uvedeno členění soustavy čínského lidového soudnictví, které zahrnuje
„Nejvyšší lidový soud (dále jen NLS), lokální soudy různých úrovní, vojenské soudy a jiné
zvláštní soudy“185. Ústava 1982 dále v čl. 125 stanovuje „princip veřejnosti“ soudního
procesu, který se neuplatní jen v případech stanovených zvláštními zákony, a „právo na
obhajobu“ pro obviněného.186 S ohledem na vztah mezi KSČ a soudní mocí jsou
nejvýznamnější dva články Ústavy 1982. Za první lze označit čl. 126, který obsahuje
ustanovení, že: „Lidové soudy mají v souladu se zákonem vykonávat své funkce nezávisle
na jiných orgánech státní správy, veřejných organizacích nebo jednotlivcích“187. Druhým
je čl. 128 vycházející z textu, že: „NLS je ze své činnosti odpovědný VSLZ a jeho Stálému
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výboru, přičemž stejně tomu tak je u lokálních soudů různých úrovní, které odpovídají
orgánům státní moci, jimiž byly zřízeny“188.
Soudní moc jako celek a její nezávislost, kterou zaručuje sama Ústava 1982, byly
a jsou

v praxi omezené. Z čistě historické perspektivy jedinou ústavou, která by zaručila

soudní přezkoumatelnost zákonů z hlediska jejich ústavnosti, byla republikánská Ústava
KMT z roku 1946. Problémem je, že k její implementaci na území ČLR kvůli porážce
KMT v občanské válce s komunisty nikdy nedošlo. Zatímco pravomoci a nezávislost
soudů se s přijímáním nových socialistických ústav odlišovaly, soudy dle znění ústav
nikdy nedisponovaly tak širokými pravomocemi soudního přezkumu, jak jsou známy
z právních systémů západních zemí. Reálné pravomoci soudů jsou dosti omezené, přičemž
v současné době stále v čínském ústavním právu neexistuje institut Ústavního soudu nebo
jiného orgánu, který by dohlížel nad přezkoumatelností právních norem. Oproti tomu Stálý
výbor VSLZ má pravomoc přezkoumat soulad právních předpisů nižší úrovně s Ústavou
1982. V praxi dochází ke vzniku dvoukolejnosti kontroly právních předpisů. Soudy na
jedné straně mohou přezkoumat zákonnost konkrétních správních aktů či rozhodnutí, ale
na straně druhé nemají pravomoc přezkoumávat a popřípadě derogovat abstraktní právní
akty, tj. obecně platná pravidla. V realitě se tak čínské soudy stávají vhodným nástrojem
k prosazení různých stranických a státních idejí. Navíc se nad rozhodováním čínských
soudů vykonává dozor prostřednictvím VSLZ, Lidové prokuratury a stranických orgánů
KSČ. V tomto ohledu se situace v posledních letech zlepšila, jelikož se dostavil účinný
korektiv dozoru, který lze spatřovat ve skutečnosti, že se čínský soudní systém ocitl
v centru zvýšené pozornosti ze strany médií a veřejnosti, s čímž také souvisí problematika
přijímání postupných reforem.189 Veškeré tyto aspekty odlišují soudní moc s čínskými
charakteristickými prvky od jejího západního modelu.
Ve vztahu ke struktuře distribuce pravomocí Xin He konstatuje, že: „v porovnání
s VSLZ se čínské soudy nacházejí na mnohem nižší pozici“190. Jako důkaz pro toto tvrzení
slouží skutečnost, že předsedové NLS bývají pouhými řadovými členy ÚV KSČ a nikoliv
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členy jeho Politbyra, i když jejich administrativní postavení je vyšší úrovně než to
ministerské. To ovšem v komparaci s převažující důležitostí politického statusu uvnitř
Strany nic neznamená, jelikož naopak v rámci KSČ mají nižší význam nežli většina
ministerských pozic. Dalším důkazem o faktické dělbě moci, respektive dělbě funkcí
v čínském případě, svědčí složení stranické Ústřední komise pro politické a právní
záležitosti, kdy tomuto orgánu v současné době předsedá člen Politbyra KSČ (Meng
Jianzhu) a v minulosti se dokonce jednalo o členy Stálého výboru politbyra ÚV KSČ,
zatímco předseda NLS je jejím pouhým řadovým členem. Tato dělba funkcí a s ní
související nižší pozice pro předsedy NLS ukazují, že soudní orgány v komparaci s jinými
orgány státní správy pro KSČ nevykazují příliš značný význam. 191
S ohledem na vztah mezi KSČ a soudní mocí se nabízí otázka, jakým způsobem
Strana ovlivňuje soudní rozhodování? Autor Xin He ve svém díle uvádí citaci z psaného
Oznámení ÚV KSČ zaměřující se na posílení postavení soudnictví uvnitř čínské mocenské
hierarchie, které prohlašuje, že: „V situaci významných a složitých případů [...] by
stranický výbor měl důkladně vyjádřit svá stanoviska v závislosti na právních předpisech
a vládní politice. Soudní orgány by měly tato stanoviska stranického výboru brát
vážně“192. Nikde není stanoveno, co se přesně rozumí pojmy „významný“ a „složitý“
případ, jejichž výklad může být více než široký a kritéria, jež by stanovila nějaké hranice,
neexistují. Důvodem pro toto vágní pojetí je skutečnost, že soudy mohou vyžadovat
stranická stanoviska ke svým případům, u kterých to považují za potřebné, aby tak
zabránily vzniku své případné odpovědnosti a zároveň se tak vyhovělo zájmům KSČ, tj.
dochází k naplnění přísloví o „zabití dvou much jednou ranou“.193
S problematikou projednávání „významných“ a „složitých“ případů souvisí Komise
pro soudní rozhodnutí („Adjudication Committee“; dále jen KSR), která je v rámci
soustavy čínského soudnictví považována za nejvyšší rozhodovací orgán. Lze ji
charakterizovat jako jedinečný orgán existující na každé ze čtyř úrovní soudního systému,
tj. od základní úrovně okresních soudů až po NLS. Mezi úlohy KSR patří pravidelně se
scházet k projednání „významných“ nebo „složitých“ případů, vytvářet sjednocující
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stanoviska a eventuálně přezkoumat další důležité záležitosti týkající se soudních
rozhodnutí jednotlivých případů. Obecně platí, že se jednotlivé KSR skládají z předsedy,
místopředsedů soudu a vedoucích soudních tribunálů, přičemž mnoho z nich ve skutečnosti
patří mezi administrativní pracovníky nežli soudce z povolání. Zasedání KSR se může
účastnit nejvyšší prokurátor, který má ve vztahu k soudnictví dvojí funkci: je žalující
stranou a zároveň vykonává dozor nad soudní činností. 194
Je všeobecně známo, že posuzování a rozhodování KSR se v daných případech
odehrává za zavřenými dveřmi bez veřejného projednání. Dle názoru Xin He tedy dochází
k poněkud paradoxní situaci, kdy ani po uplynutí více než šesti desetiletí od založení ČLR
a třech dekádách od nastartování čínských reforem, znalost rozhodovacího mechanismu
KSR zůstává poněkud povrchní. Její jednání probíhají za uzavřenými dveřmi a protokoly
z jejich rozhodnutí nejsou přístupné veřejnosti, dokonce ani zúčastněným stranám.
Podrobnosti o jejím rozhodovacím mechanismu tak nadále zůstávají nejasné.195 Praxe
ukazuje, že KSR žádným způsobem nevykazuje snahu odolat vnějším zásahům do svého
rozhodování ze strany vyšších soudů, vlády nebo KSČ. Ve skutečnosti soudy opravdu
převzaly iniciativu u případů, které se jim zdají být „významné“ a „složité, aby tím
předešly možnému vzniku sekundárního odpovědnostního vztahu. 196 Tato tvrzení vedou
k jasnému poznatku, že znění výše zmíněného čl. 126 Ústavy 1982 není Stranou reálně
dodržováno a samotnou KSČ není možné subsumovat pod žádný ze subjektů zmíněných
v tomto článku.
Z výše zmíněných tezí autora Xin Hea vyplývá závěr, že se v případech
projednávaných čínskými soudy vyskytuje určitý systém dvojího přístupu. V první skupině
figurují běžné a méně závažné případy, pro které se soudy zdají být ideálně kompetentní.
Naproti tomu do druhé skupiny patří již zprofanované „významné“ a „složité“ případy
(např. případy zahrnující kolektivní pracovní spory), ve kterých dochází k situacím, kdy
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soudům KSČ či jiné státní orgány diktují, jak mají v daných případech rozhodovat.197
Vzhledem k vývoji sociálně-ekonomického a politického prostředí v ČLR si je KSČ
vědoma nezbytné aktualizace dělby práce mezi Stranou a soudní mocí (např. rozsah
„významných“ a „složitých“ případů), dále také mezi soudy a správními orgány (rozsah
zapojování správních orgánů v soudnictví). Jinými slovy řečeno, se budoucí osud a možné
perspektivní reformy čínského soudnictví koncentrují do rukou KSČ, která si uchovává
výsostní postavení finálního arbitra.198
Ve stejném duchu pokračuje R. Peerenboom, který konstatuje, že na rozdíl od
tradičního přístupu, jenž by KSČ v oblasti soudní moci žádnou konkrétní ovlivňující roli
nepropůjčil, čínský přístup deklaruje, že pouze Strana může dosáhnout prosazení obtížných
institucionálních reforem, zejména těch, které mají vliv na mocenskou rovnováhu sil mezi
hlavními státními orgány, což vede k situaci, kdy se čínské lidové soudnictví nachází
uvnitř „začarovaného kruhu“. Samy soudy totiž nemohou nadále pokračovat v posilování
své autority a nezávislosti bez jasné politické podpory KSČ, jejímuž schválení podléhá
provedení jakýchkoliv právních reforem. Kontinuální snaha čínských soudů o větší
profesionalizaci a vybojování si svého patřičného místa uvnitř mocenské hierarchie
nepřicházejí samy od sebe. Soudy v okamžiku svého vzniku automaticky nezískají svoji
nezávislost a pravomoci, jež lze v dynamicky se vyvíjejícím politickém prostředí
dosáhnout jen na úkor samotných soudů, které ze své pozice budou schopny zpochybnit
podstatné zájmy KSČ, tzn. jít proti svému chlebodárci. V každé zemi se soudy musejí
naučit kooperovat s jinými, často silnějšími, politickými aktéry. Z těchto důvodů také
budoucnost čínského právního státu bude záviset na tom, jak se tento proces jednání
o rozdělení moci mezi soudy, KSČ a další státní orgány vyvine, přičemž se může,
popřípadě nemusí, jednat o spravedlivé a legitimní soupeření o moc.199
Při neexistenci čínského Ústavního soudu byla většina problematických oblastí
týkajících se rovnováhy moci mezi státními orgány, jako je například otázka, zda Lidová
prokuratura a lidová shromáždění různých úrovní mohou přezkoumat rozhodnutí soudů,
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fakticky ponechána k řešení politickému subjektu. V případě, kdy se konflikty zdají být
příliš intenzivní nebo jsou v neřešitelné situaci, se KSČ nachází v pozici faktického
rozhodce, který je jako jediný oprávněn v konkrétním případě vydat konečné a závazné
řešení. Faktická podoba vztahu existujícího mezi KSČ a soudní mocí je z formálního
pohledu sporná. Vyjma čl. 128 Ústavy 1982, který lze ovšem pokládat za vztah nepřímý
uskutečňující se skrze VSLZ a jeho Stálý výbor (většina členů má příslušnost ke KSČ),
neexistuje žádný výslovný ústavní nebo jiný právní základ pro jednotlivé typy intervencí
Strany v konkrétních případech nebo v jiných aspektech soudní moci. I přes skutečnost
chybějícího legálního podkladu KSČ v různých podobách provádí zásahy, které vykazují
systémové znaky, přičemž k jejich realizaci dochází prostřednictvím ustálené
ústavněprávní praxe, stranické politiky nebo Stranou schválenými dokumenty.200

3.3 Vztah mezi KSČ a základními občanskými právy
V oblasti základních občanských práv (dále jen ZOP) se ČLR již od svého vzniku
nachází pod soustavným tlakem ze strany států „Západního světa“ za účelem zlepšení své
domácí politiky v problematice lidských práv. Na jedné straně probíhající modernizace
ČLR vedla k enormnímu ekonomickému růstu a současně pozitivně ovlivnila nejen
zvyšování životní úrovně obyvatel, ale i růst počtu jedinců patřících do střední třídy. Na
druhé straně ovšem tato modernizace nevedla k procesu přijímání potřebných politických
reforem v oblasti ZOP, které by dosahovaly úrovně ekonomických změn. Důvodem může
být pragmatický zájem čínské vlády – neboli KSČ – na zachování sociální stability
a ponechání si určitého manévrovacího prostoru pro možné lidsko-právní reformy na
okamžik, kdy budou opravdu potřebné ve smyslu udržení si mocenského vládního
monopolu.
Na základě provedené analýzy historicko-právní geneze (viz kapitola 2) lze usuzovat,
že rostoucí pozornost věnovaná otázce lidských práv se odráží i v ústavněprávní historii
ČLR. Již Ústava 1954 obsahovala rozsáhlý seznam občanských, politických, sociálních,
kulturních a ekonomických práv, třebaže některé z nich měly být realizovány postupně
s ohledem na čínský ekonomický rozvoj. Následovala Ústava 1975 a posléze také Ústava
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1978, jež byly ovlivněny obdobím kulturní revoluce. Jejich text týkající se oblasti
občanských práv byl podstatně omezenější a občanům znemožnil výkon jejich ústavních
práv tím, že požadoval, aby občané podporovali monopolní vedení KSČ a s ní spojený
socialistický systém. Naopak Ústava 1982 se opět navrátila ke kořenům Ústavy 1954
a přinesla s sebou konkrétní výčet práv, který signalizoval jejich rostoucí globální význam.
V roce 2004 došlo k prozatím poslední novelizaci Ústavy 1982, jež s sebou přinesla
doplnění o jeden nový odstavec, který konkrétně v čl. 33 odst. 3 stanoví, že: „Stát
respektuje a chrání lidská práva“201.
Ústava 1982 také obsahuje samotnou kapitolu o Základních právech a povinnostech
občanů, jež zakotvuje práva, která lze nalézt ve většině ústav rozvinutých zemí. Na základě
metody systematického výkladu, kdy se tato kapitola nachází před kapitolami o státních
orgánech, lze konstatovat, že Peking přikládá rostoucí význam problematice občanských
práv v rámci své psané Ústavy 1982.202 Na rozdíl od tohoto idealistického tvrzení se ovšem
ve skutečnosti dostává na povrch problematická diskrepance mezi konkrétním textem
Ústavy ČLR o ZOP a jejich skutečným výkonem, kterému se těší čínští občané v právní
realitě.
Ačkoli význam, a s ním spojený reálný dopad poslední novely směřující ke zlepšení
ZOP, zůstává značně diskutabilní, nelze ji i přes možný fakt, že se jednalo o pouhý pokus
o odražení mezinárodního veřejného nátlaku, upřít snahu učinit první reálný krok na
ochranu individuálních práv. Významné je, že čínská politická elita tento dlouhý proces již
vůbec započala a do budoucnosti existuje nějaké základní východisko, ze kterého se dá
vycházet. Navíc, když uvážíme, že se před čínskými soudy nelze odvolávat na přímou
použitelnost čínské Ústavy jako dokumentu nejvyšší právní síly, který je umocněn
neexistencí kontrolního orgánu, jenž by výhradně přezkoumával otázku ústavnosti, lze
konstatovat, že posun v oblasti ZOP, který s sebou přinesla novela z roku 2004, je ve
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skutečnosti možné považovat za výrazný posun v přístupu k ZOP a odmítnutí jejich pozice
jako pouhého „kapitalistického výdobytku“. 203
Před přijetím prozatím poslední novely se v roce 2001 o značný rozruch v doméně
ústavního práva postaral případ, který je známý pod názvem Qi Yuling v. Chen Xiaoqi
& Ors.204 Tento případ je nazýván vůbec „prvním ústavním případem“ v ČLR. Poprvé od
založení ČLR došlo k situaci, kdy se NLS přímo odvolává na konkrétní ustanovení čínské
Ústavy. Konkrétně k tomu došlo v civilním soudním řízení prostřednictvím ochrany práva
občanů na vzdělání, které je jako jedno ze základních práv chráněno Ústavou.205 Z tohoto
důvodu případ vyvolal obrovskou vlnu akademické diskuse o otázkách soudního výkladu
čínské Ústavy a její aplikaci v soukromé sféře, stejně jako rozpravu o obecné soudní
přezkoumatelnosti v ČLR. Případ Qi Yuling se následně stal předmětem rozsáhlé
kontroverzní i mediální debaty uvnitř čínského akademického prostředí a v právní praxi,
přičemž byl dokonce srovnáván s americkým případem Marbury v. Madison jako jeho
čínská verze. 206
Čínská Ústava nebyla dlouho považována za právní nástroj určený na ochranu práv
občanů, ale jako pouhý politický dokument. NLS v případě Qi Yuling vydal historickou
soudní interpretaci stanovující, že žalovaná strana by v tomto případě měla nést
občanskoprávní odpovědnost za porušení ústavního práva na vzdělání, ke kterému
v konkrétním případě došlo prostřednictvím zcizení identity. Takové právní posouzení
rozpoutalo tzv. domino efekt a další žaloby na porušování práv zakotvených v Ústavě na
sebe dlouho nenechaly čekat. Proto lze konstatovat, že se jednalo o významný precedens
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směrem k větší vymahatelnosti ústavních práv. Dne 18. prosince 2008 však došlo k další
přelomové skutečnosti v čínském ústavním soudnictví. NLS bez předchozích náznaků po
pouhých sedmi letech zrušil dvacet sedm soudních interpretací, včetně výkladu ve věci Qi
Yuling, se strohým odůvodněním, že je „již nelze aplikovat“. Skutečné důvody tohoto
rozhodnutí nejsou veřejnosti známy, ale lze je víceméně presumovat. Zdá se být vysoce
pravděpodobné, že si čínské politické vedení uvědomilo, že svěřit do rukou soudů přímou
roli v prosazování Ústavy 1982 by mohlo silně ohrozit monopolní politické postavení
samotné KSČ.

207

Lze tedy shrnout, že tento zprvu pozitivně vypadající krok směřující

v ČLR k lepším „ústavním zítřkům“ se naplnit nepodařilo, a proces čínského ústavního
vývoje se ocitl na mrtvém bodě.
Z výše analyzované lidsko-právní novely Ústavy 1982 a přelomového „prvního
ústavního případu“, který se týkal oblasti ZOP, vyplývá závěr o rostoucím povědomí
čínské odborné i neodborné veřejnosti o možnostech aplikace svých ústavních práv
a potenciální příležitost budoucí přímé aplikovatelnosti čínské Ústavy v jednotlivých
soudních sporech. Obě události, ať již přímo nebo nepřímo, v každém případě vedly
k posílení ideje o lepší ochraně ZOP prostřednictvím legislativních prostředků.
Přetrvávajícím problémem čínského ústavního soudnictví je skutečnost, že případy
nezahrnují prosazení ústavních institutů, které by směřovaly proti výkonu vládní moci,
a tak KSČ odvoláním předchozího závazného rozhodnutí ve věci Qi Yuling dosáhla
upevnění svého postavení a zajistila si potřebný čas pro své další přežití spojené
s faktickým zasahováním uvnitř soudní moci, jež by měla být de iure nezávislá. 208
KSČ si je ve spojení s rostoucím významem otázky ZOP v čínské společnosti
a přímé aplikovatelnosti čínské Ústavy před soudy vědoma vzniku pro ni nepotřebných
frikcí. Čínská vláda (KSČ) si uvědomuje, že svojí asertivní politikou dosahuje rostoucího
světového postavení, čehož následně využívá ve vztahu k okolním státům, kde usilovně
vyvíjí snahu o zachování principu nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí. Z těchto
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důvodů KSČ v praxi uplatňuje utilitaristický přístup k výkladu ZOP, jenž se postupem času
proměnil v zavedený mechanismus, který ve svůj prospěch uplatňuje v oblasti ZOP. Dle
pojetí Xin Hea tento mechanismus spočívá: „[…] v konkrétním řešení, že jakmile se
stranický režim dozví o činnostech nebo osobách ohrožujících jeho dominantní postavení,
patřičným způsobem se s nimi, i přes námitky ze strany mezinárodního společenství,
vypořádá“209. Hlavním smyslem tohoto opatření je, aby neutrpělo výsostní postavení KSČ
a „zachovala si svoji tvář“. Autor Xin He dále uvádí, že nemůže být pochyb o tom, že tento
zavedený

mechanismus

KSČ

vykazuje

známky

„dobře

koordinovaného

a systematizovaného postupu“210. Svoje tvrzení dále rozvíjí a přichází s myšlenkou, že za
vrcholný orgán, jenž stojí na vrcholu pomyslné rozhodovací pyramidy tohoto procesu, lze
považovat Ústřední komisi pro politické a právní záležitosti (viz předchozí podkapitola
3.2), která se mimo jiné skládá z předsedy výboru národní bezpečnosti, předsedy NLS,
policejního náčelníka, vysokého představitele lidové armády atd.211
Přístup, který volí KSČ ve vztahu k (ne)aplikaci jednotlivých článků své Ústavy,
konkrétně například v oblasti ZOP, lze přirovnat k velmi nekonzistentnímu a nerovnému
vztahu, kde od ostatních (svých občanů) vyžaduje bezmeznou míru jejich dodržování,
zatímco sama (státní orgány) se těmito „svými“ právními ustanoveními řídit nemusí. Tento
protikladný stav má následné odůvodnění. Při faktickém výkonu a respektování zásady
právního státu není myslitelné, aby vedle sebe koexistovaly protichůdné přístupy, tj.
demokratický versus autoritářský, k čemuž ovšem dochází na území ČLR, kde vedle sebe
stojí ústavou zakotvené a navzájem si rozporující instituty ústavního práva. Konkrétně se
jedná o novelu Ústavy 1982 z roku 2004, která zahrnuje oblast lidských práv, jež se
nacházejí v protikladu k vedoucí úloze KSČ a zásadě demokratického centralismu. Strana
si ovšem uvědomuje, že absolutní příklon k jedné nebo druhé variantě by pro žádného
aktéra nebyl ideální. Toto prozření tak může vést k aktuálně prosazovanému stavu, kdy
KSČ v oblasti ZOP svým občanům ponechává určitou míru liberalismu. Pro tento oficiálně
zastávaný postoj existují dva hlavní důvody. Prvním důvodem je, že si Strana brzy
uvědomila, že pro dosažení ekonomického rozvoje a sociální transformace si nemůže
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dovolit pokračovat v utužování režimu a svého monopolního postavení na všech frontách.
Za druhý důvod lze označit osvojení si teze o tom, že ačkoli Strana přijala ústavní text
zakotvující oblast ZOP, která se na oko tváří jako běžná ustanovení známá
z demokratických ústav západních zemí, nadále si uchovává finální pravomoc rozhodnout,
aby si udržela dominantní kontrolu nad pro ni významnými oblastmi nebo činnostmi, které
by jinak mohly vést k poškození jejích zájmů, ba dokonce ohrozit její samotnou existenci.
212

Stručně řečeno se snaží dosáhnout stavu, který lze metaforicky přirovnat k přísloví, že

„vlk se nažere a koza zůstane celá“. Ze všech výše popsaných důvodů lze soudit, že ještě
nějaký čas potrvá, než bude možné také na soudní judikaturu nahlížet jako na jeden
z existujících zdrojů čínské „živoucí“ ústavy.

3.4 Vztah mezi centrem a periferií
Po skončení dynastické éry na území Číny existovalo federalistické hnutí, které
zamýšlelo vytvořit čínský konstitucionalismus ve dvou fázích. V první etapě si mnoho
provincií nejprve mělo samostatně rozhodnout o přijetí vlastních ústav. Poté, co by
v autonomních provinciích došlo k založení vlastních správních systémů, mohli zastánci
federalismu přejít do druhé fáze, která by vyřešila otázku národní jednoty jako celku, jež
by spočívala ve vytvoření celostátní federální ústavy. K opuštění této myšlenky ovšem
došlo v momentu, kdy se vládnoucí regionální vojevůdci rozhodli nesouhlasit s omezením
svých pravomocí a raději prosazovali ideu sjednocení na národní úrovni. 213
Při presumpci moderního pojetí státu lze v podstatě říci, že každá země, bez ohledu
na svou velikost, při dělbě vertikální moci vychází ze základního rozdělení na centrální
a místní vládu. Každý stát zároveň musí zřetelně vymezit obsah a limity tohoto vztahu
mezi centrem a periferií, jelikož správné nastavení vzájemných rolí uvnitř vztahu má
zásadní význam pro následnou stabilitu a prosperitu země jako celku, přičemž státní aktéři
při vytvoření tohoto vztahu často vycházejí z historického vývoje své země.
R. Peerenboom k aktuálnímu stavu mezi čínským centrem a periferií uvádí, že:
„I v současné době vztah mezi čínskými centrálními a lokálními orgány vyvolává značný
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zájem a nese s sebou dosud nevyřešené otázky, což ovšem není natolik překvapivé
vzhledem k velikosti a správní složitosti ČLR, která se navíc potýká s problematikou
regionálních rozdílů pramenících v etnické odlišnosti, úrovni bohatství jednotlivých
regionů, síle místních institucí nebo povaze místní ekonomiky. Obecně platí, že oblast
východního pobřeží je více hospodářsky rozvinutá a vykazuje vyšší stupeň urbanizace než
oblasti západní ČLR, které jsou ve větší míře závislé na zemědělství“214.
Ve vztahu ke své suverenitě se ČLR považuje za unitární stát. Konkrétně preambule
Ústavy 1982 stanoví, že ČLR je „unitární mnohonárodnostní stát“215. Směrem k ostatním
subjektům je ČLR ve svých vnějších vztazích reprezentována pouze jedním společným
orgánem a je tak považována za jediný subjekt mezinárodního společenství, bez ohledu na
skutečnost, že vnitřní uspořádání státu se člení do několika jednotlivých administrativních
celků. 216 V konkrétním případě ČLR se jedná o spletité administrativní členění v podobě
třístupňového systému, který podrobně v čl. 30 uvádí Ústava 1982. Součást prvního stupně
administrativní hierarchie ČLR tvoří provincie (22), autonomní oblasti v místech
s výskytem minoritních skupin obyvatelstva (5)217 a samosprávná města přímo podřízená
ústřední vládě (4)218. Dále Ústava 1982 ve svém čl. 31 výslovně zmocňuje státní orgány
v případě potřeby zřídit zvláštní administrativní oblasti (Hongkong a Macao), které jsou ze
správního hlediska na stejné úrovni jako ostatní administrativní celky prvního stupně. 219
ČLR si také nárokuje problematické území Tchaj-wanu, které formálně považuje za svou
23. provincii, ale z faktického hlediska se v dnešní době jedná o samostatný stát
a pokračovatele předválečné Čínské republiky.220 Pro lepší vizuální představu
geografického složení ČLR lze v příloze č. 2 nalézt mapu zobrazující kompletní
administrativní členění ČLR.
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Dle S. Jianga lze „vztah mezi centrální a místní mocí označit za jednu z významných
složek ústavního systému ČLR, neboť se přímo dotýká národní integrace“.221 Dále S. Jiang
přichází s tvrzením o dvou existujících způsobech kontroly čínských lokálních orgánů.
Prvním z nich je funkční oslabení autonomie místních samospráv tak, že jakmile již netvoří
pevnou součást centrální moci, ztrácejí schopnost adekvátně fungovat. Druhým způsobem
je posílení schopnosti ústřední vlády vykonávat kontrolní dozor nad orgány místní
samosprávy. Čínský ústavní systém přijal jednotný přístup, ve kterém funkční pravomoci
místních samospráv nejsou omezeny a naopak některé správní oblasti disponují značnou
autonomií. Na všech úrovních místní samosprávy operují orgány známé z klasického pojetí
dělby moci a navíc se zde vyskytují vojenské orgány státního aparátu, přičemž se všechny
zrcadlově podobají úrovni centrální. Jednotlivé administrativní celky se sice od sebe
v různých oblastech významně odlišují, ale ve skutečnosti se i zde vyskytují místní
oligarchové, což může být často doprovázeno vznikem společenských problémů, jako je
vysoká míra korupce či klientelismus. 222 Tento aspekt související s rostoucí autonomií
dílčích samosprávných celků se logicky nesetkává s úplným pochopením u orgánů
centrální moci, které poté vyvíjejí značné úsilí o jeho restrikci (např. Protikorupční kampaň
prezidenta Xi). V tomto ohledu ovšem může také docházet ke zneužívání silnější role
centrální vlády, která toho využije jako ideální záminky pro své vlastní mocenské cíle.
Ústava 1982 v čl. 67 odst. 8 zásadním způsobem opravňuje centrální moc, konkrétně
Stálý výbor VSLZ, aby kontroloval orgány místní úrovně prostřednictvím pravomoci:
„Zrušit místní předpisy nebo rozhodování orgánů státní moci jednotlivých provincií,
autonomních oblastí a samosprávných měst přímo podřízených ústřední vládě, jež jsou
v rozporu s Ústavou, zákony nebo správními předpisy“223.
S. Jiang potvrzuje, že lze ČLR označit za velmi centralizovaný stát, i přes fakt, že
pravomoc kontrolovat místní předpisy nebo rozhodnutí, Stálý výbor nikdy nevyužil.
Důvod pro takové tvrzení spočívá v Ústavě KSČ a principu demokratického centralismu
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(viz kapitola 3.2). Podobná struktura stranických kongresů, která existuje na národním
stupni, se vyskytuje i na místních úrovních. Dalším důvodem je metodika volby členů
lokálních stranických výborů, kteří jsou voleni stranickým kongresem a prostřednictvím
lidových shromáždění nižší úrovně a jejich vlád a kteří hrají hlavní roli při výkonu
politické agendy v místních záležitostech. Z toho dle S. Jianga plyne závěr, že k odhalení
vztahu centrální a místní moci nelze využít vztahu mezi VSLZ a lidovými shromážděními
nižší úrovně a ani vztahu mezi ústřední vládou a místními vládami, ale naopak k němu
slouží vztah mezi ústředními výbory KSČ a místními výbory KSČ. Potvrzuje to
i skutečnost, že jedinci držící post generálního tajemníka komisí místních kongresů KSČ
zároveň vykonávají funkci ředitelů místních lidových shromáždění. Tím dochází ke
koncentraci stranické a státní moci na místní úrovni do rukou jedné osoby (více k tématu
koncentrace moci viz 3.5).224
V rámci nefunkčního ústavního systému, kdy spory mezi centrálními a místními
orgány nejsou de iure vyřešeny metodou ústavního přezkumu, vstupuje do hry princip
demokratického centralismu, který snižuje riziko vzniku možného konfliktu a je zakotven
v jednom ze zdrojů tvořících čínskou „živoucí“ ústavu, tj. v Ústavě KSČ. K tomuto
případu čl. 10 odst. 1 stranické Ústavy stanoví, že: „Jednotliví členové strany jsou
podřízeni stranické organizaci, menšina je podřízena většině, nižší stranické organizace
jsou podřízeny vyšším stranickým organizacím a všechny jednotlivé organizace a členové
strany jsou podřízeny národnímu kongresu a ÚV KSČ“225.
Kromě výše rozebraných principů a institucí vztah mezi centrem a periferií, který je
jedním z prvků „živoucí“ ústavy ČLR, ovlivňuje doktrína s názvem „iniciativa ze dvou
zdrojů“, kterou již v roce 1956 představil Mao ve svém slavném projevu On the Ten Major
Relationships, v němž zdůrazňuje: „Vztah mezi ústředními a místními orgány představuje
další rozpor. Vyřešit tento rozpor vyžaduje, aby se nyní naše pozornost zaměřila na to, jak
do určité míry rozšířit pravomoci místních orgánů, propůjčit jim větší nezávislost a nechat
je více konat, to vše za předpokladu, že jednotné vedení ústředních orgánů bude posíleno.
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Bude to výhodné pro náš úkol vybudovat silný socialistický stát. Naše území je tak rozlehlé,
naše populace je tak velká a předpoklady jsou tak komplexní, že je mnohem lepší mít
iniciativu pocházející ze dvou zdrojů, tj. ústředních a místních orgánů, než z jednoho
samostatného zdroje. Nesmíme následovat vzor Sovětského svazu v soustředění všeho do
rukou ústředních orgánů, v omezení místních orgánů a v odepření jejich práva nezávisle
jednat“226.
Mao ve svém proslovu deklaroval základní myšlenky o tom, jak by se Strana měla
systematicky vyrovnat se vztahem mezi centrální a lokální mocí, který pro ni vykazuje
známky důležitosti. V projevu se pokusil nalézt rovnováhu mezi tímto vztahem a prosadit
přístup „iniciativy ze dvou zdrojů“, který k řešení této problematiky obsahuje souhrn
ústavních myšlenek. Při procesu budování moderního čínského ústavního systému doktrína
„iniciativa ze dvou zdrojů“, která byla po dlouhou dobu používána a rozvíjena několika
generacemi čínských vůdců, umožňuje řešit problém existující mezi centrem a periferií.
Z těchto příčin lze tento přístup a jeho interpretaci také považovat za jeden ze zdrojů, ve
kterých „živoucí“ ústava ČLR nachází základní oporu, a to nejen z důvodu, že byla osobně
vytvořena nebo aplikována čínskými politiky, ale proto, že tito státníci tento přístup
považovali za ústavní doktrínu a dále se svými postoji podíleli na jejím rozvoji. Výsledkem
tohoto procesu bylo přijetí vztahu mezi centrem a periferií, který pochází z přístupu
„iniciativy ze dvou zdrojů“, za nedílný obsahový prvek čínské „živoucí“ ústavy. 227
Pro problematiku vztahu mezi centrem a periferií se hodí slavné přísloví z období
čínských dynastií: „Nebe je vysoké a císař je daleko“, jež je oblíbeným rčením při
popisování obtížného provádění ústřední politiky ve vztahu k místním orgánům. Někteří
zastánci silné autonomie administrativních celků dokonce tvrdí, že pokyny pocházející
z centra nepřekročí zdi samotného Zhongnanhai228 v Pekingu. Ve skutečnosti dochází
k situaci, že zatímco si ústřední vláda ponechává veškerou residuální pravomoc a konečné
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slovo při rozhodování o tvorbě politik, místní vlády disponují širokými pravomocemi ve
všech oblastech, s výjimkou obrany státu, diplomatických vztahů, měny a vydávání
dluhopisů. 229 V období vlády Denga došlo ke kodifikaci „zděděné“ ústavní doktríny
„iniciativy ze dvou zdrojů“ do čl. 3 odst. 4 Ústavy 1982, který konkrétně stanoví, že:
„Dělba funkcí a moci mezi centrálními a lokálními státními orgány se řídí principem
poskytování úplné volnosti k možné iniciativě a entusiasmu místních orgánů pod jednotným
vedením orgánů ústředních“230. Soustavné zdůrazňování ústavní doktríny, která se posléze
de iure proměnila do konkrétního ústavního ustanovení o „iniciativě ze dvou zdrojů“,
v prostředí vysoce centralizovaného politického systému ČLR naznačuje, že i přes trvající
dominanci centrálních složek, orgány na místní úrovni také disponují značným okruhem
moci. Některé správní oblasti jsou dokonce obdařeny „vysokým stupněm autonomie“ (viz
kapitola 3.6).

3.5 Systém mocenské trojice
Když se ohlédneme za historií raných čínských státních útvarů, která sahá několik
tisíc let před náš letopočet, lze spatřit jasný aspekt odůvodňující dlouhověkost čínské
státnosti – koncentrace moci v rukou silného vůdce. Jednotliví dynastičtí panovníci, kteří
se díky svému původnímu pokrokovému myšlení a v souladu s „přáním nebes“ stali vládci
a nahradili předchozí dynastii, se po určitém období navrátili k autoritářskému režimu, jenž
usiloval o odstranění pro ně nepotřebných institutů, jako je legislativa nebo soudní moc,
a také omezoval individuální práva příslušníků těchto státních útvarů. Stejný proces
převratu, pouze s jinými aktéry, způsobil pád poslední dynastie Qing a následné nastolení
republiky. Konec dynastického zřízení ve svém důsledku ovšem neznamenal zánik tohoto
velmi sofistikovaně etablovaného systému. 231
Na základě druhé kapitoly, která poskytla analýzu všech socialistických Ústav ČLR
společně s domácími i zahraničními historicko-právními událostmi, jež předcházely jejich
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přijetí, lze soustavný souboj o centralizaci státní moci do rukou silné osobnosti sledovat
i po vzniku ČLR na konci roku 1949. Kdo jiný, než sám „velký kormidelník“ Mao, se
mohl stát tímto „synem nebes“ a sjednotit pro sebe držení tří základních druhů mocí, které
byly a stále jsou v pojetí moderního čínského státu významné, tj. moc státní, vojenskou
a stranickou (KSČ). Soustředění těchto druhů mocí do rukou jedné osoby představuje
základní formu vlády, pro kterou se ujal pojem „systém mocenské trojice“ („trinity
system“). Je důležité neopomenout skutečnost, že tento systém nedisponuje žádným
právním, natož ústavním základem, a je tedy jedním z dalších prvků tvořících obsah
„živoucí“ ústavy ČLR. Významný je také způsob jeho samotného vzniku, kdy se lze
domnívat, že se do své dnešní podoby vyvinul na základě vlivu „výjimečného
charismatického vůdce“ Maa a současně také působením jeho následovníků, kteří společně
přispěli k založení a následnému rozvoji KSČ a státního zřízení ČLR.232
Ústava 1954 byla první ústavou, která zřídila úřad prezidenta ČLR, čímž zároveň de
iure zakotvila jednu z mocí ze „systému mocenské trojice“, tj. moc státní. V momentu, kdy
došlo k ustanovení prvního VSLZ, které schválilo Ústavu 1954, se rozhodlo o zvolení Maa
prvním prezidentem ČLR. Funkční období hlavy státu bylo časově omezené dobou pěti let,
a tak se Mao po uplynutí svého prvního období rozhodl této funkce vzdát ve prospěch Liu
Shaoqi233, což znamená, že formálně ustoupil do pozadí politického dění a opustil tak
„systém mocenské trojice“. Konkrétně již oficiálně nedisponoval státní mocí, ale fakticky
si pro svoji osobu ponechal zbývající dvě mocenské pozice – předseda ÚV KSČ
a Vojenské komise. Tyto funkce, které nebyly zakotveny v žádném právně závazném
dokumentu, ho opravňovaly k přijímání konečných politických rozhodnutí, i když de iure
na základě textu čínské Ústavy svrchovanou státní moc (i vojenskou) ve svých rukou držel
Liu Shaoqi, jako prezident ČLR. Došlo tak k situaci, kdy se „systém mocenské trojice“
rozdělil mezi dvě osoby, což reálně znamenalo jeho rozkol, jenž se během období kulturní
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revoluce a vlivem mezinárodních událostí ukázal nestabilní. 234 Tuto kolizi lze zároveň
vnímat jako střet mezi ustanoveními čínské Ústavy de iure, která obsahovala pozici
prezidenta ČLR z hlediska jeho státní moci ve vztahu k reálným praktikám „živoucí“
ústavy, jejíž součást tvoří dvě zbývající moci, tzn. stranická a vojenská, které dohromady
vytvářejí „systém mocenské trojice“.
V období probíhající kulturní revoluce, kdy se Mao snažil vymýtit veškeré
kontrarevolucionáře včetně osoby Liu Shaoqi nebo výše zmíněného Lin Biaa, Ústava 1975
odstranila institut prezidenta ČLR. O tři roky později, po skončení kulturní revoluce, byla
přijata další čínská Ústava 1978, která, podobně jako ta předchozí, neobsahovala úřad
prezidenta, ale s cílem vyplnit některé ústavní mezery pověřila předsedu Stálého výboru
VSLZ převzetím určitých státních funkcí, jež byly dříve vykonávány prezidentem ČLR. Po
konci období kulturní revoluce ve společnosti docházelo k soustavnému porušování
ústavních institutů, které nakonec vyvrcholilo následným bezprávním stavem. Ke změně
přispělo přijetí platné Ústavy 1982, jež znovu zavedla funkci prezidenta státu a opětovně
vymezila jeho pravomoci. 235
Ústava 1982 rozdělila pravomoci ze „systému mocenské trojice“ mezi různé orgány
a prezidentovi jako nejvyššímu zástupci země přiznala symbolické a procedurální funkce.
S touto myšlenkou přišel tehdejší vůdce Deng, jehož motivem byla snaha zabránit
nadměrné koncentraci moci v rukou jednoho jedince a naopak zavést decentralizaci moci
mezi více subjektů. To mělo vést k distribuci pravomocí mezi prezidenta, Stranu
a předsedu Ústřední vojenské komise, s cílem již neopakovat předchozí mocenské boje,
které zapříčinily kolaps čínského státu a společenskou katastrofu. Nicméně z historických
událostí víme, že tento ústavní návrh, znamenající dělbu moci a zavedení relativního
systému „brzd a rovnováhy“, nebyl úspěšný, protože vedl k politickým neshodám
a soupeření mezi představiteli jednotlivých mocí. Eskalací politické krize se stal incident
na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989236, který ČLR uvrhl do mezinárodní klatby.
V této práci je ovšem důležité uvést, že pokus Denga o dělbu moci v čínském politickém
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prostředí znamenal značný neúspěch a bylo rozhodnuto o navrácení se k „systému
mocenské trojice“, který byl opětovně integrován do rukou jedné osoby v roce 1993, kdy
byl Jiang Zemin zvolen prezidentem ČLR.237
Jiang Zemin, poté co odstoupil ze všech svých funkcí, přednesl projev, ve kterém
objasnil význam „systému mocenské trojice“ v čínském ústavním pořádku: „Tři mocenské
posty, tj. generální tajemník ÚV KSČ, prezident a předseda Ústřední vojenské komise jsou
integrovány do vládnoucího „systému mocenské trojice“. Takový režim a model vlády není
pouze nezbytný, ale také nejvhodnější pro Stranu a zemi tak velkou, jako je ta naše“238. Co
z tohoto prohlášení vyplývá pro ústavní systém? V „systému mocenské trojice“, který po
vzniku ČLR zavedl a díky svému kultu i udržoval Mao, lze spatřit prvek dlouhodobě
zažitého a užívaného zvyku neboli usus longaevus, který dále vede k tezi, že se z toho
systému vyvinula čínská ústavní zvyklost. Slova Jiang Zemina toto tvrzení podtrhují,
protože vedly k faktickému posílení závazné pozice této ústavní zvyklosti v novodobém
politickém systému ČLR. Nástupem Jiang Zemina k moci a přijetím „systému mocenské
trojice“ čelními politickými představiteli ve formě ústavní zvyklosti, která má stejnou váhu
jako samotná Ústava de iure, byl proces jeho obnovy dokonán.239
Státovědný význam této analyzované ústavní zvyklosti, která je jedním z hlavních
zdrojů čínské "živoucí" ústavy, nejlépe ve svém díle vystihuje Z. Neubauer. Tento přední
prvorepublikový odborník v oblasti ústavního práva a státovědy ve vztahu ústavních
zvyklostí k „živoucí“ ústavě (dle členění autora „nepsané“ ústavě) tvrdí, že: „[...] ústava
tohoto duhu se vlastně stále nově tvoří, resp. doplňuje. Záleží ovšem na okolnostech
konkrétního případu: Někdy dlouhá tradice a uznávaná posvátnost nejvyšších státních
institucí dovede petrifikovati nepsanou ústavu mnohem dokonaleji než největší ztížení
změny ústavy psané“240.
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Na aktuální politické dění v ČLR lze také nahlížet z pohledu uplatňující se ústavní
zvyklosti „systému mocenské trojice“, která je stále viditelná v rámci exekutivní moci.
Významnou událostí pro aktuální podobu systému trojice byla tzv. generační výměna
neboli změna vládnoucích politických představitelů ČLR, ke které docházelo postupně od
konce roku 2012 do roku 2013. Na 18. sjezdu KSČ nejprve proběhla volba nového
generálního tajemníka ÚV KSČ, kterým se stal dosavadní viceprezident Xi, což mu
automaticky zaručovalo pozici předsedy Ústřední vojenské komise KSČ. V roce 2013 byl
posléze zvolen

i čínským prezidentem, což ho opět automaticky opravňovalo k obdržení

další vojenské funkce, přičemž se ale tentokrát jednalo o post předsedy Ústřední vojenské
komise ČLR. Do křesla premiéra byl zvolen Li Keqiang, dosavadní vicepremiér. Celkově
se od doby založení ČLR v roce 1949 jedná již o pátou generaci čínských vládnoucích
funkcionářů.241
Po nastoupení do veřejných funkcí současný čínský prezident Xi představil svůj
projekt tzv. Čínského snu242. V průběhu posledních třech let od svého jmenování prezident
Xi ve svých politických projevech cíleně vzbuzuje v čínské společnosti nadšení a vede ji
k uvědomění si své národní hrdosti v úmyslu posílit rozšíření myšlenek nacionalismu.
Zároveň také ve svých proslovech o Čínském snu čínskému lidu stále připomíná historické
skutečnosti, které se odehrály v souvislosti s nechtěnými koloniálními a imperialistickými
výboji, jež na čínském teritoriu vedly mezinárodní mocnosti. Snaha využitím Čínského snu
navodit stav rostoucího sebevědomí čínského národa doprovázeného ideou vlastenectví,
která někdy přerůstá do nebezpečné formy silného nacionalismu, má bezesporu vliv na to,
jak se Peking staví k některým ožehavým tématům (např. korupce, posílení role práva).
Politika Čínského snu je relativně novou čínskou filozofií existující od roku 2012, a proto
ji nelze v této chvíli relevantně zanalyzovat a jednoznačně rozhodnout, zda může vést
k opravdovému vzniku silně nacionalistického názorového proudu v čínské společnosti
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nebo se naopak jedná o pouhé přání čínských státníků. Jedno je ovšem jisté – prezident Xi,
pro kterého se vžila přezdívka „Uncle Xi“, společně s KSČ v kontextu s rostoucím
postavením ČLR v mezinárodním společenství a s pocitem nežádoucího zasahování do
čínských vnitřních záležitostí (např. oblast ZOP, problematické oblasti – Tibet, Ujgursko,
HK nebo dodržování mezinárodního práva atd.) vyvíjejí snahu o utužení „systému
mocenské trojice“, která by měla vést k větší centralizaci moci v ČLR. 243 Toto tvrzení
potvrzuje skutečnost, že Xi nechal zřídit další dva mocenské orgány, kterým sám předsedá,
tj. Národní komisi pro bezpečnost (lze vzdáleně přirovnat k české Bezpečnostní radě státu)
a Ústřední vedoucí skupinu pro komplexní prohlubování reforem, které se soustředí na
úkoly z prostředí domácí i zahraniční politiky a utvrzují veřejnost v představách, že na
čínském území dochází k čím dál větší koncentraci moci, kterou bylo možné naposled
spatřit během éry Denga. 244

3.6 Mechanismus „jedné země a dvou systémů“
Čelní představitelé ČLR stále usilují o vytvoření státu, který by se vyznačoval svou
velikostí, jednotností a centralizací moci. Dle čínské ústavně-politické historie (viz kap. 2.)
je zřejmé, že ČLR ve všech obdobích vystupovala jako unitární stát. V minulosti místní
administrativní oblasti měly zakázáno přijímat odlišné správní systémy a byly vojenskými
prostředky nuceny se spojit do jednoho centrálního útvaru, pro který se vžilo označení –
„jedna země jeden systém“, jenž byl typický pro tradiční čínské správní uspořádání.
V současném čínském prostředí tento mechanismus již nemůže být nadále využíván. 245
S novým přístupem, jehož cílem bylo usnadnit proces mírového sjednocení ČLR
a Tchaj-wanu v 80. letech 20. století, přišel Deng, který dokončil myšlenku „jedné země
a dvou systémů“ a aplikoval ji ve vztahu k Hongkongu (dále jen HK).246 Deng ve svém
projevu konkrétně zdůraznil významné aspekty tohoto přístupu: „Dlouhodobě usilujeme
o zásadu „jedné země a dvou systémů“. Konkrétně to znamená, že v rámci ČLR si
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pevninské území ČLR s jednou miliardou lidí uchová socialistický systém, zatímco HK
a Tchaj-wan budou pokračovat v kapitalistickém systému […] navrhli jsme vyřešit
problematickou otázku HK a Tchaj-wanu prostřednictvím koexistence těchto dvou systémů
v rámci jedné země“247.
Nově představený přístup znamenal skutečný průlom v čínské politické historii,
protože s sebou přinesl zásadní změnu politických koncepcí pro řešení problematických
otázek sjednocení a politických systémů. Ve vztahu k první části přístupu, tj. „jedné zemi“,
stále převažují názory o tom, že by měla existovat pouze jedna sjednocená ČLR. U druhé
části, která zmiňuje „dva systémy“, si téměř žádný racionálně uvažující jedinec nemůže
myslet, že by se ČLR mohla navrátit k předchozí představě „jednoho systému“, jehož
bývalo dosahováno vojenskými prostředky. Díky tomuto novému přístupu se čínské vládě
v 80. a 90. letech 20. století podařilo úspěšně vyřešit problematiku území HK a Macaa
s vládami Velké Británie a Portugalska. Za klíčový dokument v novodobé historii britskočínských vztahů lze považovat přijetí tzv. Společné deklarace z roku 1984, která stanovila
způsob a časový rozvrh připojení HK k ČLR. Mezi tři základní východiska správy HK
patří: uplatňování zásady „jedné země a dvou systémů“, HK spravovaný obyvateli HK
a vysoký stupeň autonomie HK.248 Princip „jedné země a dvou systémů“ se postupem času
z pouhé zásady proměnil v metodu, kterou lze použít při řešení vztahů mezi centrálními
orgány a zvláštními administrativními oblastmi (dále jen ZAO).249 Nesmí se ovšem
zapomínat na skutečnost, že z hlediska čínské ústavnosti de iure existují trvalé problémy
ve vztahu k otázce, co se reálně myslí pojmem „jedna země“ a co slovním spojením „dva
systémy“.
Následovalo období, kdy základní východiska dohodnutá ve Společné deklaraci
musela být institucionalizována a následně právně začleněna do čínské Ústavy. Kodifikací
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se zajistilo, že v možném případě výměny vedoucích představitelů země, kteří by
disponovali odlišnými politickými názory, idea „jedné země a dvou systémů“ zůstane
zachována. S přijetím Ústavy 1982 byla otázka HK, Macao a Tchaj-wanu zohledněna v čl.
31 takto: „Stát může v případě potřeby zřídit ZAO. Systémy, které mají být v ZAO zavedeny
by měly být stanoveny zákonem přijatým VSLZ na základě specifických podmínek“250.
Toto ustanovení představuje ústavní zakotvení politického přístupu „jedné země
a dvou systémů“, který poskytuje ústavní základ pro vytvoření ZAO. I přes skutečnost, že
se ČLR oficiálně považuje za unitární socialistickou zemi, z ústavního hlediska de iure na
ni lze nahlížet jako na zemi, ve které se uplatňuje jak socialistický, tak i kapitalistický
systém. V souladu se zněním Společné deklarace a Ústavy 1982 na sedmém sjezdu VSLZ
dne 4. dubna 1990 došlo k přijetí Základního zákona ZAO HK (Basic Law), který nabyl
účinnosti 1. července 1997, kdy ČLR obnovila svou svrchovanost nad HK, čímž také došlo
k oficiálnímu zřízení ZAO HK. Dne 31. března 1993 následovalo schválení Základního
zákona ZAO Macaa, na které 20. prosince 1999 navázalo vytvoření ZAO Macao. 251
Ze samotného znění Základního zákona HK (dále jen ZZ HK) vyplývá několik
významných charakteristik této ZAO, které lze vztáhnout již na samu existenci HK nebo
také k jejímu vztahu vůči centrálním orgánům v Pekingu. Na následujících řádcích jsou
tyto zvolené charakteristiky ZZ HK v textu zvýrazněny. Za první důležitou složku je
možné považovat vztah HK jako ZAO k ČLR, o kterém čl. 1 ZZ HK stanoví, že se jedná
o „nezcizitelnou součást ČLR“252. V otázce dělby moci respektive dělby funkcí čl. 2 ZZ
HK uvádí: „VSLZ opravňuje ZAO HK k výkonu vysokého stupně autonomie a požívat
výkonné, zákonodárné a nezávislé soudní moci včetně konečného soudního rozhodování
v souladu s ustanoveními tohoto zákona“253. S ohledem na zástupce orgánů výkonné
a zákonodárné moci ZZ HK deklaruje, že se tyto „instituce mají skládat z jedinců
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s trvalým bydlištěm na území HK“254. Ve vztahu k politickému systému, jenž má být v HK
aplikován, čl. 5 ZZ HK obsahuje ustanovení, že: „Socialistický systém a s ním spojené
politiky se na území ZAO HK uplatnit nesmějí a předchozí kapitalistický systém a způsob
života zůstanou po dobu 50 let nezměněny“255. Ustanovení čl. 8 ZZ HK se vyjadřuje
k otázce kontinuity práva v prostředí ZAO HK a prohlašuje: „Zákony zde dříve platné
(právní akty common law) zůstávají nadále v platnosti s výjimkou těch, které se nacházejí
v rozporu s tímto ZZ nebo jsou předlohou k jakékoli novele navržené zákonodárci ZAO
HK“256.
Dne 10. června 2014 Peking vydal nový strategický dokument o praktickém
provádění politiky „jedné země a dvou systémů“ v HK. Dokument ve své podstatě
definuje, co se rozumí pod první a druhou částí tohoto přístupu, přičemž z jeho textu lze
vyčíst, že zájmy „jedné země“, tj. ČLR, mají vždy převážit nad „dvěma systémy“, pod
čímž se rozumí ústavní autonomie HK. O tomto tvrzení svědčí samotné znění dokumentu,
který se k postavení HK vyjadřuje následovně: „Vysoký stupeň autonomie ZAO HK není
inherentní pravomocí, ale má svůj původ ve výhradním zmocnění od ústředního vedení.
Vysoký stupeň autonomie ZAO HK neznamená plnou autonomii ani decentralizovanou
moc. Je to pravomoc vykovávat místní záležitosti, které již předtím schválilo ústřední
vedení. Předmět vysokého stupně autonomie ZAO HK podléhá oprávnění ze strany
ústředního vedení. Předmětem není oblast „residuální pravomoci“257. Tato prohlášení si
vysloužila výraznou kritiku ze strany mnoha obyvatel HK, kteří uvedli, že KSČ usiluje
o podkopání obecných zásad ZZ HK a nedodržuje své sliby, kterými má dodržovat
politiku, jež HK umožní demokratickou a autonomní správu pod centrální vládou
Pekingu.258 V zásadě se jedná o implikaci rostoucí snahy o větší koncentraci moci ve
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prospěch čelních představitelů v Pekingu, kterou lze na území ČLR spatřovat od
doby nástupu prezidenta Xi.
Mechanismus „jedné země a dvou systémů“ HK umožňuje vykonávat vysoký stupeň
autonomie, a to konkrétně nejen v ekonomické, sociální a kulturní oblasti, ale také
v záležitostech emise vlastní měny, vybírání cel, legislativě, soudnictví, správě hranic atd.
Opačně řečeno, ve vztahu mezi centrem a HK, který je stanoven v ZZ, centrální orgány
vykovávají pouze výlučnou pravomoc ve vojenských (otázka národní obrany)
a zahraničních záležitostech, dále v proceduře jmenování hlavních představitelů výkonné
moci a interpretaci právních norem. 259
Občas se lze setkat s fundamentální otázkou, zdali je vůbec možné, aby čínská
Ústava 1982 byla aplikovatelná na území HK. V tomto smyslu lze říci, že ZZ je základním
předpokladem pro uznání platnosti čínské Ústavy 1982 na území HK. Ačkoliv je ZZ
oficiálně považovaný za zákon přijatý VSLZ, ve skutečnosti slouží jako potenciální
společenská smlouva mezi Pekingem a HK, ve které je na jedné straně obyvatelům HK
dopřáván vysoký stupeň autonomie, ale zároveň na straně druhé za tuto autonomii musejí
„platit“ formou uznání výkonu čínské svrchovanosti nad touto ZAO. Dle S. Jianga lze ZZ
z formálního hlediska považovat za právní předpis přijatý VSLZ. Nejedná se ovšem
o pouhý standardní zákon, ale o zvláštní právní předpis, který v praxi de facto působí jako
ústavní zákon upravující vztah mezi centrem a HK. ČLR tím zaručuje obnovení výkonu
svrchovanosti nad územím HK prostřednictvím zvoleného, „exekutivou vedeného“,
modelu vlády. ZZ se týká nejen uplatňování čínské psané Ústavy 1982 v ZAO HK, ale
i reálného provádění „živoucí“ ústavy. 260 S. Jiang přichází s tvrzením, že: „Vedoucí úloha
KSČ se na území HK nahrazuje „vládou vlastenců“, kteří vykonávají jeho správu, z čehož
lze usuzovat, že ZZ není pouhou „mini-ústavou“ HK, ale „mini-ústavou“ pro celé území
ČLR co do vztahu zavádění nového vládnoucího přístupu Strany v HK“261.
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Mechanismus „jedné země a dvou systémů“, jenž se uplatňuje ve vztazích mezi
centrální mocí v Pekingu a ZAO HK, je na základě provedené analýzy možné považovat
za jeden z dalších prvků tvořících „živoucí“ ústavu ČLR. Na toto tvrzení navazuje teze
o ZZ, na který lze nahlížet jako na čínský ústavní zákon sui generis, jenž společně
s dalšími zdroji vytváří podklad pro fungování „živoucí“ ústavy ČLR. S účinností ZZ HK
a ZZ Macaa, jako ústavních zákonů stojících po boku Ústavy 1982, S. Jiang konstatuje, že:
„Již není možné k ČLR přistupovat výhradně jako k socialistické zemi, ale jedná se
o systémově smíšený stát, ve kterém má převažující socialistický systém postavení
výchozího směru, pro nějž má kapitalistický režim uplatňující se na části čínského území
povahu určitého doplňku. Tím je také dotčena problematika státního zřízení ČLR, které již
nelze považovat za zcela unitární, když jeho administrativní součásti disponují tak
„vysokým stupněm autonomie“ 262. Taková míra autonomie se nepřiznává ani jednotlivým
federálním státům, což ve své podstatě z HK vytváří určitý quasi-stát neboli stát ve státě.263
Ústavní zákony, za které lze označit ZZ HK a ZZ Macaa, se staly nedílným a důležitým
zdrojem „živoucí“ ústavy ČLR.
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Závěr
Hlavním cílem této diplomové práce bylo při presumovaném východisku, že čínská

Ústava de iure nesplňuje veškeré předpoklady efektivní ústavy moderního státu a že mezi
Ústavou ČLR de iure a de facto existuje diskrepanční vztah, jednotlivě identifikovat
a analyzovat společné ústavněprávní a politické prvky, které se vzájemně podílejí na
vytváření reálné podoby čínské ústavy de facto („živoucí“ ústavy), na základě které v praxi
fungují ústavněprávní mechanismy čínského politického života. Ke splnění vytčeného cíle
byla práce rozdělena do tří samostatných kapitol.
Diplomová práce

si v první

kapitole prostřednictvím použitého teoreticko-

metodologického východiska nejprve vymezila samotný pojem ústavy z různých teoretických
perspektiv, jelikož najít absolutně přijímaný prototyp definice ústavy je víceméně nereálné. To
ovšem neznamená, že nebylo možné zvolit adekvátní definici ústavy z hlediska cílů této práce.
Z tohoto důvodu se práce zabývala vymezením samotné ústavy ať již z čistě normativního

hlediska, tak i ostatních přístupů, především sociologické a politologické nauky, které jsou
pro pochopení obsahu ústavy de facto a účely tohoto textu nezbytné. Na základě tohoto
záměru v první kapitole došlo k přesnému určení jednotlivých kategorií pojetí ústavy
z různých společenskovědních disciplín. Za první kategorii bylo zvoleno klasické juristické
pojetí ústavy, které zdůraznilo význam legislativního zakotvení nejdůležitějších vztahů ve

společnosti a pro práci mělo smysl v aplikaci na Ústavu ČLR de iure. Jako druhou
kategorii práce rozebrala sociologicko-politické pojetí ústavy, jež ve vztahu ke zkoumání
ústavy přichází s myšlenkou zapojení dalších vědeckých oborů, přičemž sociologický
a politický pohled obohacuje přístup ke zkoumání faktického chodu ústavních
mechanismů. O skloubení těchto dvou kategorií se pokouší smíšený typ pojetí, kde se autor
práce přiklání k ontologickému pojetí ústavy od K. Loewensteina, které lze adekvátně
aplikovat na případ čínské „živoucí ústavy“. V návaznosti na potřebné ujasnění používané
terminologie a ve snaze usnadnit čtenáři správné pochopení pojmosloví, došlo v první kapitole
ke klasifikaci a následné komparaci relevantních druhů ústav. V podkapitole 1.4 byla
představena metoda funkcionální analýzy, podle které bylo přistupováno k výzkumné otázce
a pomocí níž diplomová práce následně dosáhla naplnění vytčeného cíle.
V návaznosti na tato fakta práce došla k závěru, že k čínské Ústavě již není možné

přistupovat v zúženém smyslu vycházejícím pouze z analýzy Ústavy ČLR de iure, ale je
83

potřebné na ni nahlížet také z perspektivy „živoucí“ ústavy, která je založena na smíšeném
typu pojetí ústavy, které kombinuje klasický juristický typ ve spojení se sociologickopolitickým pojetím ústavy. Veškeré závěry zjištěné v první kapitole byly potřebné pro jejich
následnou aplikaci v empirické části, tj. v druhé a třetí kapitole práce.

Z čínské perspektivy je zásadní si uvědomit, že se ještě v minulém století jednalo
o zaostalou, a po různých pokusech o „reformy“ (velký skok, kulturní revoluce),
i zbídačenou zemi, ve které namísto práva vládl tuhý komunistický režim v čele s politikou
izolacionismu

a protekcionismu ve vztahu ke všem liberálním myšlenkám ze Západu.

Vše se ovšem změnilo s příchodem nových reforem, které jsou spjaty s nástupem
„osvícenské“ vlády Deng Xiaopinga. Upozornit na tuto skutečnost bylo účelem historickoprávní geneze provedené v druhé kapitole, jelikož porozumět samotnému vývoji
jednotlivých ústavněprávních institutů bylo stěžejní pro následné komplexní pochopení
„živoucí“ ústavy a konkrétních vztahů existujících mezi Ústavou ČLR de iure a de facto
popsané v třetí kapitole. Pomocí deskripce a rozboru historicko-právního vývoje čínské
ústavnosti, ke kterým došlo prostřednictvím ucelené analýzy všech přijatých Ústav a jejich
novelizací od vzniku ČLR v roce 1949, bylo zjištěno, že státní orgány přikládají značnou
a právně závaznou váhu textu preambule a čtyřem stěžejním principům. Ze vztahu
k současnému ústavnímu právu a jeho mechanismům také vyplývá, že i přes přetrvávající
různorodé problémy – týkající se nejenom právní oblasti, ČLR v porovnání s předchozím
stavem (60.–70.

let

20.

století)

učinila značný posun ke konstitucionalismu

demokratického střihu. Veškeré tyto poznatky byly zkoumány v kontextu relevantních
skutečností domácího i mezinárodního charakteru, které souvisely s popisovaným obdobím.

Na rozdíl od první kapitoly, která patří do teoretické části práce, lze společně druhou
i třetí kapitolu zařadit do empirické části diplomové práce. Třetí kapitola tvoří samotné
jádro diplomové práce a komplexně odpovídá na stanovený cíl práce. V rámci
předpokládaného nesouladu mezi Ústavou ČLR de iure a de facto byla provedena
jednotlivá identifikace a analýza společných ústavněprávních a politických prvků, které se
v praxi vzájemně podílejí na vytváření reálné podoby čínské „živoucí“ ústavy. Ve vztahu
ke zkoumané problematice diplomová práce zjistila, že obsah „živoucí“ ústavy ČLR
společně tvoří šest specifických prvků.
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Prvním takovým prvkem je vztah mezi KSČ a VSLZ, ve kterém hraje významnější
roli KSČ, jež si ve všech významných ústavních otázkách stále udržuje finální rozhodovací
pravomoc založenou na základě principu demokratického centralismu a z oficiálně
nejvyššího orgánu –VSLZ – se v některých situacích stává pouhé „gumové razítko“. Za
druhý prvek lze označit vztah mezi KSČ a soudní mocí. Čínské soudy by dle znění Ústavy
1982 měly disponovat výkonem nezávislé soudní moci, avšak práce objevila, že v praxi
existuje dvojkolejnost v rozhodování projednávaných případů. Do první kategorie patří
běžné a méně závažné případy, pro které jsou soudy odpovídající institucí. Oproti tomu
druhá skupina obsahuje společensky „významné“ a „složité případy, ve kterých si
výlučnou rozhodovací pravomoc udržuje KSČ. Toto tvrzení potvrzuje i třetí nalezený
prvek „živoucí“ ústavy, za který lze prohlásit vztah mezi KSČ a ZOP, v němž se také
objevuje značná diskrepance mezi ZOP zakotvenými v textu Ústavy v komparaci s jejich
možným uplatněním v praxi před čínskými soudy.
Čtvrtým prvkem je vztah mezi centrem a periferií, kde se ČLR oficiálně považuje za
unitární stát, přičemž ale jeho administrativní členění vykazuje poněkud složitý charakter
a v závislosti na významu správní oblasti a jejího čelního představitele lze hovořit
o částečné decentralizaci místních vlád, i když si Peking ponechává veškerou residuální
pravomoc a finální rozhodnutí o tvorbě politik v oblastech typických pro centrum (např.
obrana státu, diplomacie). „Systém mocenské trojice“, jako pátý prvek, byl po Dengovu
pokusu o jeho odstranění, který vyvrcholil incidentem na náměstí Nebeského klidu,
Dengem znovu uveden do čínského politického života, což vedlo k posílení koncentrace
moci do rukou jedné osoby, tj. současný prezident Xi zastává funkci generálního tajemníka
ÚV KSČ, předsedy Ústřední vojenské komise a úřad prezidenta ČLR. Poslední prvek
představující „živoucí“ ústavu je tzv. mechanismus „jedné země a dvou systémů“, který
navazuje a rozvíjí čtvrtý prvek, protože zde dochází k analýze vztahu mezi centrální vládou
v Pekingu a ZAO HK a Macaa. Tato teritoria disponují vysokým stupněm autonomie a lze
na ně nahlížet v určité míře jako na „stát ve státě“, což v konečném důsledku relativizuje
oficiální tvrzení o ČLR jako unitárním státu.
U každého z výše zmíněných prvků „živoucí“ ústavy byla provedena charakteristická
analýza jejich obsahu a struktury. Dílčím cílem bylo ve spojení se zmíněnými prvky zjistit,
co se jeví být jejich zdrojem, ve kterém jednotlivé prvky nacházejí svoji oporu. Za zdroj
prvního prvku lze označit Ústavu KSČ, která má v rámci čínského ústavně-politického
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prostředí velmi důležité postavení a je možné ji zároveň považovat za zdroj pro druhý
a třetí prvek, jelikož jsou oba tyto prvky spojeny se soudní mocí, která se nachází pod
dominantní správou KSČ. Na krátký okamžik se zde objevil nový potenciální zdroj,
kterým má autor na mysli judikaturu NLS (viz případ Qi Yuling), jenž se ovšem proměnil
v pouhé krátkodobé „světlo na konci tunelu čínského konstitucionalismu“, načež ze strany
KSČ došlo k jeho vynucenému zrušení. Za zdroj ve vztahu mezi centrem a periferií se
považuje ústavní doktrína „iniciativa ze dvou zdrojů“, se kterou přišel již samotný Mao.
„Systém mocenské trojice“ se do čínského ústavně politického pořádku povedlo prosadit
jeho legitimní silou, kdy mezi vládnoucími elitami panuje konsensus o jeho soustavné
aplikaci, a i přes určité pochybnosti, které nakonec byly potlačeny, uvědoměním si
důležitosti tohoto institutu pro čínské prostředí, se z něj vyvinul zdroj tohoto prvku
„živoucí“ ústavy ve formě ústavní zvyklosti. Posledním, čtvrtým, zdrojem jsou ústavní
zákony, které se v ČLR vyskytují v podobě ZZ HK a ZZ Macaa, které ovlivňují faktickou
podobu mechanismu „jedné země a dvou systémů“.
S ohledem na možný budoucí vývoj čínského konstitucionalismu je primárně nutné
si uvědomit, že na území ČLR v budoucnosti demokracie v podobě, ve které ji známe
v západním světě, pravděpodobně nikdy přijata nebude a ani by tam řádně nefungovala.
ČLR si jako jedna ze světových velmocí musí jít svojí cestou a ne automaticky přijímat
modely vytvořené v jiném prostředí a posléze je uměle aplikovat v rámci čínské
společnosti. Na druhé straně se na čínském území může uchytit a následně být účinná
určitá forma demokracie, ale vždy se bude jednat o specifický druh demokracie s čínskými
prvky, který bude odlišný od západního pojetí. K tomuto řešení ČLR nicméně již došla
v oblasti ekonomické, kde se jí podařilo přijmout model tržní ekonomiky s typickými
čínskými prvky (zasahování státu v oblastech, státní podíl v obchodních společnostech
atd.) a zároveň disponuje předpoklady, aby se v následujících deseti letech stala největší
světovou ekonomikou světa.
I když by se na první normativní pohled mohlo zdát, že v Ústavě ČLR lze legislativní
instituty, mezi které patří například otázka základních práv, dělby moci, právního státu,
soudního přezkumu atd., jež v souhrnu tvoří běžnou součást liberálního přístupu v zemích
s demokratickým ústavním zřízením, v jednotlivých ustanoveních nalézt, de facto obvykle
mají jiný významový smysl a plní odlišné funkce. Pro patřičné pochopení skutečných
ústavních mechanismů proto bylo nezbytné provést ucelenou analýzu nejenom čínské
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ústavně politické reality, ale také jejího historického vývoje a kulturních zvláštností.
Teprve poté bylo možné opravdu porozumět a odhalit skutečné fungování čínského
ústavního systému. Ústavou kterékoli země do určité míry není možné chápat pouhé
legální vyjádření v podobě ústavního textu, ale je nutné odhalit všechna daná specifika
jednotlivých ústav pocházejících z různých oblastí. Ve vztahu k Ústavě ČLR za toto
specifikum bylo identifikováno unikátní postavení KSČ, přičemž ústavní problémy či
budoucí vývoj čínského konstitucionalismu lze relevantně chápat či predikovat pouze za
podmínky porozumění vztahů mezi Ústavou ČLR de iure a de facto, tj. mezi státními
orgány a KSČ, která má postavení jediné vládnoucí strany v ČLR. Pokud tedy opomeneme
další formálně vytvořená politická uskupení, jež ovšem nejsou reálnou konkurencí KSČ,
ale spíše spolupracujícími stranami, jež existují jen z důvodu zachování oficiálního tvrzení,
že ČLR uplatňuje vícestranný politický systém. Ústava de iure tedy je jakýmsi vládním
prostředkem, jenž Straně pomáhá k dosažení vytčených cílů.
Na závěr je možné provést pomyslnou osobní prognózu vývoje čínské ústavnosti.
Dle mého názoru si lze představit tři možné scénáře, kterými se ČLR v blízké budoucnosti
(funkční období prezidenta Xi), za presumpce projevené snahy o legislativní reformy,
může vydat. První a zároveň nejpravděpodobnější variantou se jeví přístup zachování statu
quo, což znamená, že se i nadále budou čelní představitelé na jedné straně potýkat
s určitým stupněm vnitřního ideologického napětí, nárůstem soudní moci a autonomie
správních oblastí, které budou tolerovat, zatímco na straně druhé budou kdykoli v případě
potřeby připraveni přijmout pragmatický přístup mocenského potlačení zárodků konfliktů
nebezpečných pro KSČ. Druhým způsobem, který se sice jeví v blízké budoucnosti jako
méně pravděpodobný, ale již se čtyřikrát v minulosti uplatnil, je novelizace Ústavy 1982,
jejímž prostřednictvím by například mohlo dojít k posílení role VSLZ, zřízení orgánu pro
kontrolu ústavnosti (Ústavní soud), obecné reformě soudní soustavy a jejího personálu (již
došlo ke zřízení obvodních poboček NLS), zavedení federalistické správní struktury,
prohloubení ZOP atd. S ohledem na tuto variantu by záleželo, o jakou oblast by se jednalo,
jelikož nějaké změny by i samotná Strana mohla uvítat, a naopak některá témata jsou pro
ni tabu. Třetím a zároveň posledním scénářem, který není moc pravděpodobný, by bylo
zakotvení ústavněprávních limitů KSČ, která by se tím tak ocitla pod ústavním dozorem
a namísto dělby funkcí mezi Stranou a státními orgány by byla zavedena faktická dělba
moci, což by vládnoucí stranu proměnilo ve stranu ústavní, a tak by se již nepohybovala
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nad hranicí zákona. Hlavní přínos těchto změn by mohl být spatřován v pevnějším právním
ukotvení úlohy KSČ, čímž by se docílilo snížení, ale ne úplného odstranění přetrvávajícího
napětí mezi vedoucí úlohou KSČ a Ústavou ČLR.
V každém případě, ať již nastane jedna z těchto předpokládaných možností nebo
zcela jiná možnost, jedno je jisté – ČLR s ohledem na své mezinárodní postavení nebude
následovat žádný ze západních konstitučních zdrojů, což v konečném důsledku povede k
vytvoření unikátního ústavního modelu, který bude zahrnovat čínské charakteristické
prvky.
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Resumé – český jazyk

Diplomová práce se zabývá problematikou Ústavy ČLR de iure a de facto. Tato
práce si při presumovaném východisku, že čínská Ústava de iure nesplňuje veškeré
předpoklady efektivní ústavy moderního státu a že mezi Ústavou ČLR de iure a de facto
existuje diskrepanční vztah, klade za cíl jednotlivě identifikovat a analyzovat společné
ústavněprávní a politické prvky, které se společně podílejí na vytváření reálné podoby
čínské ústavy de facto („živoucí“ ústavy), na základě které v praxi fungují ústavněprávní
mechanismy čínského politického života.
Práce se skládá ze tří kapitol, přičemž ji lze členit na dvě části. První je teoretická
část, kde se v první kapitole práce zabývá vymezením samotné definice ústavy, ať již
z čistě normativního hlediska, tak i ostatních přístupů, především sociologické a
politologické nauky, jež jsou pro řádné pochopení obsahu ústavy de facto nezbytné. Dále
je zde provedena kategorizace jednotlivých pojetí ústavy, na kterou navazuje klasifikace
rozdílných druhů ústav.
Druhou je empirická část, která se dělí na dvě kapitoly (2. a 3.). Druhá kapitola se
zabývá historicko-právním vývojem čínské ústavnosti od vzniku ČLR. Tato kapitola
diplomové práce je založena na rozboru primárních právních dokumentů z oblasti
ústavního práva. Hlavní pozornost je v této kapitole soustředěna na faktickou syntézu
jednotlivých poznatků pramenících z empirického a historického přístupu ke zkoumání
jednotlivých čínských ústav, k jejichž přijímání od vzniku ČLR na území čínského státu
došlo. Na ni navazuje třetí kapitola, jež obsahuje samotné jádro diplomové práce, které
podává komplexní odpověď na výše stanovený cíl práce, v němž dochází k identifikaci a
následné analýze šesti jednotlivých prvků vybraných na základě autorova šetření, které při
svém spojení vytvářejí čínskou „živoucí“ ústavu.

Klíčová slova: Ústava ČLR de iure, „živoucí“ ústava, Komunistická strana Číny.

Résumé – anglický jazyk
Název diplomové práce v anglickém jazyce: The Constitution of the People's Republic of
China de iure and de facto
This thesis deals with the issue of the Constitution of the People's Republic of
China de iure and de facto. As presumed, the Chinese Constitution de iure does not meet
all the requirements for effective constitution of the modern state and that between the
Constitution of the PRC de iure and de facto exists a discrepancy relationship, the thesis
aims to individually identify and analyze common constitutional and political elements
which collectively create a real form of the Chinese Constitution de facto ("living"
Constitution), upon which constitutional mechanisms of Chinese political life are based on.
The work consists of three chapters, whereupon the work can be divided into two
parts. The first part is the theoretical part, where the first chapter deals with defining the
term of Constitution itself, whether from a purely normative point of view, as well as from
other approaches, especially those from sociological and political science, which are
crucial to properly understand the content of the Constitution de facto. Afterwards there is
the categorization of various concepts of the Constitution, followed by the classification of
different types of the Constiution.
The second part is the empirical part, which is divided into two chapters (2nd and
3rd). The second chapter deals with the historico-legal development of the Chinese
constitutional system beginning from the formation of the PRC. This chapter is based on
an analysis of primary legal documents from the field of Constitutional law. The main
focus of this chapter is concentrated on the factual synthesis of the individual findings
originating from empirical and historical approach to the examination of particular Chinese
Constitutions, which have been accepted on the territory of the Chinese state since the
establishment of the PRC. This is followed by the third chapter, which contains the very
core of this diploma thesis that provides the reader with a comprehensive answer the set
aim in which is carried out the identification and subsequent analysis of six individual
elements based on the author's selection, which in their solid combination form the
Chinese "living" Constitution.
Key words: Constitution of the PRC de iure, "living" Constitution, the Communist Party of
China.

